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I. Introdução - Resumo embriológico da articulação temporomandibular 

1.1. RESUMO EMBRIOLÓGICO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

A articulação temporomandibular (ATM) é uma articulação secundária, quer 

do ponto de vista filogenético quer ontogenético'131. Origina-se a partir de dois 

blastemas distintos'4,51 e desenvolve-se entre a 8a e a 14a semanas de vida intra-

-uterina'2'. 

A cartilagem de Meckel, embora não entre na formação da A T M , exerce um 

papel importante como apoio do primeiro arco branquial. Esta cartilagem transforma-

-se, posteriormente, nos ossículos do ouvido médio, martelo e bigorna e no ligamento 

esfenomandibular i 2A). 

O côndilo mandibular começa a formar-se por volta da oitava semana, a partir 

de uma concentração de mesoderme, na terminação dorsal do arco de ossificação 

mandibular171, tendo um aumento apreciável, quer posterior quer lateralmente, entre a 

10a e a 12a semanas. É neste período que se origina a cartilagem condilar, que se 

apresenta como uma massa com a forma de um cone, que rapidamente se converte 

em osso, por ossificação endocondral, de tal forma que por volta da 20 a semana 

apenas resta uma fina camada de carti lagem. Esta camada é responsável por um 

mecanismo de crescimento da mandíbula, razão pela qual persiste até aos 20/25 

anos, altura em que cessa o crescimento mandibular18,91. 

A ossificação da parte temporal da articulação, que começa também durante 

a oitava semana origina, a partir da 10a semana, a fossa mandibular, ou cavidade 

glenóide, e o tubérculo articular'101. No entanto, estas estruturas só podem ser 

reconhecidas como ta l , entre a 16a e a 19a semanas de vida intra-uterina'41. 

O disco forma-se a partir de uma concentração de mesênquima, que se origina 

ou do blastema do côndilo ou da combinação dos blastemas do côndilo e fossa 

mandibular, situando-se entre a cartilagem condílea e o osso temporal, dando origem 

aos espaços articulares superior e inferior. Começa por ser mesenquimatoso, mas 

transforma-se rapidamente em tecido fibroso, formado-se entre a 13a e a 14a 

semanas2. É também a partir desta estrutura que se originam a cápsula e o músculo 

pterigoideu lateral (PL)'111. 

A partir da 14a semana todas as estruturas componentes da ATM estão 

completamente formadas. 

Na altura do nascimento, o côndilo mandibular mede cerca de 5 mm antero-

-posteriormente e 9 mm médio-lateralmente. A superfície articular da fossa 

mandibular, que é totalmente plana, está revestida de tecido conectivo vascularizado, 

que se vai tornando rico em colagéneo com a idade'12 ', e mede cerca de 10 mm quer 

antero-posteriormente quer médio-lateralmente. Por volta dos 20 anos, altura em que 

cessa o crescimento da A T M , o côndilo mede sensivelmente 10 mm antero-
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-posteriormente e 20 mm médio-lateralmente, enquanto que a superfície articular da 
fossa mandibular, já com a forma de "S" perfeitamente definida desde sensivelmente 
os doze anos, mede 19 mm ântero-posteriormente e 23 mm médio-lateralmente ,13'141. 

Esta articulação, principalmente a nível do côndilo mandibular, tem 
capacidade, durante toda a vida, de adaptação e de remodelação |121516). 
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1.2. RESUMO ANÁTOMO-FISIOLÓGICO 

1.2.1. Articulação temporomandibular 

1.2.1.1. Classificação da articulação 

A ATM é considerada a articulação mais complexa do corpo humano1171. É, 
além disso, a única articulação que possui um músculo no seu interior, o pterigoideu 
lateral superior (p|_S)117,18,19,20,211. É constituída por duas articulações, direita e 
esquerda, que não podem funcionar separadamente1221. Por esse facto, considera-se 
uma diartrose bicondílea'23,24,251. Como permite movimentos de rotação e está 
capacitada para executar movimentos de deslizamento (é a única articulação do 
corpo humano que executa movimentos de rotação e translação), também é 
conhecida como uma articulação ginglemoartroidal'17,23,26,27,28,29,301. Os ossos que a 
compõem são o côndilo mandibular e a eminência articular do temporal, mas, 
interposto entre eles, encontra-se o disco, considerado por muitos autores como 
funcionando tal qual um terceiro osso (não calcificado); daí também ser comummente 
aceite como uma articulação composta117,18'. 

Outra particularidade desta articulação é que ela é forrada por fibrocartilagem 
(a outra existente no corpo humano é a articulação esterno-clavicular), e não por 
tecido cartilaginoso hialino, comum a todas as outras articulações sinoviais'2,22,28,311. 

A noção de que a articulação, devido à sua estrutura, não podia suportar 
forças de compressão foi aceite durante muito tempo. No entanto, graças a trabalhos 
de investigação recentes, está provado que, na verdade, a ATM é sujeita a forças de 
compressão, durante a função'18,33"361. 

Figura 1.1 - A T M . 

Componentes anatómicos: 

1 - LRI. 2 - Tecidos retro-

-discais. 3 - Espaço articular 

inferior. 4 - LRS. 5 - Espaço 

articular superior. 

6 - Superfície articular do 

temporal . 7 - Ligamento 

capsular anterior. 8 - PLS. 

9 - PLI. 1 0 - D i s c o . 

1 1 - Côndilo mandibular. 

(Modif icado de Okeson, 1992) 
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Anatomicamente a ATM é constituída por (Figura 1.1): 
- Côndilo mandibular; 
- Fossa mandibular ou cavidade glenóide; 
- Eminência articular do temporal; 
- Disco; 
- Ligamentos. 

1.2.1.2. Côndilo mandibular 

O ramo montante da mandíbula divide-se, na sua parte superior, em duas 

apófises: uma anterior, apófise coronóide, e outra posterior, que termina no côndilo 

mandibular. Este é uma eminência elipsóide, cuja forma ovalada faz lembrar uma bola 

de rugby. No entanto, pode apresentar configurações muito variadas. Daí o cuidado a 

ter na interpretação das radiografias dos côndilos. As formas mais características são 

quatro'37 ': configuração convexa, que se encontra em 5 8 % dos côndilos; a forma 

plana, que atinge os 2 5 % ; o côndilo angular, a rondar os 1 2 % ; e, f inalmente, a forma 

redonda, que aparece apenas em 3 % dos casos. 

Sagitalmente, o côndilo mandibular tem uma inclinação anterior em relação ao 

ramo montante. A sua face superior, que é a superfície articular, é convexa, quer no 

sentido transversal quer no sentido sagital. É dividida por uma crista transversal em 

duas porções: a porção anterior, muito mais convexa e que tem um papel 

fundamental na função articular e a porção posterior, menos convexa e mais vertical. 

No plano frontal o côndilo apresenta duas protuberâncias chamadas poios: 

medial e lateral. O polo medial é normalmente arredondado e muito mais proeminente 

que o lateral, prolongando-se para dentro a partir do ramo montante. O polo lateral é 

rugoso e projecta-se ligeiramente para fora, a partir do mesmo plano. A distância 

entre estes dois pólos é em média de 20 mm, com uma variação que oscila entre os 

13 e os 25 mm (15 ' e é considerada como o grande eixo do côndilo. Tem uma direcção 

oblíqua que é ântero-posterior e latero-medial. Esta obliquidade é a mesma da do 

tubérculo articular do temporal. 

Na superfície anterior do colo do côndilo encontra-se uma ligeira depressão, 

que é a área de inserção do músculo pterigoideu lateral inferior (PLI). 

Devido à situação espacial dos côndilos (embora não se possa considerar que 

estejam numa posição simétrica, um em relação ao outro), o seu grande eixo faz um 

ângulo de 90° com o ramo montante1311. Se prolongarmos, no plano horizontal, esse 

grande eixo, ele vai encontrar a linha que une os meatos auditivos externos sob um 

ângulo de, aproximadamente, 140°. Continuando a prolongar os eixos, estes vão 

encontrar-se à frente do forâmen magno segundo um ângulo obtuso (entre 1 50° a 

160o)1251. 
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No plano sagital, a distância entre a face anterior e a posterior varia entre 5,5 
e 16 mm, com um valor médio da ordem dos 10 mm e o polo lateral situa-se 
inferiormente ao polo medial'151. 

A camada externa do côndilo, que contacta com o disco, é constituída por 
uma camada fibrosa densa e avascular que, para além de harmonizar as possíveis 
irregularidades ósseas, de modo a tornar a zona articular numa superfície lisa e 
homogénea'311, permite um bom deslizamento, durante a função, e retarda o 
envelhecimento. Para além desta camada fibrosa externa, existem ainda a camada 
intermediária, ou proliferativa, responsável pela remodelação (progressiva ou 
regressiva) do côndilo articular, a camada fibrocartilaginosa e a camada óssea'15,18,251. 

1.2.1.3. Fossa mandibular ou cavidade glenóide 

A fossa mandibular, ou cavidade glenóide, situa-se na parte escamosa do osso 
temporal. Este osso é constituído pela fusão de três estruturas: a escama do 
temporal, o osso petroso e a mastóide. 

A fossa mandibular é uma cavidade pouco profunda, destinada a alojar o 
côndilo mandibular. A sua forma ovóide vai permitir a rotação do côndilo, à custa do 
polo medial, segundo um eixo fixo'381. 

A parte mais superior e profunda da fossa é constituída por uma camada muito 
fina e translúcida de osso cortical, com 2 mm ou menos de espessura, que a separa 
da dura mater, o que sugere que esta estrutura não está preparada para suportar 
grandes forças de pressão'311. A confirmar esta asserção, verifica-se que há poucos 
casos de penetração do côndilo na fossa craniana média, através da perfuração 
condilar da fossa mandibular'391. Por outro lado, a zona medial da fossa é uma zona 
óssea bastante reforçada, o que permite inferir que aí as forças de pressão, que se 
dirigem ínfero-superiormente e/ou látero-medialmente, possam ser neutraliza-
_dagd7.31.3W 

Anteriormente, é limitada pela raiz da apófise zigomática e pela eminência 
articular. A parede posterior da fossa mandibular é constituída pela área timpânica. 
Na zona posterior, situa-se a fissura escamo-timpânica (cisura de Glasser) que divide 
a parte escamosa (que é a zona articular) da parte timpânica do osso temporal, numa 
direcção médio-lateral. Na zona medial, esta fissura divide-se nas fissuras petro-
-escamosa e petro-timpânica, respectivamente anterior e posterior. A parte posterior 
da fossa mandibular está mais elevada e forma uma crista, também chamada lábio 
articular superior, que origina, mais lateralmente, o tubérculo pós-glenóide'311. 

A parte anterior da fossa mandibular forma, juntamente com a vertente 
posterior da eminência articular, a superfície articular do temporal. 
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1.2.1.4. Eminência articular 

A eminência articular é uma proeminência com aspecto cilindróide, fortemente 

convexa no sentido ântero-posterior e ligeiramente côncava transversalmente, que se 

origina na raiz da apófise zigomática do osso temporal. Situa-se anteriormente à 

fossa mandibular e forma, juntamente com a parte mais profunda desta fossa, a 

curvatura sigmóide que possui um raio que varia entre os 5 e os 15 mm (31). 

A eminência articular possui duas vertentes; destas, a posterior, que se situa 

anteriormente à fossa mandibular, é a superfície articular e está recoberta por 

fibrocartilagem densa e avascular. 

O crescimento da eminência articular acelera-se a partir da erupção dos 

incisivos e a vertente posterior torna-se mais íngreme, resultando daí a característica 

curvatura sigmóide. Pensa-se que a erupção dos incisivos vai determinar a morfologia 

da eminência, que começa a tomar a configuração adulta por volta dos 12 anos1181. O 

crescimento desta eminência termina sensivelmente aos 20 anos, tal como o da ATM 

no seu conjunto118,251. 

1.2.1.5. Disco 

O disco é uma estrutura densamente fibrosa, cujas fibras se orientam em 

várias direcções de modo a poderem suportar as forças mecânicas . E avascular na 

sua parte central'17 ' , possuindo, apenas, vascularização e inervação nos bordos 

periféricos1251. Desta região, as fibras têm uma direcção ântero-posterior e 

entrelaçam-se com as fibras orientadas transversalmente, que provêm dos terços 

anterior e posterior, o que lhe confere uma grande resistência para suportar as forças 

transmitidas através do côndilo. O estudo da sua composição físico-química e o 

arranjo geométrico da sua matriz extracelular permitiram concluir que o disco é um 

tecido micro-heterogéneo, que possui especializações regionais distintas'351. Tem uma 

forma elipsóide e bicôncava para poder adaptar duas superfícies articulares convexas. 

No entanto, esta forma é variável, pois é determinada pela morfologia do côndilo e da 

fossa mandibular'17401. O seu eixo longitudinal orienta-se transversalmente. O disco 

situa-se na parte anterior da articulação e apresenta diferenças de espessura. A zona 

mais espessa corresponde ao terço posterior e varia entre 3 e 4 mm; o terço médio é 

o mais f ino, com cerca de 1 mm; o terço anterior tem uma espessura que ronda os 2 

mm'41 ' . É constituído por duas faces e um bordo periférico. A face superior, que 

articula com a parte ântero-medial da fossa mandibular e a vertente articular da 

eminência é, no plano sagital, côncava na sua parte anterior e convexa na posterior. 
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A face inferior é côncava e articula com a parte anterior e crista transversal do 

côndilo mandibular. O bordo periférico deste disco está unido a várias estruturas. Nas 

suas partes medial e lateral, insere-se nos pólos medial e lateral do côndilo por dois 

fortes l igamentos, os ligamentos colaterais ou discais. O bordo posterior prolonga-se, 

para distai, através dos ligamentos (ligamento retro-discal superior (LRS) e ligamento 

retro-discal inferior (LRI)) que limitam uma área de tecido conectivo neuro-vascular 

caracterizado por numerosas anastomoses arteriovenosas'9,381. O bordo anterior é 

constituído por feixes de fibras de colagéneo e fibras elásticas que se fusionam com 

o tendão do PLS e com os ligamentos capsulares anteriores. É esta configuração 

estrutural que permite que o disco rode, quando o côndilo se move1291. Devido às suas 

inserções à parede interna da cápsula articular, origina duas cavidades articulares: 

superior e inferior. O bordo anterior do disco une-se ao músculo PLS por intermédio 

de uma faixa tendinosa que atravessa a cápsula1311. 

O disco tem como principais funções'421: 

- Adaptar e estabilizar o côndilo à eminência articular, quer em repouso, quer 

em movimento; 

- Distribuir as pressões por uma área maior, entre o côndilo e a 

eminência; 

- Preencher os espaços vazios; 

- Facilitar o deslizamento do côndilo ao longo da eminência articular; 

- Criar duas cavidades articulares distintas. 

1.2.1.6. Ligamentos 

Os ligamentos são constituídos praticamente por fibras de colagénio, razão 

pela qual não são distensíveis. A excepção é o LRS, que é muito rico em fibras 

elásticas117,18,311. Caso sejam estirados, os ligamentos nunca mais voltam ao seu 

comprimento original e comprometem o normal funcionamento da ATM. 

Os ligamentos não participam activamente na função articular, com excepção 

da LRS. Ac tuam, principalmente, como protectores das estruturas articulares e 

vizinhas, funcionando como limitadores passivos dos movimentos mandibulares'41 '. 

Também auxiliam a cinemática mandibular, devido aos seus proprioceptores, 

principalmente os da cápsula - corpúsculos de Ruffini e Pacini117,231. 

Classicamente, os ligamentos dividem-se em ligamentos directamente 

relacionados com a articulação e em ligamentos acessórios. Os primeiros são 

constituídos pelos ligamentos colaterais ou discais, ligamentos retro-discais, 

l igamentos capsulares anteriores, cápsula, e ligamento temporomandibular. Os 

ligamentos acessórios são o estilomandibular e o esfenomandibular. 
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1.2.1.6.1. Ligamentos directamente relacionados com a articulação 

1.2.1.6.1.1. Ligamentos colaterais ou discais 

Os ligamentos colaterais ou discais foram descritos em 1957 por Krough-

-Poulsen e Moelhawe'231. São os responsáveis pela união do disco ao côndilo 

mandibular. Existem dois ligamentos, o lateral e o medial. O ligamento discai lateral 

une o bordo lateral do disco ao polo lateral do côndilo mandibular. O ligamento discai 

medial une o bordo medial do disco ao polo medial do côndilo. A sua função é 

permitir apenas o movimento ântero-posterior (rotação) do disco sobre o côndilo e 

vice versa e impedir os movimentos laterais e de translacção entre o côndilo e o 

disco'17'401. 

1.2.1.6.1.2. Ligamentos retro-discais ou ligamento bilaminar 

Os ligamentos retro-discais, também conhecidos por ligamento bilaminar, são 

constituídos por duas lâminas de tecido conjuntivo: o LRS e o LRI. 

1.2.1.8.1.2.1. Ligamento retro-discal superior 

Este ligamento é constituído por fibras de tecido conjuntivo com muitas fibras 

elásticas. Insere-se, anteriormente, no bordo disca! pósterc-superior, e posteriormente 

na margem posterior da fossa mandibular e na fissura escamo-timpânica. As fibras 

elásticas que o consti tuem permitem-lhe neutralizar a tracção do disco no sentido 

anterior, que é efectuada pelo músculo PLS, quando se dá o fecho mandibular. No 

entanto, como o tonus do músculo PLS excede a capacidade retráctil do LRS, o disco 

posiciona-se mais anteriormente. Desta forma, proporciona uma maior estabilidade à 

articulação, porque mantém superfícies articulares sempre em contacto1171. 

1.2.1.6.1.2.2. Ligamento retro-discal inferior 

É uma lâmina constituída praticamente por fibras de colagéneo, que se insere, 

anteriormente, no bordo póstero-inferior do disco e, posteriormente, logo abaixo do 

limite posterior da superfície articular do côndilo mandibular. Embora não entre 

directamente na dinâmica articular, este ligamento actua limitando a rotação anterior 

do disco no côndilo. 

Entre estes dois ligamentos, encontra-se um tecido conjuntivo laxo, ricamente 

vascularizado e inervado, o tecido retro-discal, ou almofada retro-discal. Este tecido 
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insere-se anteriormente no bordo posterior do disco e posteriormente na cápsula 
articular. Superiormente, tem como limite o LRS e, inferiormente, insere-se no LRI. 
Este tecido retro-discal enche-se de sangue (visto ser distensível) à medida que o 
complexo côndilo-disco efectua um movimento anterior, anulando, deste modo, o 
vácuo que existiria atrás do côndilo. Quando o complexo côndilo-disco recua, este 
tecido esvazia-se. Este sistema foi denominado joelho vascular'38'43,441. 

II 2.1.6.1.3. Ligamento capsular (cápsula articular) 

A cápsula articular é uma manga de tecido fibroso laxo que envolve a 
articulação e está revestida internamente por uma membrana sinovial. Insere-se, 
inferiormente, no colo do côndilo mandibular, abaixo da zona articular, e, 
superiormente, na periferia da superfície articular do temporal. A partir do tubérculo 
articular, que se origina na raiz do zigoma, segue posteriormente, unindo-se ao bordo 
lateral da fossa mandibular, até atingir o tubérculo pós-glenóide, flectindo para medial 
e inserindo-se na crista óssea que une esse tubérculo até à espinha do esfenóide. A 
partir desta estrutura insere-se no bordo medial do temporal e na sutura deste com a 
grande asa do esfenóide, continuando para a frente até atingir novamente o tubérculo 
articular. 

A nível do côndilo mandibular, a inserção da cápsula faz-se na região anterior, 
quase logo abaixo do bordo da superfície articular e na região posterior situa-se 
bastante mais abaixo do que na zona anterior. 

Lateralmente, insere-se no polo lateral do côndilo e, medialmente, insere-se 
mais abaixo do polo medial. 

Anteriormente, a cápsula funde-se com o disco, sendo reforçada pelos 
ligamentos capsulares. No meio destes passa a faixa tendinosa que une o músculo 
PLS ao disco1311. 

Posteriormente liga-se aos tecidos retro-discais. 
Esta inserção da cápsula em toda a periferia do disco divide a articulação em 

duas cavidades distintas, que são revestidas pela membrana sinovial. A superior é 
delimitada, em cima, pela fossa mandibular e, inferiormente, pela superfície superior 
do disco. Tem uma capacidade virtual de 1,5 a 2 ml, sendo dupla da inferior. Esta 
cavidade permite os movimentos de translação do complexo côndilo-disco. Devido a 
este facto, a manga fibrosa que a reveste é mais laxa e fina. A inferior, com a 
cavidade virtual de 0,5 a 1 ml é delimitada superiormente pela superfície inferior do 
disco, e, inferiormente, pela superfície articular do côndilo mandibular. Esta cavidade 
permite apenas movimentos de rotação do complexo côndilo-disco e, por isso, a 
manga fibrosa aqui é mais densa, compacta e espessa'31'. 
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A cápsula tem como funções'17'30,311: 

- Envolver a articulação; 

- Limitar as forças de tracção inferior (não deixa o côndilo afastar-se da 

eminência articular); 

- Contrariar as forças de lateralidade; 

- Manter o líquido sinovial dentro da articulação; 

- Limitar a abertura da boca, na abertura máxima. 

1.2.1.6.1.4. Ligamentos capsulares anteriores 

Os ligamentos capsulares anteriores são constituídos por fibras de colagéneo e 

subdividem-se em ligamento capsular ântero-superior e ligamento capsular ântero-

-inferior. O ligamento capsular ântero-superior insere-se, anteriormente, na cápsula e 

osso temporal (bordo anterior da superfície articular) e, posteriormente, no bordo 

ântero-superior do disco. O ligamento capsular ântero-inferior insere-se, 

anteriormente, na cápsula e parte anterior da superfície articular do côndilo 

mandibular e, posteriormente, no bordo ântero-inferior do disco. 

Estes l igamentos, para além de reforçarem anteriormente a inserção do disco à 

cápsula, f renam a rotação posterior do disco'17'18,381. 

1.2.1-6-1 5 L i o a msnto temporomandibular 

O ligamento temporomandibular é um ligamento que reforça a cápsula, ântero-

-lateralmente, sendo difícil a sua distinção desta e é constituído por dois feixes: feixe 

oblíquo externo e feixe horizontal interno. 

O feixe oblíquo externo é uma banda larga, geralmente com a configuração de 

um leque, que se origina na superfície externa da eminência articular e desce 

obliquamente para trás, inserindo-se abaixo do polo lateral do côndilo mandibular. 

Este feixe tem como função impedir a descida do côndilo, limitando a abertura 

na rotação'25 ,4546 ' . Quando o ligamento fica tenso, o ponto de inserção no colo do 

côndilo não pode rodar mais para trás; para a boca abrir mais, o côndilo tem que 

efectuar um movimento de translacção anterior. É uma função que só existe na ATM 

humana. Se não houvesse uma limitação da rotação do côndilo na abertura, o bordo 

posterior da mandíbula iria agredir estruturas vitais do pescoço'17,30381. 

O feixe horizontal interno é mais estreito que o anterior. Origina-se, também, 

na superfície externa da eminência articular e dirige-se horizontalmente, inserindo-se 

no polo lateral do côndilo e bordo posterior do disco. 
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As funções deste feixe são: 
- Limitar, no fecho mandibular, a retrusão do côndilo.'17'22'23'38,461; 
- Contribuir para limitar o recuo do disco, visto que tem inserções no seu 
bordo posterior e, concomitantemente, impedir que haja lesão da zona retro-
-condílea, pelo que ajuda a impedir que haja distensão do músculo PLS(17,46); 
- Limita a rotação do côndilo do lado de trabalho, no movimento de 
lateralidade, quando este roda segundo um eixo vertical1251. Para que a 
excursão lateral continue, o côndilo tem que se mover lateralmente, 
continuando sob a influência do feixe horizontal do ligamento e, ainda, da 
parede medial da fossa mandibular do lado oposto1281. 

1.2.1.6.2. Ligamentos acessórios 

1.2.1.6.2.1. Ligamento esfenomandibular 

Este ligamento origina-se na espinha do esfenóide e fissura petro-timpânica. 
Dirige-se para baixo e lateralmente, à medida que alarga, em forma de leque, para se 
inserir na lígula, ligeira proeminência situada na zona medial do ramo montante da 
mandíbula. 

O seu modo de acção não está perfeitamente definido. Pensa-se que não tem 
qualquer acção no que concerne à limitação dos movimentos mandibulares117,31,45'. 

1.2.1.6.2.2. Ligamento estilomandibular 

Este ligamento origina-se na apófise estilóide do osso temporal e dirige-se, 
para baixo e para a frente, para o ângulo mandibular e parte inferior do bordo 
posterior do ramo montante da mandíbula, onde se insere. 

A sua função é limitar o movimento protrusivo mandibular, tendo pouca acção 
limitativa da abertura máxima da boca117,311. 

1.2.1.7. Membrana sinovial 

Esta membrana forra, no recém-nascido, todas as superfícies internas da 
articulação. Com o começo da função, esta membrana afasta-se das superfícies 
articulares e fica apenas a recobrir a parte interna da cápsula e os tecidos retro-
-discais. Apresenta vilosidades a nível anterior e posterior, sendo, a nível posterior, 
em maior número. Estas vilosidades têm por função o amortecimento do movimento 
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do côndilo, principalmente o seu recuo. Aumentam também a área da membrana, o 
que implica um maior aporte de líquido sinovial. 

A membrana sinovial é constituída por duas camadas de células: 
- Uma camada externa ou superficial, a íntima, que tem uma capacidade 
fagocitária bem marcada. Remove resíduos provenientes do desgaste das 
superfícies articulares e produtos metabólicos (catabolitos) originados durante 
a função. É também a responsável pela segregação do líquido sinovial'18,311. 
- Uma camada mais interna, a sub-íntima, constituída por tecido conjuntivo e 
sobretudo por fibras elásticas, cuja actividade principal é impedir que a 
membrana sinovial seja trilhada durante os movimentos articulares'47'. 
O líquido sinovial, segregado pela camada íntima da membrana sinovial, é um 

líquido amarelo claro, viscoso, muito rico em nutrientes e ácido hialurónico.'22,29,481. 
Este líquido tem como funções principais: a nutrição das superfícies articulares 
avasculares, a lubrificação das superfícies articulares e a turgescência e resiliência do 
disco'481. 

A nutrição das superfícies avasculares (áreas articulares) da articulação faz-se 
através da nutrição superficial. No entanto, embora as áreas articulares sejam 
avasculares, também são nutridas por difusão, numa quantidade diminuta, através do 
osso; é a chamada nutrição profunda. 

A forma como o líquido sinovial lubrifica as superfícies articulares continua a 
gerar controvérsia. Uma teoria que tenta explicar esta lubrificação é a teoria da 
lubrificação tipo interface. Segundo esta teoria, o deslizamento entre as superfícies 
articulares efectua-se entre duas camadas de líquido sinovial que aderem, 
respectivamente, à superfície articular superior e à superfície articular inferior. A 
actividade molecular livre das superfícies articulares é totalmente absorvida pelas 
camadas do líquido sinovial. O movimento faz-se entre estes dois painéis que 
deslizam entre si1471. 

Outra teoria, partilhada por diversos autores117,311, sustenta que a lubrificação 
da articulação se processa segundo 2 tipos: lubrificação de fronteira e lubrificação 
por embebição. Na lubrificação de fronteira (delimitadora), o líquido sinovial passa de 
uma zona da cavidade articular para outra, à medida que o côndilo se movimenta. 
Este líquido, que se encontra nas vilosidades, na periferia das superfícies articulares, 
é como que ejectado para estas de modo a permitir a lubrificação durante o 
movimento. Na lubrificação por embebição, o líquido sinovial, que é absorvido pelas 
superfícies articulares, é libertado quando estas áreas estão sujeitas a forças de 
compressão. Convém contudo salientar que esta quantidade de líquido é muito 
pequena e que forças de pressão muito prolongadas podem originar o seu completo 
esgotamento'17,221. 
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0 coeficiente de atrito entre estas áreas articulares é da ordem dos 0,03, 
enquanto que o coeficiente de atrito entre duas placas de gelo é de 0,01. Esta 
constatação permite ter uma noção da suavidade com que estas superfícies se 
deslocam durante os movimentos funcionais, numa articulação saudável. Esta 
propriedade deve-se a um componente do líquido sinovial, que é o ácido 
proteoglicano-hialurónico.1231 

1.2.1.8. Inervação 

A ATM é inervada por três ramos do nervo mandibular (subdivisão do 5o par 
craniano): o nervo auriculotemporal, o nervo masseterino e o nervo temporal 
profundo125'29-311. 

1.2.1.9. Vascularização 

A ATM é muito vascularizada. O aporte sanguíneo à articulação é efectuado 
pela artéria carótida externa, através de ramos das artérias temporal superficial e 
maxilar profunda (artéria auricular profunda e timpânica anterior), na zona posterior e 
ramos da temporal profunda posterior, da masseterina e da pterigoideia externa, 
anteriormente'25'29'311. 

1.2.1.10. Adaptação 

Actualmente, é consensual que a ATM humana não é imutável e, tal como 
acontece com outras articulações sinoviais, é capaz de se adaptar ás pressões 
biomecânicas e, possivelmente, a exigências de tipo metabólico115'491, embora seja 
um assunto controverso, pois as condições e a forma como se processa essa 
remodelação não estão totalmente compreendidas.1231 

A adaptação dos tecidos articulares processa-se quer por alterações dos 
tecidos articulares moles quer por remodelação dos tecidos duros. Esta remodelação 
pode ser progressiva ou regressiva e pensa-se que está relacionada com a idade, a 
oclusão e o tipo de biomecânica mastigatória1281. 

Os estudos relacionados com os fenómenos de remodelação das superfícies 
articulares mostram que a remodelação se efectua tanto no côndilo como na 
superfície articular do temporal e que se processa em qualquer idade do indivíduo, 
com particular intensidade entre os 18 e os 25 anos. Esses estudos mostram 
também que a remodelação progressiva é mais frequente na parte medial da 
superfície articular do temporal e na face anterior do côndilo articular, enquanto a 
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remodelação regressiva se efectua predominantemente na zona lateral da superfície 

articular do temporal e na superfície posterior do côndilo'161. 

É conveniente salientar que há limites para a resposta de adaptação e que nem 

sempre essa adaptação é possível. Os fenómenos de adaptação são lentos e muitas 

vezes imprevisíveis e dependem da intensidade e duração das pressões biomecânicas 

exercidas na ATM e da capacidade de reacção estrutural do indivíduo a essas 

pressões1171. 

Embora esta articulação tenha capacidade, durante toda a vida, de adaptação 

e de remodelação112,15,161, parece ser mais aceitável adaptar a oclusão de modo que 

esta funcione em harmonia com a ATM do que esperar que seja a ATM a adaptar-se 

à oclusão. É baseado neste conceito que se considera a ATM como uma referência 

na reabilitação oclusal1231. 

1.2.2. Sistema neuro-muscular 

1.2.2.1. Fisiologia do músculo esquelético 

Os músculos que actuam na dinâmica da ATM são formados por fibras de 

músculo estriado esquelético. Estes músculos são voluntários, porque estão sob 

controlo directo do sistema nervoso. 

Os músculos esqueléticos possuem quatro propriedades fundamentais: 

- Contracção - É a capacidade do músculo encurtar o seu comprimento, 

criando movimento (contracção isotónica), ou aumentar o seu tónus 

(contracção isométrica), quando sujeito a impulsos nervosos; 

- Distensão - Capacidade que o músculo tem de se estirar devido a uma força 

exterior que é exercida sobre ele (gravidade, músculos antagonistas, agente 

externo, etc.). 

- Elasticidade - Capacidade do músculo voltar ao comprimento original, após 

uma distensão. 

- Irritabilidade - Capacidade que o músculo tem de responder a um estímulo. O 

tecido muscular é, depois do nervoso, o mais irritável. 

A sequência da activação muscular resulta da integração da função motora no 

sistema nervoso central, dos estímulos proprioceptivos provenientes dos dentes, 

articulação e músculos1501. 

Sherrington (cit. por Ludin1511) define unidade motora como a unidade funcional 

mais pequena do músculo, que pode ser activada voluntariamente. É constituída por 

uma fibra nervosa (neurónio) e todas as fibras musculares por ela inervadas. 
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A contracção muscular, que depende da energia fornecida pelo ATP, é 
originada pelo sistema nervoso, através da estimulação das unidades motoras. A 
contracção muscular é provocada pela sobreposição, dentro de cada fibra, dos 
filamentos de actina e miosina que estão ordenadas longitudinalmente em fibrilas 
paralelas ao longo da fibra. As fibrilhas dividem-se em sarcómeros, através das linhas 
Z, que dão às fibras a sua típica aparência estriada'521. Estes locais de contracção é 
que originam a função muscular1291. Quando a estimulação nervosa cessa, dá-se o 
relaxamento muscular. No entanto, um músculo, mesmo relaxado, possui uma 
determinada tensão, tónus muscular, a partir da qual pode responder aos estímulos. 

A finalidade do músculo é proporcionar força. A força exercida por um 
músculo depende da frequência de activação das unidades motoras, do número de 
unidades motoras activadas, do comprimento do músculo, da velocidade de 
contracção e do grau de fadiga. Portanto, a força de contracção muscular aumenta 
devido ao recrutamento de mais unidades motoras e ao incremento da velocidade de 
contracção dessas mesmas unidades motoras1531. 

As unidades motoras dos músculos esqueléticos variam de acordo com a 
função específica dos músculos em causa. Se se trata de músculos que têm que 
efectuar movimentos precisos, as unidades motoras possuem poucas fibras 
musculares (caso do rectos externos dos olhos); caso contrário podem ser formadas 
por centenas de fibras (caso do masseter, em que a potência do músculo é a sua 
principal função). 

A excitação de um músculo, provocada por potenciais de acção das fibras 
musculares, origina a contracção muscular que pode ser isométrica, isotónica ou 
mista, conforme a função específica, numa dada altura do funcionamento da 
articulação. Os músculos esqueléticos apresentam dois tipos de contracção: a 
contracção lenta, ou tónica, característica das actividades posturais; e a contracção 
rápida ou fásica que origina movimento. A contracção tónica dura cerca de 75 mseg 
e efectua-se à custa das fibras vermelhas ou fibras tipo I, muito ricas em mioglobina, 
enquanto que a contracção fásica dura cerca de 25 mseg e se efectua à custa das 
fibras brancas ou fibras tipo MB. Consoante a sua função, os músculos são 
constituídos por mais ou menos fibras de cada um dos tipos. Existem também as 
fibras intermédias ou fibras tipo MA, que é um grupo distinto dos anteriores e com 
propriedades intermédias'40'52,54'. 

A composição das fibras musculares dos músculos mastigatórios, talvez 
devido à sua função específica, é diferente da dos outros músculos do corpo 
humano, sendo as fibras tipo II mais pequenas que as tipo l|54). 
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Quando um grupo de músculos se contrai (agonistas), um outro grupo relaxa 

(antagonistas), de modo a que o movimento seja harmonioso e regular. É neste 

fenómeno que intervém a inervação recíproca. 

Todos os músculos que se inserem na mandíbula têm, em maior ou menor 

grau, influência nos seus movimentos e, consequentemente, na ATM. Habitualmente, 

estes músculos classificam-se em elevadores e abaixadores, que tanto podem ser 

retrusivos como protrusivos. Há autores que acrescentam a esta classificação os 

músculos posicionadores (PLI, PLS e temporal posterior (TP))(38). Para além destes, 

convém referir os infra-hioideus, o occipital, e o complexo muscular cervical visto 

que, embora não tenham uma acção directa sobre a A T M , a variação do seu tónus 

pode afectar a tonicidade dos músculos com inserção mandibular e vice-versa. Esta 

inter-relação entre os músculos vizinhos, com especial incidência para os músculos 

posturais, é fundamental para a compreensão de certos distúrbios temporomandibula

res e, também, de algumas alterações posturais da coluna cervical. 

O conhecimento da fisiologia muscular é pois fundamental para a compreensão 

das mudanças que ocorrem na membrana celular, quando sujeita a impulsos 

nervosos, permitindo, assim, interpretar os mecanismos que originam os potenciais 

de acção e a contracção muscular, resultantes da informação proprioceptiva 

originada, por exemplo, por uma prematuridade oclusal. 

1.2.2.2. Potenciais de acção 

A fibra muscular em repouso está polarizada electricamente, sendo o exterior 

positivo em relação ao interior que é negativo (-90 v)1161. As membranas dos 

neurónios e das fibras musculares são especializadas para a condução de potenciais 

de acção. Os potenciais de acção geram pequenas quantidades de corrente eléctrica 

que despolarizam a placa de membrana adjacente, e contribuem para a propagação 

desses mesmos potenciais através da fibra muscular. 

O impulso nervoso proveniente do neurónio motor, ao atingir a placa motora, 

provoca a libertação de acetilcolina das vesículas das terminações pré-sinápticas que 

se difunde, através da fenda sináptica, para os receptores pós-sinápticos, localizados 

na membrana da fibra muscular. A estimulação destes receptores origina uma onda 

de despolarização na superfície da membrana, que vai aumentar a sua permeabilidade 

aos iões sódio, com a consequente libertação de iões cálcio, induzindo assim a 

contracção muscular. O potencial de acção, registado dentro da célula muscular, tem 

apenas uma fase e passa de -90 v a + 3 0 v em menos de 1 mseg, reassumindo a 

configuração normal em cerca de 20 mseg'161. Deste modo, a propagação dos 

potenciais de acção efectua-se a partir do neurónio motor, através do seu axónio. 
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para as fibras musculares, por intermédio da junção neuro-muscular, que é a sinapse 
entre o axónio motor e a fibra muscular. 

1.2.2.3. Propriocepção 

Fundamentalmente, os proprioceptores são receptores formados por 
terminações sensitivas, que captam os impulsos emanados dos músculos, ligamentos 
e articulações, e os enviam ao sistema nervoso central, permitindo, assim, um 
controlo eficaz e constante da actividade postural. O sistema proprioceptive coordena 
a contracção e relaxamento muscular, bem como a sua duração. Os proprioceptores 
podem ser adaptáveis e não adaptáveis e, dentro dos adaptáveis existem os de 
adaptação rápida ou fásicos e os de adaptação lenta, ou tónicos. 

1.2.2.3.1. Proprioceptores articulares e musculares 

Os proprioceptores da ATM são importantes pois, para além de a protegerem, 
controlam a abertura da boca, de acordo com as necessidades fisiológicas, e 
informam, permanentemente, os centros superiores da situação espacial mandibular. 

Os principais proprioceptores musculares e articulares são as terminações 
nervosas livres, os corpúsculos de Ruffini, os corpúsculos de Pacini, o órgão de Golgi 
e os fusos neuro-musculares'29'30'38'551. 

As terminações nervosas livres são receptores nociceptivos; reagem aos 
estímulos dolorosos. São os receptores mais numerosos desta articulação. 

Os corpúsculos de Ruffini são receptores que possuem sensibilidade 
direccional. Graças a eles, o indivíduo está permanentemente a par da situação 
espacial da mandíbula em relação ao maxilar. Estes receptores funcionam um de 
cada vez, isto é, para cada ângulo de abertura da mandíbula existe um corpúsculo, de 
cada articulação, em actividade. 

Os corpúsculos de Pacini são receptores que actuam imediata e 
simultaneamente, aquando do estímulo de pressão. Dão informações sobre o início e 
o fim do movimento da mandíbula. 

O órgão de Golgi é um receptor que reage ao estiramento dos ligamentos. 
Funciona como um sistema de protecção das estruturas da articulação, 
principalmente dos ligamentos, não permitindo que estes fiquem sujeitos a forças 
excessivas. 

O fuso neuro-muscular é um proprioceptor que se encontra nos músculos, 
paralelamente às fibras extrafusais, e que se apresenta segundo duas formas distintas: 
em saco nuclear e em cadeia nuclear. As fibras intrafusals em saco nuclear só 
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possuem terminações primárias ou ânulo-espirais, responsáveis apenas pela resposta 

dinâmica que envia os estímulos aferentes através das fibras la e são responsáveis 

pela resposta estática. As fibras intrafusals em cadeia nuclear possuem terminações 

primárias e secundárias, localizadas de ambos os lados da região central da fibra 

muscular. Enviam estímulos aferentes por intermédio das fibras II e são responsáveis 

pela resposta estática e dinâmica. 

Os músculos elevadores da mandíbula possuem um grande número de fusos 

neuro-musculares, situação que é inversa a nível dos abaixadores130,561. 

1.2.2.4. Actividade reflexa 

Os movimentos da ATM são efectuados pelos músculos que estão sujeitos a 

um controlo reflexo e a um controlo oriundo do sistema nervoso central. 

Os reflexos são entendidos como sendo respostas motoras a estímulos 

sensoriais, tendo por base morfológica o arco reflexo, que pode ser monossináptico 

ou polissináptico. O controlo reflexo é constituído, fundamentalmente, por reflexos 

que controlam o relacionamento vertical entre o maxilar e a mandíbula (reflexo 

miotát ico, reflexo de abertura, reflexo de abertura nociceptivo, reflexo de fecho e 

reflexo de descarga) e por reflexos horizontais que controlam os movimentos de 

lateralidade, protrusão e, provavelmente, retrusão. 

\.£~.£-.*-r. l . n c n c A u i i i i u i u i i u u 

O reflexo miotático é um reflexo de estiramento que provoca uma contracção 

muscular reflexa. A sua importância reside na existência de um mecanismo de 

feedback que se inicia nas terminações primárias dos fusos neuro-musculares, dos 

músculos elevadores, através das fibras aferentes la que efectuam conecções 

directas, isto é, monossinápticas, com os motoneurónios a, no núcleo motor do 

trigémeo. 

iSÍ 

SNC SNP 

\ Figura 1.2 - Representação esquemática do reflexo miotático. 

1 - Núcleo mesencefál ico do tr igémeo. 

2 - Núcleo motor do tr igémeo. 

3 - músculo elevador da mandíbula, 

a - sinapse excitatór ia. 

SNC - Sistema nervoso central. 

SNP - Sistema nervoso periférico. 

(Modif icado de Mckay, Yemm & Cadden, 1992) 

20 



I. Introdução - Resumo anátomo-fisiológico 

Provavelmente, este mecanismo de feedback interactua com o delicado 
controlo dos movimentos da ATM, durante a sua função normal, por exemplo, na 
diferenciação da consistência dos alimentos'30'. 

1.2.2.4.2. Reflexo de abertura 

O reflexo de abertura é um reflexo que é desencadeado por estímulos que 
actuam sobre o ligamento parodontal, quando a mandíbula se encontra na posição de 
boca fechada (dentes encostados) e ainda mucosas bucais e gengivais. Sessle e 
Kawamura (cit. por Ramfjord'231), mostraram, em 1979, que a estimulação destes 
receptores provoca a contracção dos PLI. 

1.2.2.4.3. Reflexo de abertura nociceptivo 

O reflexo de abertura nociceptivo é um reflexo protector que determina a 
abertura da boca sempre que há uma agressão de qualquer das estruturas bucais 
durante o fecho mandibular. O reflexo de abertura nociceptivo pode ser originado a 
partir da estimulação de mecanorreceptores existentes em várias estruturas intra
orals, ou a partir de reflexos nociceptivos, provenientes da boca ou da face. O 
reflexo de abertura nociceptivo é polissináptico, situando-se a primeira sinapse no 
núcleo sensorial do trigémeo, ou na formação reticular adjacente e a última no núcleo 
motor do trigémeo. A importância deste reflexo é devida, provavelmente, à sua 
capacidade de prevenir lesões, quando se morde ou mastiga objectos capazes de as 
provocar1301. 

Figura 1.3 - Representação esquemática 

do reflexo de abertura nociceptivo 

1 - Gânglio do tr igémeo. 

2 - Núcleo supra-trigeminal. 

3 - Formação reticular. 

4 - Núcleo motor do tr igémeo. 

5 - Músculo elevador da mandíbula 

a - n° de sinapses desconhecido. 

b - sinapse inibidora. 

SNC - Sistema nervoso central. 

SNP - Sistema nervoso periférico. 

2V 
O ; ;_gti i \ T i 

Proprioceptor es 

Nocicc pior e o 

JLb" 

SMC SNP 

(Modif icado de Mckay, Yemm & Cadden, 1992) 
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1.2.2.4.4. Reflexo de fecho 

É um reflexo que aparece durante a deglutição, sendo também originado por 
estímulos do dorso da língua e palato, e provoca o contacto dentário123,571. 

1.2.2.4.5. Reflexo de descarga mandibular 

0 reflexo de descarga mandibular é um reflexo que envolve a interrupção do 
movimento de fecho mandibular, provocado pelos músculos elevadores e, 
concomitantemente, a activação dos músculos depressores, embora a origem destes 
dois factos seja diferente. O reflexo é evocado quando um objecto duro, que está a 
ser mordido, quebra repentinamente originando, por isso, a descarga dos músculos 
elevadores e, consequentemente, a interrupção do movimento de fecho mandibular, 
evitando, assim, lesões de estruturas intra-orais. Este mecanismo reflexo não está 
bem compreendido visto que, na sua génese, se encontram diferentes tipos de 
proprioceptores tais como fusos neuro-musculares, proprioceptores parodontais, da 
ATM, etc., que, quando o objecto fractura, alteram os seus níveis de actividade. 
Provavelmente, a explicação mais plausível, para o mecanismo de actuação deste 
reflexo, estará relacionada com a inibição recíproca, isto é, quando se suspeita que o 
objecto a trincar possa fracturar repentinamente, são enviados, pelos proprioceptores 
(principalmente pelos fusos neuro-musculares), informações aos motoneurónios quer 
dos músculos elevadores quer dos músculos depressores, o que poderá originar, no 
momento da fractura do objecto, uma diminuição da actividade dos músculos 
elevadores, acompanhada, simultaneamente, de um aumento de actividade dos 
depressores130'. No entanto, a hipótese da activação dos músculos depressores, com 
especial incidência no digástrico anterior (DA), a partir do sistema nervoso central, 
também tem sido sugerida por vários autores'581. 

1.2.2.4.6. Reflexos horizontais mandibulares 

Os reflexos horizontais mandibulares são reflexos que controlam os 
movimentos de lateralidade, de protusão e, possivelmente, de retrusão. Estes 
reflexos são activados a partir da excitação de proprioceptores existentes no 
parodonto, na mucosa oral e, talvez, na ATM. Embora o seu mecanismo de actuação 
seja pouco conhecido, provavelmente terão importância quer na actividade funcional 
quer disfuncional da ATM, devido à sua possível sobreposição aos padrões normais 
de mastigação'301. 
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1.2.2.5. Músculos 

Os músculos do sistema estomatognático com inserção na mandíbula são, 
classicamente, divididos em elevadores e abaixadores ou depressores. 

1.2.2.5.1. Músculos elevadores 

Estes músculos estão posicionados distalmente em relação aos dentes, o que 
implica que, quando actuam, os côndilos façam pressão a nível da eminência 
articular. 

1.2.2.5.1.1. Temporal 

O temporal é um músculo em forma de leque, com uma origem muito ampla; 
estende-se pela fossa temporal, escama do temporal, zona temporal do osso frontal, 
parte da grande asa do esfenóide e faseia temporal. As suas fibras juntam-se quando 
o músculo, ao descer em direcção à apófise coronóide, passa entre a superfície 
lateral do crânio e o arco zigomático. Insere-se, por intermédio de tendões, na 
superfície interna, vértice e bordo anterior da apófise coronóide e no bordo anterior 
do ramo montante da mandíbula. 

É este músculo que assegura a posição de repouso mandibular, numa posição 
erecta'53'. 

Classicamente, este músculo divide-se em três porções - temporal anterior 
(TA), temporal médio (TM) e temporal posterior (TP) - de acordo com a direcção das 
fibras e a sua função'59'. Há ainda quem estabeleça diferenças entre a parte 
superficial e a profunda'60'. 

O TA possui fibras quase verticais. É um elevador da mandíbula, sendo as suas 
fibras as primeiras a contrair-se durante o fecho mandibular'46,611. 

O TM, com fibras oblíquas, eleva a mandíbula, quando se contrai, fazendo-a 
retruir, devido à direcção das suas fibras'31'. 

0 TP é constituído por fibras praticamente horizontais, que se verticalizam 
quando passa a eminência articular para se inserir na mandíbula. A sua função não 
está perfeitamente definida, pois desde actuar com uma acção retrusiva, como 
sugerem alguns autores'46,53', até funcionar como o TA (embora num grau muito 
menor, pois só trabalhariam as fibras quase verticais), passando por não ter 
actividade significativa durante o movimento mandibular'31', tudo são hipóteses a 
considerar. Há estudos que demonstram que, nas fases de bruxismo, o TP está 
hiperactivo'621. No entanto, este músculo trabalha no movimento de fecho (embora 
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não tenha a potência do masseter) e, ao mesmo tempo, devido à direcção das suas 

fibras, contribui primordialmente para o reposicionamento mandibular'461. 

O TP é a sede mais frequente de dor provocada por zonas gatilho situados 

nos músculos trapézio e esternocleidomastoideu. Quando estes não são tratados 

geram, frequentemente, zonas gatilho satélites no músculo temporal1461. 

A inervação deve-se aos nervos temporais profundos, anterior e posterior 

(ramos do nervo mandibular). 

A irrigação é efectuada pela artéria temporal média, ramo da artéria temporal 

superficial, e pela artéria temporal profunda, ramo da artéria maxilar interna. 

1.2.2.5.1.2. Masseter 

Embora a maioria dos autores11718'23'25,31'38'461 considere o músculo masseter 

constituído por dois feixes, masseter superficial (MS) e masseter profundo (MP) 

(classificação que usamos neste estudo), há autores que o consideram constituído 

por três feixes sobrepostos'401. 

1.2.2.5.1.2.1. Masseter superficial 

Origina-se, por fortes tendões, na apófise zigomática do maxilar e no bordo 

inferior do arco zigomático e possui uma forma quadrangular. Dirige-se obliquamente 

para baixo G para trás, para se inserir na parte lateral uo anguiO e na zona miero-

-lateral do ramo ascendente da mandíbula. Devido à disposição das fibras em ângulo 

com o seu eixo longitudinal, é considerado um músculo de grande potência1311. A sua 

função como elevador não é tão importante como a potência com que actua no fecho 

mandibular'461. Devido à direcção das suas fibras, este músculo exerce uma tracção 

perpendicular em relação ao plano oclusal, originando um movimento de elevação da 

mandíbula com uma ligeira protrusão1311. As zonas gatilho no MS originam dor 

referida à A T M , têmporas e molares superiores e inferiores1461. 

A inervação é efectuada pelo nervo massetérico. 

A iirigação provém do ramo massetérico da artéria maxilar. 

1.2.2.5.1.2.2. Masseter profundo 

De forma triangular, origina-se na superfície medial do arco zigomático. As 

fibras descem verticalmente e inserem-se na parte lateral do ângulo da mandíbula e 

na parte lateral do ramo montante até à apófise coronóide. Devido à direcção das 

suas fibras o MP forma um ângulo com o MS. As suas fibras anteriores fundem-se 
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com as fibras posteriores do MS. Posteriormente une-se às fibras mais anteriores do 
temporal. Há autores que consideram a fusão das fibras mais profundas do MP com 
as fibras mais superficiais e mais curtas do temporal como um músculo; o músculo 
zigomaticomandibular'311. 

O MP ao contrair-se provoca o fecho mandibular. Devido à orientação das suas 
fibras, pode ajudar a retruir a mandíbula1311. Nesta fase é sinérgico com o TP. Se se 
efectuar a protrusão, durante a mastigação, actua estabilizando o côndilo contra a 
eminência articular. As zonas gatilho, neste músculo, originam dor reflexa para os 
PL, ATM e ouvido'461. 

A inervação é efectuada pelo nervo massetérico. 
A irrigação provém do ramo massetérico da artéria maxilar. 

1.2.2.5.1.3. Pterigoideu medial 

É um músculo de forma rectangular, que se encontra na parte medial do ramo 
montante da mandíbula. Origina-se, a partir de um forte tendão, na fossa pterigóide e 
também na parte medial da lâmina pterigóide lateral. As suas fibras descem para 
baixo, para trás e para fora, até atingirem o ângulo da mandíbula, na sua parte 
lateral, e a parte ínfero-medial do ramo montante, onde se inserem com uma 
configuração triangular. Ocasionalmente, algumas fibras deste músculo unem-se com 
fibras do masseter, na zona do ângulo mandibular, formando uma espécie de funda. 

A função deste músculo é idêntica à do masseter: é um elevador protrusivo'431. 
Ao elevar a mandíbula actua sinergicamente com o temporal e o masseter'531. Quando 
se contrai unilateralmente desvia a mandíbula para o lado oposto e é mais activo na 
fase terminal de fecho mandibular'531. As zonas gatilho, neste músculo, provocam dor 
referida para a faringe palato duro e língua. Eventualmente podem originar dor na 
região da ATM e ouvido, por provocarem disfunção da trompa de Eustáquio1461. 

É inervado pelo nervo pterigoideu interno (ramo do nervo mandibular). 
A irrigação provem de um ramo da artéria maxilar. 

1.2.2.5.1.4. Pterigoideu lateral 

Para a maioria dos autores, este músculo é constituído por dois feixes, 
denominados PLS, e PLI'17 '20 '31 '381. Enquanto 60% dos investigadores consideram que 
este músculo tem três inserções: disco, cápsula articular, e côndilo mandibular120,631, 
30% são de opinião que o músculo não se insere directamente no disco, mas sim na 
cápsula. No entanto, como esta está fortemente aderida ao disco, pelo seu bordo 
anterior, é de esperar que o músculo, através da cápsula, exerça influência sobre o 
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disco121,641. Apenas 10% estão convictos de que o músculo se insere unicamente no 
côndilo1201. Embora haja autores1191 que não encontram qualquer separação anatómica 
entre os dois feixes, outros sustentam que têm origens diferentes mas com uma 
inserção comum, situada anteriormente à ATM1651. Nós consideramos, de acordo com 
a maioria dos autores, que existem dois músculos: o PLS, que actua sinergicamente 
com os elevadores, e o PLI, que actua como abaixador mandibular. 

1.2.2.5.1.5. Pterigoideu lateral superior 

Este músculo tem origem no terço superior da face lateral da lâmina pterigóide 
e na área infratemporal da grande asa do esfenóide, medialmente à crista 
infratemporal e lateralmente aos buracos oval e redondo, estendendo-se para o 
tubérculo do esfenóide1651. Insere-se no bordo anterior do disco e no colo do côndilo. 
A sua direcção é quase horizontal (ligeiramente para baixo), posterior e lateral, em 
relação à sua inserção. Actua simultaneamente com os elevadores'621 e a sua função 
é traccionar o disco anteriormente'3846,631. As zonas gatilho neste músculo originam 
dor referida na ATM e são, de acordo com Travell'621, a fonte mais comum desta dor. 
Podem também dar dor referida para o seio maxilar e região da sobrancelha'461. 

E inervado por um ramo do nervo massetérico. 
A irrigação é feita a partir de um ramo da artéria maxilar. 

Convém salientar que os músculos MS, MP e PM trabalham sinergicamente e 
numa direcção ântero-superior. 0 músculo temporal tracciona a mandíbula 
superiormente, com uma ligeira retrusão. Na parte final do movimento de fecho, o 
PLS tracciona o disco ligeiramente para a frente, permitindo uma melhor estabilização 
da articulação'17,18,381. A resultante de todas estas forças, que actuam durante o 
fecho, é uma força de direcção superior e praticamente vertical'311. 

1.2.2.5.2. Músculos abaixadores 

1.2.2.5.2.1. Pterigoideu lateral inferior 

Este músculo é maior do que o PLS. Tem origem nos 2/3 inferiores da 
superfície lateral da placa pterigóide lateral, na apófise piramidal do osso palatino e 
na parte adjacente da tuberosidade maxilar'651 e dirige-se para cima, posterior e 
lateralmente, para se inserir no colo do côndilo, mais precisamente na fóvea 
pterigóide. A sua acção consiste na abertura e protrusão mandibular. Quando só 
actua um músculo, este tracciona o côndilo medialmente, provocando um movimento 
lateral da mandíbula para o lado oposto. Quando actuam os dois músculos, os 
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côndilos são traccionados para baixo e anteriormente.,1723'38,46'661. As zonas gatilho no 
PLI originam, frequentemente, dor na região da ATM e, eventualmente, na zona do 
seio maxilar1461. 

A inervação deriva dum ramo do nervo massetérico. 
A irrigação faz-se a partir de um ramo da artéria maxilar. 

1.2.2.5.2.2. Digástrico 

Este músculo é constituído por dois feixes, o digástrico anterior (DA) e o 
digástrico posterior (DP),que estão unidos entre si por um forte tendão. 

O DP tem origem na chanfradura mastóide, medialmente à apófise mastóide. 
Dirige-se para baixo, medial e anteriormente, até se inserir no tendão intermédio. Este 
tendão está unido ao osso hióide através de uma faseia da aponévrose cervical. O DP 
é mais comprido que o DA e tem, normalmente, a configuração de um cone com 
vértice anterior. Funciona como um músculo tensor do osso hióide. Tem uma acção 
muito importante na deglutição, visto que, quando este músculo está espástico, pode 
haver dificuldades na subida do osso hióide e da laringe, perturbando a deglutição e 
podendo originar disfagia. 

É inervado por um ramo do nervo facial. 
O DA, mais curto que o posterior, tem origem na fosseta digástrica da 

mandíbula, próximo da linha média. As fibras adquirem uma direcção inferior e 
posterior e vão inserir-se no tendão intermédio, tal como o DP. A largura deste feixe 
é muito variável. Se o músculo é largo, os feixes direito e esquerdo entram 
praticamente em contacto. Se é estreito os feixes ficam a uma certa distância um do 
outro e a região submentoniana adquire uma configuração quadrangular irregular1311. 

O músculo digástrico tem, como função, proporcionar a subida do osso hióide 
e da laringe (deglutição) quando a mandíbula se encontra fixa, devido à contracção 
dos músculos elevadores. Com o osso hióide fixo, pela contracção dos músculos 
infra-hioideus, funciona como um abaixador retrusivo, sendo o DA o mais actuante na 
abertura e o DP na retrusão1461. 

É inervado por um ramo do nervo milo-hioideu (subdivisão do nervo 
mandibular). 

O tendão intermédio está ligado ao osso hióide à custa da aponévrose cervical, 
que está reforçada nesta zona, e forma uma alça à volta deste. Esta particularidade 
anatómica permite que o tendão deslize nesta alça. Os dois ventres do digástrico 
formam entre si um ângulo obtuso que é mantido pela alça que fixa o tendão ao osso 
hióide. Quanto maior for esta, maior será o ângulo entre os dois ventres e maior a 
distância dos músculos ao osso hióide1311. 
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1.2.2.5.2.3. Geni-hioideu 

Este músculo origina-se por um tendão pequeno e espesso, a partir das 

apófises geni-inferiores mandibulares. Dirige-se para trás e ligeiramente para baixo e 

insere-se na parte ântero-superior do osso hióide, com uma configuração triangular, 

visto que este músculo se vai alargando desde a origem até à inserção. 

Quando o osso hióide está f ixo, por acção dos infra-hioideus, funciona como 

um abaixador retrusivo da mandíbula. Com a mandíbula f ixa, por intermédio dos 

elevadores, tracciona o osso hióide e a laringe para cima e anteriormente'311. 

É ineervado pelo nervo hipoglosso. 

1.2.2.5.2.4. Milo-hioideu 

Este músculo situa-se superiormente ao ventre anterior do digástrico e forma o 

soalho da boca. Tem origem na linha oblíqua interna da mandíbula. As suas fibras 

dirigem-se para baixo e medialmente e inserem-se na parte anterior do osso hióide. 

Os músculos direito e esquerdo unem-se, na linha média, por um rafe tendinoso, o 

rafe milo-hioideu. 

Tem, como função, elevar o osso hióide, a laringe e o soalho da boca (e 

consequentemente a língua), quando a mandíbula está f ixa. Com o osso hióide f ixo, 

actua como um músculo abaixador retrusivo da mandíbula. Pensa-se que só as fibras 

mais nosteriores com uma direcção nuase vertical entre a mandíbula e o osso hióide, 

é que actuam sobre estes dois ossos, quer elevando o osso hióide, quer retruindo e 

abaixando a mandíbula. As fibras anteriores teriam por função a elevação do soalho 

da boca e, consequentemente, da língua. 

É inervado pelo nervo milo-hioideu. 

A irrigação é feita pela artéria submentoniana, que é um ramo da artéria 

facial1311. 

1.2.2.5.2.5. Músculo estilo-hioideu 

Este músculo tem origem na superfície látero-inferior da apófise estilóide e 

apresenta uma direcção semelhante à do DP, isto é, dirige-se para baixo, medial e 

anteriormente. Numa percentagem elevada, quando atinge o tendão intermédio do 

digástrico, divide-se em dois feixes que o rodeiam e se vão inserir no grande corno do 

osso hióide. 
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A função deste músculo é, tal como o DP, actuar como tensor do osso hióide. 
Daí o papel importante que desempenha no mecanismo da deglutição. A sua 
contracção provoca a subida e retrusão do osso hióide. 

A inervação é efectuada por um ramo do nervo facial1311. 

1.2.2.5.2.6. Músculos Infra-hioideus 

Os músculos Omo-hioideu, Esterno-hioideu, Tiro-hioideu e Esterno-tiro-hioideu, 
formam um complexo muscular que se insere no osso hióide. Este complexo 
muscular actua como estabilizador do osso hióide, durante a deglutição, controlando 
a sua subida, devido à acção dos supra-hioideus. Actua também, indirectamente, 
como abaixador da mandíbula, ao fixar o osso hióide e permitir a actuação dos supra-
-hioideus. A contracção destes músculos é sempre bilateral131,461. 

1.2.2.5.3. Músculos Posturais 

1.2.2.5.3.1. Occipital 

Este músculo tem origem na linha occipital e insere-se na aponévrose 
epicraneana. Tem uma forma quadrangular. Quando se contrai tracciona a 
aponévrose epicraneana1311. A sua hipertonia provoca, muitas vezes, 
hipersensibilidade do couro cabeludo ao pentear. 

É inervado pelo nervo auricular posterior'401. 

1.2.2.5.3.2. Complexo Muscular Cervical 

A importância deste grupo de músculos é manter uma postura correcta da 
cabeça e do pescoço para permitir um bom funcionamento dos músculos 
mastigadores. Convém notar que a hiperactividade de um músculo se reflecte no 
tónus dos músculos vizinhos. 

Deste grupo, os músculos que mais se inter-relacionam com os músculos 
mastigadores são o trapézio, e o esternocleidomastoideu. 

1.2.2.5.3.2.1. Trapézio 

Este músculo é o mais largo da região cervical posterior. Tem origem no 
occiput e dirige-se, em forma de leque, para baixo, inserindo-se anteriormente no 
acromion, lateralmente na clavícula e posteriormente na omoplata. É constituído por 
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três tipos de fibras distintas, superiores, médias e inferiores, que podem funcionar 

independentemente umas das outras. É inervado pelo nervo espinal acessório (parte 

motora) e pelos segundo, terceiro e quinto nervos espinais (parte sensitiva)1401. 

Uma atenção especial deve ser dada a este músculo, visto que os zonas 

gatilho do trapézio referem dor a nível dos músculos mastigatórios e, provocam, 

frequentemente, cefaleias na região temporal sendo, por isso, conveniente efectuar o 

diagnóstico diferencial entre a hipertonicidade dos temporais, provocada pelas zonas 

gatilho do trapézio e a provocada por prematuridades oclusais'461. 

1.2.2.5.3.2.2. Esternocleidomastoideu 

Este músculo é constituído por dois feixes: o feixe clavicular e o feixe esternal. 

O feixe clavicular origina-se no bordo superior da parte medial da clavícula e 

dirige-se, obliquamente, para cima e para trás, para se inserir na apófise mastóide do 

temporal. 

O feixe esternal tem origem na face anterior do manubrium esternal e dirige-se 

para cima e para trás, com uma orientação mais oblíqua que o feixe clavicular, 

inserindo-se, também, na apófise mastóide do osso temporal, embora mais 

superficialmente que o feixe clavicular. 

A inervação é efectuada pelo nervo espinal acessório1401. 

Ao actuar bilateralmente, este músculo provoca a flexão do pescoço e, 

consequentemente da cabeça, em direcção ao peito. Actua também contra o 

movimento forçado e violento da cabeça para trás (ex.: golpe de chicote provocado 

por um embate frontal de automóvel). Actua ainda no controlo da hiperextensão da 

cabeça e do pescoço. É responsável, juntamente com o trapézio, pela estabilização 

do crânio, durante os movimentos mandibulares'46 '. 

Ao contrair-se unilateralmente, roda a cabeça para o lado oposto e inclina-a 

para o mesmo lado (sinergia com o trapézio). Ac tua, também, como limitador do 

movimento de inclinação da cabeça, efectuado pelo músculo contralateral. Mais 

especif icamente, durante a rotação da cabeça, o feixe esternal actua como 

antagonista do contralateral. 

As zonas gatilho do esternocleidomastoideu originam dor reflexa (e mesmo 

zonas gatilho satélites) principalmente a nível do temporal, embora também possa ser 

referida a outros músculos mastigadores. Convém também lembrar que as zonas 

gatilho miofasciais do esternocleidomastoideu podem originar zumbidos, vertigens e 

ptose ocular1461. 
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1.2.3. Movimentos mandibulares 

Os movimentos mandibulares são classicamente classificados como 
movimentos livres, movimentos mastigatórios e movimentos reflexos. Os 
movimentos livres, ou vazios, são aqueles que se executam sem alimentos na boca, 
enquanto que os movimentos mastigatórios se efectuam durante a incisão e a 
trituração dos alimentos. Convém salientar, no entanto, que estes movimentos são o 
resultado de mecanismos reflexos. Os movimentos reflexos mandibulares são, 
segundo Sherrington (cit. por Jeanmonod(67)), os reflexos de abertura, de fecho e 
miotático. Basicamente, os movimentos mandibulares efectuam-se à custa dos 
movimentos de rotação (que se executam no compartimento inferior da ATM, entre o 
côndilo e o disco) e translacção (efectuados, no compartimento superior da ATM, 
entre o complexo côndilo/disco e a superfície articular da eminência articular do 
temporal). Os movimentos de abertura, fecho, protrusão, retrusão e lateralidade são 
combinações destes dois tipos básicos de movimentos. Os movimentos funcionais 
mandibulares (figuras 1.7a; 1.7b) executam-se no interior de figuras geométricas que 
têm por limites os movimentos extremos, ou bordeantes, da mandíbula (figuras I.4; 
I.5; I.6)'23-68-69'. 

OM 
D j , 

\ PR* \ 

\ 

\ 
h \ 
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V 

x\ 

Figura I.4 - Diagrama de Posselt -

- Movimentos bordeantes no plano 

sagital. 

O M - oclusão máxima. 

PR- posição de repouso postural. 

h- movimento de abertura habitual. 

A- oclusão em relação cêntr ica. 

D- protrusão máxima. 

E- Posição de bordo a bordo. 

AB- abertura com movimento de rotação. 

BC- abertura com movimento de 

translação. 

AC- abertura máxima em retrusão 

(movimento bordeante posterior) 

CD- abertura máxima em protrusão 

(movimento bordeante anterior). 

(Modif icado de Posselt, 1962 ! 
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Figura 1.5 - Diagrama de Gysi.-

Movimentos bordeantes no plano horizontal. 

OM - oclusão máxima. 

ORC - oclusão em relação cêntr ica. 

ORC-B = ORC-D - movimento bordeante lateral retrusivo. 

BC = CD - movimento bordeante lateral p ro t rus ive 

C - protrusão máxima. Direita 

O M 

PR 
Figura 1.6 - Movimentos bordeantes no plano f rontal . 

OM - Oclusãomáxima. 

PR - Posição de repouso. 

OM-A - Movimento bordeante lateral superior direito. 

OM-C - Movimento lateral superior esquerdo. 

A-B - Movimento bordeante de abertura lateral direito. 

B-C - Movimento bordeante de abertura lateral esquerdo. 

B 

Figura 1.7a - Movimentos funcionais da mandíbula 

no plano f rontal e sagital. 

OM - oclusão máxima. 

A - área funcional da fonação. 

B - área funcional da mastigação e deglutição. 

C - movimento bordeante. 

Frontal Sagital 
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Figura 1.7b - Movimentos funcionais da mandíbula 

no plano horizontal 

RC - relação cêntr ica, 

OM - oclusão máxima. 

1 - contacto incisai bordo a bordo. 

2 - Zona dos primeiros estádios da mast igação. 

3 - Zona do estádio final da mast igação. 

RC-A e RC-B - movimentos bordeantes retrusivos. 

AC e BC - movimentos bordeantes protrusivos. 

(Modif icado de Ramfjord & Ash, 1983) 

1.2.3.1. Movimento de abertura 

Na primeira fase do movimento, aproximadamente nos 22 a 23 mm iniciais, a 

mandíbula efectua, praticamente, um movimento de rotação. A continuação da 

abertura é um movimento misto de rotação e translacção e, o terço final é 

praticamente de translacção. Para a sua execução, contraem-se o PLI e o DA e 

relaxam o temporal , masseter e PM. Estudos electromiográficos (EMG) mostraram 

que a abertura máxima se inicia com a contracção dos feixes inferiores do PL e, 

posteriormente, pela contracção dos digástricos'57-701. 

A amplitude deste movimento varia entre os 40 mm e os 60 m m ( 1 7 3 8 ' 5 5 7 1 7 2 >. 

1.2.3.2. Movimento de fecho 

Durante os dois terços iniciais este movimento é praticamente de translacção. 

Até atingir a posição de repouso, coexistem os dois movimentos, com predominância 

do movimento de rotação, à medida que a boca fecha. A partir da posição de 

repouso, até à oclusão máxima, o movimento é praticamente efectuado à custa da 

rotação do côndilo sob o disco. 

Para executar este movimento, contraem-se o TA, TP (no f im do movimento 

as fibras posteriores são as mais activas, para posicionar a mandíbula), MS, MP, PM 

e o PLS (este intervém a partir do momento que os dentes entram em contacto e tem 

por função traccionar o disco numa direcção ântero-medial, contra a face posterior da 

eminência articular'731. Relaxam o DA e o PLI. 
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1.2.3.3. Movimento de protrusão 

É um movimento praticamente de translacção e simétrico. Efectua-se 
principalmente à custa da contracção dos PLI, existindo uma pequena actividade do 
MS e do PM, que actuam como estabilizadores do movimento e mantêm os dentes 
encostados172'. Relaxam o TA, o TP e o MP. O trajecto máximo deste movimento é de 
aproximadamente 10 mm'66,711, com uma média a rondar os 5 mm'551. 

1.2.3.4. Movimento de retrusão 

É também um movimento praticamente de translacção e deve-se à 
contracção do MP, do TP, do geni-hioideu e do milo-hioideu, estes últimos como 
moduladores do movimento'671, e ao relaxamento do PLI. O seu trajecto varia entre 
0,5'671 e 2 mm172'741 e é limitado pelo feixe horizontal do ligamento 
temporomandibular.'17'22'23-38'46'661. 

1.2.3.5. Movimento de lateralidade 

É um movimento que varia, em média, entre 8 a 15 mm e, por norma, está 
relacionado com a abertura mandibular, na proporção de %A. Este movimento deve ter 
a mesma amplitude tanto à direita como à esquerda. Se não forem iguais, a sua 
diferença não dsve ultrapassar os 2 mm; caso contrário, estaremos, muito 
provavelmente, perante uma desordem temporomandibular (DTM)'751. 

Este movimento efectua-se devido à contracção do TP, no lado de trabalho e 
do PLI, PM, milo-hioideu e geni-hioideu, no lado de não trabalho'66,761. 

1.2.3.6. A mandíbula como um sistema de alavanca de classe III 

A direcção e sentido dos movimentos mandibulares está representada, 
vectorialmente, na figura 1.8. 

A resultante dos vectores produzidos pelas forças musculares origina um 
sistema de alavanca de classe III, em que a resistência se situa nos dentes e o fulcro 
no côndilo. Assim, a força muscular é distribuída entre os dentes e a articulação, 
dependendo do local da aplicação da força'281. 
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Figura 1.8 - Direcção das forças exercidas pelos 

músculos. 

1 - TA. 2 - TP. 3 - MS. 4 - PM. 5 - PLS. 

(Modificado de Mohl; Zarb; Carlsson; Rugh, 1989) . 

I.2.4. Dinâmica mandibular 

1.2.4.1. Considerações gerais 

A compreensão do mecanismo da dinâmica mandibular é essencial para o 
estudo das desordens temporomandibulares (DTM). 

Tendo em conta que muita da actividade psíquica é drenada através do 
sistema estomatognático, via neurónio gamma, fácil é concluir que a ATM está 
sujeita, quer directa, quer indirectamente, aos mais diversos estímulos. Por outro 
lado, há determinados reflexos (respiração, deglutição, mastigação e fala) em que a 
ATM tem um papel fundamental. Convém lembrar que a respiração se efectua 18 
vezes por minuto, a deglutição 1,3 vezes e a mastigação cerca de 90 minutos por 
dia1771. É também de referir, dada a confusão que existe e a importância de que se 
reveste, do nosso ponto de vista, o papel dos músculos pterigoideus na dinâmica 
mandibular. 

Devido à orientação ântero-posterior das suas fibras os pterigoideus provocam, 
quando se contraem, a protrusão mandibular. O movimento de abertura, efectuado 
pelos PLI é anulado pelo movimento de fecho executado pelos PM. A contracção 
unilateral dos pterigoideus origina a translacção do côndilo, bem como o avanço 
mandibular ipsilateral, o que determina que o côndilo se desloque para o lado 
contralateral, isto é, a contracção unilateral dos pterigoideus efectua-se sempre do 
lado de não trabalho'53,781 O PLS tem como função principal a estabilização do 
complexo côndilo-disco durante o fecho mandibular'63,641. 
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1.2.4.2. Posição de repouso mandibular 

Na posição de repouso, os lábios estão unidos e os dentes ligeiramente 
separados. Os músculos elevadores e os depressores, seus antagonistas, encontram-
-se num estado de contracção postural, isto é, o seu tónus é mínimo. No entanto, 
estudos EMG da posição postural mostram que os depressores evidenciam uma 
actividade bioeléctrica superior à dos elevadores. Tendo em conta que são os 
músculos depressores da mandíbula que controlam a posição postural quer da língua 
quer do osso hióide, e que a posição postural da mandíbula é indissociável da posição 
postural da língua e do osso hióide, poder-se-á inferir que esta actividade bioeléctrica 
dos músculos depressores é fisiológica181. 

A nível da ATM, a pressão intra-articular é baixa e os espaços discais estão 

aumentados. 

O disco está sujeito a duas forças: anteriormente a força contráctil do PLS e 
posteriormente a elasticidade do LRS (que, nesta situação, se encontra encolhido 
apresentando a configuração de uma ansa). Devido ao tónus do PLS (e como nesta 
fase os espaços discais estão aumentados), o disco roda anteriormente sobre o 
côndilo, colocando-se numa posição ligeiramente anterior, de modo que o seu terço 
posterior se encontre sobre o côndilo (figura 1.9), posição esta que vai provocar a 
diminuição dos espaços discais e, consequentemente, uma maior estabilidade da 
articulação'1718'381. 

3 

Figura 1.9 - Posição de repouso da mandíbula. 

1 - disco. 2 - PLS. 3 - LRS. 

4 - LRI. 5 - l igamento discai. 

(Modif icado de Bell, 1985 ) . 

1.2.4.3. Fase do contacto dentário - oclusão máxima 

Quando se dá o contacto dentário, fase de oclusão máxima, os dentes são 
apertados uns contra os outros, originando um aumento da pressão intra-articular e, 
consequentemente, uma diminuição dos espaços discais. O côndilo, devido a uma 

JR 
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acção mecânica, ocupa agora o terço médio do disco, numa posição ligeiramente 
anterior na fossa mandibular179'. Esta nova configuração do disco em relação ao 
côndilo acontece visto que, ao aumentar a pressão intra-articular, embora o PLS 
esteja a traccionar o disco anteriormente'73,801, há um ligeiro movimento de rotação 
posterior do disco sobre o côndilo, de modo a permitir que este último contacte com 
o disco na sua parte mais fina, que é o terço médio, obtendo-se, assim, uma melhor 
adaptação entre as superfícies articulares'17,381. 

1.2.4.4. Fase de abertura 
Na fase de abertura da boca, a pressão intra-articular continua elevada, o que 

significa que o côndilo mandibular exerce pressão sobre o disco e este, por sua vez, 
pressiona a eminência articular. 0 PLS está inactivo. A mandíbula desce devido à 
acção dos músculos abaixadores e, simultaneamente, à distensão dos elevadores, 
graças ao mecanismo da inervação recíproca. O côndilo roda sob o disco, devido a 
uma boa adaptação entre estas duas estruturas e à pressão intra-articular elevada 
que as mantém pressionadas entre si. É a fase da rotação (figura 1.10). 

Figura 1.10. - Fase de rotação durante a 

abertura mandibular. 

1 - disco. 2 - PLS. 3 - PLI. 4 - LRS. 5 - LRI. 

6 - l igamento discai. 7 - zona da rotação do côndilo 

junto do bordo posterior do disco, que implica um 

aumento da rotação posterior no complexo côndi lo-

-disco. 

(Modif icado de Bell, 1985). 

Quando o feixe oblíquo do ligamento temporomandibular fica tenso e a boca 
continua a abrir, o côndilo desce e desloca-se anteriormente, devido à acção dos 
músculos abaixadores protrusivos, efectuando um movimento de translacção. 
Convém salientar que estas estruturas (complexo côndilo-disco) estão fortemente 
pressionadas contra a eminência articular. Nesta fase, os ligamentos retro-discais 
ficam activos: o LRI porque, como está inserido no côndilo, fica tenso à medida que o 
disco se desloca anteriormente, só voltando ao estado inactivo quando o disco roda 
para trás sobre o côndilo; o LRS porque, sendo elástico, começa a estirar-se e a 
traccionar o disco posteriormente, à medida que se efectua o movimento de 
translacção, o que origina um movimento de rotação posterior do disco sobre o 

37 



Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções iemporomandibulares 

côndilo, de modo a manter a posição estável do complexo côndilo-disco. Estes dois 
movimentos devem terminar simultaneamente, visto que, caso o movimento de 
rotação do disco sobre o côndilo cesse antes de terminar o movimento de abertura, 
pode dar-se a sub-luxação da mandíbula1181. 

Figura 1.11 - Fase de abertura máxima 

mandibular. 

1 - disco. 2 - PLS. 3 - PLI. 4 - LRS. 

5 - LRI. 6 - l igamento discai. 7 - zona de 

rotação do côndilo junto do bordo 

posterior do disco articular, que implica 

u m aumento da rotação posterior no 

complexo côndilo-disco. (- -) - músculo 

inact ivo. ( + +) - contracção muscular. 

(Modif icado de Bell, 1985) . 

1.2.4.5. Fase de fecho 

Na fase de fecho, em que a pressão intra-articular está diminuída e os espaços 
discais aumentados, o PLS é activado, traccionando o disco anteriormente e opondo-
-se, em certa medida, à força de tracção posterior efectuada pelo LRS. À medida que 
o côndilo vai recuando, o disco roda anteriormente e, ao terminar o movimento de 
fecho, o côndilo encontra-se no terço posterior do disco. Nesta fase os ligamentos 
retro-discais voltam a ficar inactivos.|17'18,38). 
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1.3. ELECTROMIOGRAFIA 

1.3.1. Antecedentes históricos 

1.3.1.1. Electrodiagnóstico 

A electromiografia (EMG) é uma técnica de electrodiagnóstico; mais 

precisamente, é o aperfeiçoamento do electrodiagnóstico de detecção, podendo pois 

considerar-se como sendo o registo eléctrico da actividade de um músculo. A sua 

história é, deste modo, a mesma, e confunde-se com a utilização médica da 

electricidade, tanto com fins diagnósticos como terapêuticos. 

A sua evolução histórica pode dividir-se em dois grandes grupos'811: 

- Período dos descobrimentos básicos, que começa com Tales de Mileto (624-

-546 a.C) e termina com Galvani e Matteuci (1838); 

- Período instrumentista, que se inicia com Matteuci (1838) e Dubois Reymond 

(1842). 

1.3.1.1.1. Período dos descobrimentos básicos 

No período dos descobrimentos básicos sobressai Tales de Mileto que, 

segundo os dados existentes, foi o primeiro a observar as manifestações eléctricas 

resultantes da atracção que o âmbar amarelo (elektron, em grego) exercia sobre os 

corpos livianos. Pouco mais se sabe sobre este ou qualquer outro tipo de 

observações do género até 1600, ano em que, pela primeira vez, a electricidade foi 

descrita como força e como vocábulo por Will iam Gilbert. Para este investigador a 

electricidade, termo que deriva do adjectivo elektrica, é a força produzida pelo 

elektron. Várias experiências foram descritas até que em 1 700 Duverney provocou, 

pela 1 a vez, a estimulação do músculo da rã'82 '. 

A invenção da 1 a máquina electrostática capaz de produzir electricidade, por 

Otto von Guericke e a Garrafa de Leyden, onde se conseguia armazenar grande 

quantidade de electricidade, idealizada por Cisternay Dufay, foram os dois inventos 

que, no século XVII , mais contribuíram para o avanço do electrodiagnóstico. É a 

partir desta fase que a electricidade passa a ser utilizada com fins médicos'811. 

Kratzenstein, em 1745, publicou o primeiro estudo sobre a contracção 

muscular provocada pela electricidade estática e Haller, em 1756, estabeleceu os 

princípios fundamentais da função nervosa periférica'82 '. 

Galvani, em 1 7 9 1 , publicou uma série de observações sobre a contracção 

muscular na rã, sendo o primeiro a relacionar a electricidade e a contracção muscular 
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e a afirmar que a electricidade era gerada pelo tecido nervoso do organismo, 

apelidando-a de electricidade animai m-82>. 

Volta, em 1799, construiu uma fonte de energia externa e refutou a teoria da 

electricidade animal, ao afirmar que condutores eléctricos diferentes originam o 

movimento do fluído eléctrico e, consequentemente, a combinação de dois corpos 

heterogéneos desencadeia a potência para o desenvolvimento da electricidade. 

Galvani ripostou, demostrando que o músculo se pode contrair devido à acção de 

estímulos eléctricos e que essa contracção se traduz por variações eléctricas. É com 

esta experiência, que deixou os investigadores estupefactos e que foi considerada 

pelos electrofisiologistas como o fundamento da electrofisiologia, que se inicia o 

electrodiagnóstico de estimulação e detecção. Esta nova técnica foi evoluindo de 

forma muito lenta nos seus vários aspectos (técnica, bases fisiopatológicas, 

sistematização e resultados), sendo essa lentidão mais notória no electrodiagnóstico 

de detecção, devido às dificuldades técnicas que lhe eram inerentes'81,821. Como 

exemplos desta evolução podemos citar Bell que, em 1810, estabeleceu a 

diferenciação entre as raízes nervosas anteriores, que são insensíveis, e as 

posteriores, que são sensíveis; Hallé que, em 1910 , comprovou que a electricidade 

estática não produzia contracção em músculos afectados por paralisia facial, 

reagindo, no entanto, quando se ihes aplicava a corrente galvânica e Magendie, em 

1822, que estabeleceu a distinção final entre nervos motores e nervos sensitivos, 

que já tinha sido abordada por Galeno em 1 571 ( 8 2 1 . 

Duchenne, que orientou a sua investigação para o estudo da electropunctura, 

comprovou, em 1833, que podia estimular electricamente os músculos sem perfurar 

a pele. Para isso idealizou e aplicou, pela primeira vez, eléctrodos de tela na 

estimulação percutânea - dispositivos estes cujo conceito básico continua a usar-se 

actualmente -, e introduziu, também pela primeira vez, o uso da corrente alterna, a 

que chamou farádica, para tratamento'82 ' . 

1.3.1.1.2. Período instrumentista 

Cario Matteuci , considerado como o último dos grandes electrofisiologistas 

italianos, demonstrou, em 1838, que as correntes eléctricas se originavam nos 

músculos, e Dubois Reymond determinou, em 1842 , a origem muscular da corrente 

eléctrica. Ao registar, em 1 8 5 1 , correntes de acção no braço de um homem, este 

investigador realizou a primeira EMG'81,82'. 

O século XIX assistiu a uma luta académica protagonizada por Duchenne e 

Remak, sobre a estimulação eléctrica de várias zonas do corpo, descobertas por 

Duchenne, que provocavam respostas musculares de amplitude superior à de outras 

40 



I. Introdução - Electromiografia 

zonas do corpo. No entanto, este não conseguiu explicar o fenómeno, cabendo a 
Remak demonstrar que essas zonas, ou pontos, correspondiam aos locais de 
penetração dos nervos musculares'821. 

Tirando partido desta descoberta, Von Ziemssen efectuou, em 1857, um 
esquema sobre a pele de doentes terminais, assinalando, com nitrato de prata, os 
pontos motores e, após a morte, comprovou que esses pontos correspondiam aos 
locais de penetração dos nervos nos músculos. Marshall Hall, utilizando a corrente 
galvânica e, baseado na estimulação eléctrica dos músculos paralisados, diferenciou 
a paralisia de origem cerebral da paralisia de origem periférica. Chaveau confirmou, 
em 1859, que o polo negativo era mais excitável que o positivo, facto este já 
afirmado por outros investigadores, e introduziu o método monopolar de estimulação 
na fisiologia, que Brenner aplicou na prática clínica pouco tempo depois. Nemann 
estabeleceu, em 1864, uma conclusão importantíssima no electrodiagnóstico 
quando, ao deslindar um intrincado problema relacionado com a utilização de vários 
tipos de corrente em músculos paralisados, demonstrou que a duração da corrente 
eléctrica era um factor decisivo no desencadear da contracção muscular. Wilhelm 
Erb, de acordo com a descoberta de Newmann, denominou de reacção de 
degeneração a resposta anómala das reacções nervosas às correntes contínua e 
alterna na interrupção nervosa. Em 1882 sugeriu uma nova designação para este 
fenómeno: a reacção parcial de degeneração, que foi interpretada por Wernicke não 
como degeneração parcial do nervo, mas sim como degeneração parcial de parte das 
fibras do nervo. Erb estudou também a quantificação da resposta muscular 
relativamente à intensidade da corrente aplicada, demonstrando que a contracção de 
músculos simétricos necessitava, praticamente, da mesma quantidade de energia. 
Observou casos de aumento ou diminuição da irritabilidade muscular revelados pela 
quantidade de energia eléctrica necessária para provocar a contracção e comprovou 
um aumento de irritabilidade nas lesões nervosas precoces periféricas e espinais'821. 

Entre 1872 e 1901 o electrodiagnóstico sofreu um grande incremento devido 
às descobertas de Liiman e D'Arsonval. Liiman inventa, em 1872, o electrómetro 
capilar e em 1882 aparece o galvanómetro reflectivo de cordas, de D'Arsonval, 
modificado em 1901 por Einthoven, e que permitiu registar potenciais de milivolts 
com rapidez, exactidão e permanência. No entanto, este galvanómetro só é sensível 
para flutuações a partir de 2000 mv por segundo1811. 

Nesta fase, os investigadores começaram a realçar o factor tempo; em 1909, 
o casal Lapicque designou o limiar de excitação por reobase, visto este limiar ser a 
base a partir da qual se desenvolve a variação da intensidade em função do tempo 
durante o qual passa a corrente e definiu o termo cronaxia (do grego: chronos = 
tempo e axia = valor) como sendo o valor mínimo da duração da corrente eléctrica 
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de uma intensidade dupla da reobase necessário para provocar a excitação. Este 

conceito permitiu a inter-relação entre o factor tempo e a intensidade da corrente. No 

entanto, a determinação da cronaxia era um método relativamente difícil quando se 

praticava sobre músculos diferentes e, principalmente, quando se queria determinar 

diferenças até ao quinto decimal. As curvas de intensidade-tempo que já eram 

conhecidas desde 1870, só em 1916 é que foram determinadas no músculo humano, 

mas ainda demoravam mais tempo que a cronaxia. Só a partir dos anos quarenta é 

que, graças às descobertas electrónicas, se puderam desenvolver geradores de 

impulsos que permitiram a determinação mais precisa da cronaxia e das curvas de 

intensidade-tempo'82 '. 

Os fenómenos de fibrilação foram descritos por Langley e Kato em 1915. Este 

último redescobriu o tremor espontâneo do músculo desnervado, observado pela 

primeira vez por Schiff, em 1851. Proesbster, em 1928, observou, também pela 

primeira vez, fenómenos de fibrilação em humanos. No entanto, nesta época, 

fibrilação e fasciculação eram termos que se confundiam frequentemente'81,82 '. 

Em 1929 Adrian e Brock inventaram as agulhas coaxiais, através das quais 

podiam obter o potencial desenvolvido por uma só fibra muscular e incorporaram o 

megafone na EMG. Descobriram a unidade motora, considerando-a como um 

conjunto de fibras musculares dependentes de um neurónio. Observaram ainda que 

não havia actividade eléctrica nos músculos normais relaxados. A grande dificuldade 

na obtenção dos registos EMG residia nas interferências produzidas pela actividade 

eléctrica estranha, o que obrigava a proteger a zona onde se efectuava a experiência. 

Esse problema foi resolvido por Matthews através do amplificador diferencial'82 '. 

Em 1935 Lindsley registou pela primeira vez os potenciais bioeléctricos de um 

doente com miastenia gravis. Pennybacker e Denny Brown, em 1937-38, 

diferenciaram a fibrilação da fasciculação, utilizando eléctrodos de agulha bipolar. Os 

potenciais característicos da miotonia foram registados em 1941 por Denny Brown e 

Nervin. Também em 1941 foi estudada a atrofia muscular por Bucthal e Clemensen e 

Hoefer registou potenciais rítmicos, durante o repouso, em músculos rígidos de 

doentes com a doença de Parkinson'81'. 

A partir dos anos 4 0 , a EMG, que até essa data foi muito pouco usada, devido 

aos seus elevados custos e à falta de protocolos estandardizados que não permitiam 

o reconhecimento e a aplicação das suas potencialidades, sofreu um grande 

incremento graças à nova tecnologia electrónica resultante do esforço de guerra, ao 

estudo completo sobre EMG clínica, publicado em 1944 por Weddell , Feinstein e 

Pattle, e à introdução, também em 1944, do eléctrodo de agulha monopolar, por 

Jasper e Notman. Data também desta época o desenvolvimento da aplicação das 

possibilidades das correntes de alta frequência ao diagnóstico'82 '. 
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A EMG foi considerada, até 1950, apenas como uma técnica de investigação, 
embora Bauwens a tenha usado rotineiramente na prática clínica desde 1941. 

Hodes, Larrabee e German conseguiram, em 1948, determinar a velocidade de 
condução, também conhecida por tempo de condução, que foi muito utilizada como 
método de investigação até fins dos anos sessenta, altura em que Christie e Coomes 
questionaram a validade desta velocidade de condução e propuseram, como método 
mais eficaz, a medição do tempo de latência. Bayer, em 1950, mostrou que o 
potencial muscular aumentava com a força de contracção1821. 

É, pois, a partir da quinta década deste século que a EMG passa a ser 
considerada não só como um método de investigação, mas também como um 
instrumento de diagnóstico na prática clínica, pelo que a sua utilização teve um 
crescimento exponencial. 

A continuação da investigação permitiu que a unidade motora fosse estudada 
tendo em atenção a sua morfologia, amplitude, duração, ritmo e persistência. Foram 
definidos os conceitos de sumação temporal e espacial, fundamentos básicos no que 
concerne à diferenciação electromiográfica (EMG) entre um sistema neuromuscular 
normal e outro patológico e, no caso de patologia, diferenciar uma miopatia de uma 
neuropatia, continuando a investigação em áreas cada vez mais sensíveis. Citando 
Sidney Licht1821: "A evolução do electrodiagnóstico e da EMG pode definir-se como 
um aumento quantitativo sobre as zonas progressivamente mais pequenas; desde o 
impulso de um milissegundo do carreto farádico, até ao impulso de uma centésima de 
milissegundo do gerador electrónico; desde o grande eléctrodo percutâneo até à 
agulha de extremo praticamente invisível; desde o músculo à fibra muscular. Parece 
que alcançámos os limites mínimos em tempo e máximos em precisão. No entanto, 
uma das lições mais importantes da história da ciência é que não se podem 
vislumbrar os limites do saber humano ". 

1.3.2. Electromiografia clínica 

Actualmente, a EMG, ao transcender as suas aplicações médicas clássicas na 
neurologia e na miologia, utiliza-se na medicina dentária, quer como um instrumento 
de investigação, quer como um instrumento na prática clínica. A EMG efectua-se 
fundamentalmente a partir de um aparelho, o electromiógrafo, que, basicamente, é 
constituído por um sistema de detecção, um sistema de amplificação, um sistema de 
visualização e um sistema de registo. 
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1.3.2.1. Sistema de detecção 

A detecção dos sinais eléctricos é possível porque os potenciais de acção 

muscular geram pequenas quantidades de corrente eléctrica que despolarizam a placa 

da membrana adjacente, propagando assim os potenciais de acção. 

O sistema de detecção é constituído por eléctrodos que permitem detectar os 

potenciais bioeléctricos musculares. A superfície de contacto destes eléctrodos actua 

como meio de transmissão entre os potenciais eléctricos do músculo e os terminais 

de entrada do amplificador EMG. 

1.3.2.1.1. Eléctrodos 

Há três tipos principais de eléctrodos: os eléctrodos de superfície, dos mais 

usados na clínica dentária, os eléctrodos de agulha e os eléctrodos de arame fino'531. 

1.3.2.1.1.1. Eléctrodos de superfície 

Os eléctrodos de superfície, uni ou bipolares, são constituídos por pequenos 

discos metálicos, variando entre 0,5 e 2 c m , e revestidos por uma pasta condutora. 

Permitem avaliar a actividade geral do músculo, visto que detectam a sumação 

temporal. São fáceis de colocar, não são invasivos, são bem tolerados pelos doentes 

e não interferem com a dinâmica mandibular. Têm como desvantagens a 

impossibilidade de detecção das unidades motoras individuais, a impossibilidade de 

detecção dos potenciais bioeléctricos dos músculos profundos e a possibilidade de 

sobreposição, à actividade eléctrica do músculo a pesquisar, dos potenciais 

bioeléctricos dos músculos vizinhos, devido ao fenómeno de condução de volume. 

Este fenómeno consiste na detecção de sinais eléctricos, de uma fonte distante, 

através de uma massa de tecido. Estes eléctrodos usam-se, principalmente, nos 

estudos kinesiológicos e na medição da velocidade de condução. 

1.3.2.1.1.2. Eléctrodos de agulha 

Há dois t ipos de eléctrodos de agulha: o eléctrodo de agulha monopolar e o 

eléctrodo de agulha coaxial. 

Os eléctrodos de agulha monopolar são constituídos fundamentalmente por 

agulhas isoladas, excepto na ponta; para completar o circuito é necessária a 

colocação de um eléctrodo de superfície na vizinhança da agulha. 
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Os eléctrodos de agulha coaxiais, também conhecidos como eléctrodos de 
Adrian-Brock, são constituídos por uma agulha hipodérmica com um arame no seu 
interior. A vantagem dos eléctrodos de agulha é que podem ser inseridos 
praticamente em todos os músculos e são usados no estudo dos potenciais 
bioeléctricos das unidades motoras. Como desvantagens, o facto de ser um método 
invasivo, com algum grau de incomodidade para o doente, principalmente durante a 
contracção muscular e poder interferir com a dinâmica mandibular, para além de não 
efectuar uma avaliação do músculo na sua totalidade1561. 

1.3.2.1.1.3. Eléctrodos de arame fino 

Os eléctrodos de arame fino são formados por dois arames introduzidos no 
músculo por intermédio de uma agulha hipodérmica que depois é retirada. Estes 
eléctrodos são mais sensíveis que os de agulha e usam-se, principalmente, no estudo 
das unidades motoras. Tem como desvantagem ser um método invasivo, originando 
algum incómodo para o doente e não permitir a avaliação do músculo na sua 
globalidade. Devido à flexibilidade dos arames, a dor, que aparece durante a 
contracção muscular é muito inferior à causada pelos eléctrodos de agulha, sendo 
também menor o deslocamento, durante a dinâmica mandibular. Devido a estes 
factos, é o eléctrodo de eleição usado para a investigação pura1561. 

1.3.2.2. Sistema de amplificação 

O sistema de amplificação consiste, basicamente, num dispositivo que permite 
amplificar várias centenas de milhares de vezes as voltagens diminutas dos sinais 
eléctricos detectados. Este aparelho, amplificador, deve proporcionar uma alta 
impedância de entrada (quanto maior a impedância, maior a capacidade de 
eliminação das interferências provenientes da rede geral de distribuição eléctrica), 
uma amplificação adequada dos potenciais bioeléctricos, uma resposta de frequência 
apropriada a esses potenciais, a possibilidade de regulação da amplificação e o ajuste 
da amplitude156-82'. 

Há dois tipos de amplificadores: o amplificador EMG e o amplificador 
diferencial. A diferença fundamental entre estes dois tipos de amplificadores é que o 
amplificador diferencial, ao contrário do electromiográfico, permite a amplificação dos 
pequenos potenciais musculares, mesmo na presença das interferências, causadas 
pelas grandes voltagens provenientes da rede geral. Ambos possuem uma 
impedância de entrada de 100 a 200 megahomios e uma frequência entre 2 e 10000 
ciclos'821. 
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1.3.2.3. Sistema de visualização 

Este sistema permite visualizar os gráficos provenientes das ondas de 

despolarização, gerados pelos potenciais bioeléctricos, após a sua amplificação. São, 

fundamentalmente, de três tipos: papel milimétrico, geralmente enrolado à volta de 

um tambor que vai girando, permitindo assim a formação dos traçados pelas canetas 

inscritoras, conectadas com o sistema de amplif icação; osciloscópio de raios 

catódicos e écran de computador1561. 

1.3.2.4. Sistema de registo 

Os sistemas de registo mais comuns, e por ordem crescente de complexidade, 

são os constituídos por canetas inscritoras em papel milimétrico, a gravação em fita 

magnética e o método computadorizado. 

1.3.2.4.1. Canetas inscritoras 

As canetas inscritoras, dirigidas pelo amplificador, registam os sinais 

eléctricos sobre papel milimétrico colocado na superfície de um tambor rotativo. A 

desvantagem deste método consiste na resposta de frequência limitada, devido à 

massa de inércia das canetas incritoras1561. 

1.3.2.4.2. Gravação em fita magnética 

A gravação em fita magnética consiste na gravação dos sinais eléctricos em 

fita de alta velocidade, passando depois para uma de baixa velocidade sobre um 

dispositivo registador'561. 

1.3.2.4.3. Método computadorizado 

No método computadorizado, os registos amplificados dos sinais bioeléctricos 

são visualizados no écran do computador. Neste sistema existe ainda a possibilidade 

de, através de uma impressora, obter os registos quer sob a forma de gráfico, quer 

sob a forma numérica, quer das duas formas simultaneamente. 
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1.3.2.5. Factores que afectam o registo electromiográfico 

Apesar do grande contributo da técnica recente, com particular ênfase para a 

electrónica e informática, existem deficiências na efectivação dos registo EMG: a 

contaminação e a amplitude do sinal originado pelos potenciais bioeléctricos, que 

podem influenciar os registos EMG, são as duas principais. 

1.3.2.5.1. Contaminação do sinal electromiográfico 

A contaminação do sinal EMG é um fenómeno que resulta da sobreposição 

dos potenciais bioeléctricos dos músculos vizinhos daquele que se quer registar, 

quando se utilizam eléctrodos de superfície156'. 

1.3.2.5.2. Amplitude do sinal electromiográfico 

A amplitude do sinal EMG depende de vários factores, tais como o número de 

unidades motoras registadas, a frequência da sua activação, a distância das unidades 

motoras aos eléctrodos e a distância entre os eléctrodos. Daí a dificuldade em 

comparar registos do mesmo indivíduo em alturas diferentes, quando não existem 

protocolos devidamente estandardizados1561. 

1.3.3 Revisão bibliográfica 

A EMG aplicada quer à investigação quer à prática clínica da medicina 

dentária começou na década de 50. 

R.E. Movers166,1431 foi um dos percursores na utilização da EMG na Medicina 

Dentária. Os seus trabalhos sobre os padrões de contracção muscular em certas mal-

-oclusões e o estudo dos potenciais bioeléctricos dos músculos relacionados com a 

dinâmica mandibular, realizados com eléctrodos de agulha coaxiais, para o estudo 

das unidades motoras e de superfície, para a avaliação do músculo na sua 

globalidade, são marcos fundamentais do interesse que a EMG tem na investigação 

em medicina dentária. Dos seus estudos concluiu que qualquer movimento não é 

devido à contracção de um único músculo, mas sim à activação de vários músculos 

de uma forma harmoniosa e a abertura mandibular é devida à contracção do PL e do 

DA, tendo este um papel muito importante no final do movimento'661431. 
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Já na década de 50 vários autores estudaram os potenciais EMG dos 

músculos, em determinadas posições, sendo de realçar os trabalhos de Inman et 

a/831, Pruzansky'841, Perry'85'861 e Jarabak'87881. 

Inman e ia / 8 3 1 , em 1952 , foram os primeiros investigadores a tentar relacionar 

os potenciais bioeléctricos com a tensão muscular. Do seu estudo concluíram que : 

- Os electromiogramas apresentavam uma correlação linear directa com a 

tensão muscular produzida pelas contracções isométricas; 

- Não existia relação quantitativa entre os registos EMG e a tensão muscular 

durante as contracções isotónicas; 

- Não existia relação quantitativa entre os registos EMG e a potência 

muscular; 

- A amplitude dos níveis EMG diminuía nos grandes músculos humanos 

quando estes eram estirados; 

- Existia uma diferença de 0,08 ± 0,02 seg. entre o pico EMG e o pico de 

tensão máxima do músculo humano, facto que deveria ser tido em 

consideração na análise dos movimentos rápidos. 

Pruzansky'84', em 1952 , considerou útil a EMG quer para o estudo das 

disfunções neuromusculares quer como um instrumento fundamental no estudo e 

reabilitação de doentes portadores de anomalias dentofaciais, congénitas ou 

adquiridas, sendo imprescindível no estudo da fisiologia neuromuscular. Concluiu do 

seu estudo que: 

- A EMG apresentava grandes possibilidades na área da investigação dentária; 

- Os padrões de comportamento do sinergismo muscular diferiam de acordo 

com os vários distúrbios da oclusão, podendo estas diferenças ser 

correlacionadas com a eficiência, ou falta desta, do mecanismo mastigatório; 

- Os resultados patológicos, obtidos pelo exame EMG dos músculos 

mastigatórios, foram semelhantes aos encontrados em qualquer músculo do 

corpo humano. 

Em 1952, Eschler introduziu a EMG nocturna em humanos, utilizando uma 

câmara de raios catódicos para o estudo dos músculos masseteres. 

Depois da constatação do carácter cíclico e das fases multivariadas do sono, 

começaram a efectuar-se, em laboratórios especializados, registos EMG, durante o 

sono, dos músculos esqueléticos, de que resultou, em 1968, o aparecimento de um 

manual internacional, com o intuito de tentar estabalecer a estandardização dos 

registos quantitativos EMG dos músculos'89 '. 
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Perry e Harris1851, em 1954, ao estudar a importância do sistema 
neuromuscular na actividade funcional da mandíbula, analisaram os potenciais 
bioeléctricos dos músculos temporal e masseter, em dez doentes com uma oclusão 
normal, tanto do ponto de vista anatómico como cefalométrico e verificaram que: 

- Os músculos temporais e masseteres estavam sincronizados quando 
atingiam a máxima actividade; 
- Os músculos temporais apresentavam sempre actividade eléctrica anterior 
aos masseteres; 
- Houve mais harmonia e suavidade na descarga dos potenciais de acção do 
lado preferente da mastigação; 
- A amplitude dos registos EMG era proporcional à resistência do bolo 
alimentar, durante a mastigação. 

Ao analisar os potenciais bioeléctricos dos músculos em indivíduos portadores 
de classe II, divisão I, verificaram que: 

- Os músculos temporais e masseteres de ambos os lados atingiram a sua 
actividade máxima assincronicamente; 

- Frequentemente eram os masseteres a entrar em actividade primeiro que os 

temporais; 
- Houve, de ambos os lados, muito pouca harmonia e praticamente nenhuma 
suavidade na descarga dos potenciais de acção, embora houvesse menos 
desarmonia no lado preferente da mastigação. 
Concluíram que a EMG tinha valor clínico, dado o papel fundamental dos 

músculos na mastigação ter sido corroborado pelos electromiogramas. Assinalaram, 
ainda, a necessidade absoluta de não esquecer que todas as forças exercidas na 
cavidade oral são produzidas pelos músculos; que o número, origem e inserção das 
fibras musculares e a sua inervação são geneticamente estabelecidas e que os 
músculos são as estruturas existentes no organismo mais resistentes à mudança. 
Com estas constatações sugeriram que a melhor maneira para restaurar ou manter a 
fisiologia normal do sistema estomatognático é procurar cooperar com estas 
estruturas e nunca as obrigar a trabalhar em condições patológicas. 

Num outro estudo, em 1957, onde examinou 126 doentes com 
prematuridades oclusais, aos quais foram efectuados exames EMG durante e após o 
tratamento. Perry'861 analisou a posição de repouso e o tónus muscular. Verificou que 
118 dos 126 doentes ficaram assintomáticos após equilíbrio oclusal ou uso de 
goteira oclusal. Os restantes 8 referiram uma diminuição da dor relativamente ao 
período anterior ao início do tratamento. De realçar, contudo, que os 
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electromiogramas de todos os indivíduos mostravam uma ausência ou uma actividade 

eléctrica praticamente nula, durante a posição de repouso, após o tratamento, o que 

significa que a hiperactividade muscular desapareceu, contrastando, f lagrantemente, 

com os níveis EMG registados antes do tratamento. 

Jarabak'871, em 1956, no seu estudo EMG sobre a análise dos distúrbios 

musculares e temporomandibulares provocados por desequilíbrios oclusais, concluiu 

que: 

- O comportamento do músculo esquelético é um índice fidedigno do estado 

do centro nervoso motor; 

- O espasmo do músculo temporal ocorreu simultaneamente com distúrbios 

funcionais da A T M ; 

- As prematuridades oclusais podem ser o factor etiológico das DTM; 

- O espasmo dos músculos temporais desapareceu quando as interferências 

oclusais foram eliminadas; 

- Após remoção da goteira oclusal o espasmo muscular voltou a ocorrer no 

músculo temporal direito; 

- A localização das dores musculares profundas é devida, muito provavelmen

te, a alterações físico-químicas ocorridas nos músculos espásticos. 

Num outro trabalho, em 1957, Jarabak1881 estudou, electromiograficamente, o 

comportamento muscular, na posição de repouso, e concluiu que, em doentes 

desdentados, o espaço interoclusal deveria, após a colocação das próteses, ser de, 

aproximadamente, quatro milímetros. 

Harry e Will iam Shpuntoff'90'911 em 1956/57 , introduziram o biofeedback EMG 

na Medicina Dentária, com o intuito de determinar desarmonias oclusais e 

malposições maxilo-mandibulares. 

Hickey et a/921, em 1957, estudaram, electromiograficamente, os músculos 

mastigatórios nos movimentos mandibulares básicos e concluíram que: 

- Os músculos PL e supra-hioideus eram os principais responsáveis pelos 

movimentos anómalos de abertura; 

- Os músculos masseter e temporal eram responsáveis pelo movimento de 

fecho; 

- A actuação simultânea dos PL efectuava a protrusão da mandíbula, enquanto 

que a contracção unilateral do músculo originava um movimento de lateralidade 

da mandíbula para o lado oposto ao do músculo contraído. 

50 



I. Introdução - Electromiografia 

Hickey et a/93), em 1958, examinaram e avaliaram a colocação e posição dos 
eléctrodos, nos exames EMG, concluindo que: 

- A difusão geométrica dos potenciais nos tecidos da cabeça é tal forma 
elevada que produzia aumento e/ou anulação dos níveis EMG, quando eram 
usados, como referência, eléctrodos simples ou um pequeno número de 
combinações de eléctrodos; 
- Quanto maior era o número de eléctrodos, incluído na combinação de 
referência, mais fiáveis eram os registos obtidos a partir dos eléctrodos 
activos; 
- Uma combinação de cinco eléctrodos proporcionava um sistema de 
referência praticamente isento de erro. Uma combinação de quatro eléctrodos 
estava sujeita a um ligeiro erro; 
- Mesmo quando um sistema de referências válido de colocação de eléctrodos 
é usado, deve-se ter sempre presente que um eléctrodo activo capta a 
actividade de múltiplas áreas, quando os movimentos envolvem mais do que 
um músculo. É, pois, devido a estas variações observadas que a interpretação 
dos electromiogramas deverá ter em conta a geometria da cabeça. 

Stacy et a/94', 1958, estudaram a frequência de resposta dos equipamentos 
EMG, concluindo que as canetas inscritoras deveriam ser completadas com meios de 
integração ópticos e magnéticos e que a análise espectral deveria fazer parte do 
procedimento de rotina. 

Ramfjord'951, em 1961, num estudo EMG sobre as DTM e da dor muscular, 

concluiu que: 
- O ajuste oclusal eliminava as DTM e a dor com elas relacionada; 
- A discrepância entre a oclusão em relação cêntríca (ORC) e a oclusão 
máxima (OM) era a mais comum das zonas gatilho na origem do espasmo 
muscular, bruxismo e DTM; 
- O deslizamento em cêntrica (DC) era muito mais significativo durante os 
contactos dentários na deglutição do que durante a mastigação. Os registos 
EMG e a avaliação clínica do equilíbrio muscular, na posição de repouso, não 
são provas aceitáveis de relações ideais de oclusão; 

- 0 deslocamento posterior ou a sobremordida mandibular não podem ser 
considerados como causas da disfunção muscular e articular. 
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Ramfjord'96 ' estudou, também em 1 9 6 1 , o bruxismo, quer clínica, quer electro-

miograficamente. Concluiu das suas observações que: 

- Todos os estudos de relações oclusais que não incluam a relação cêntrica 

(RC) e a deglutição são inadequados e inconclusivos; 

- Qualquer tipo de interferência oclusal, quando combinada com tensão 

nervosa, inicia o bruxismo; 

- O bruxismo pode ser eliminado pelo ajuste oclusal e a oclusão deve ser 

ajustada em RC, de forma a conseguir equilíbrio muscular; 

- A EMG é um meio muito útil e sensível para efectuar o registo dos 

potenciais bioeléctricos originados pelas interferências oclusais, mas os 

registos EMG dos padrões de equilíbrio muscular, na posição de repouso (PR) 

e em OM, não são aceitáveis como prova de uma oclusão ideal. 

Moller157', em 1966, avaliou o efeito de diversas variáveis nos registos 

electomiográficos dos músculos da mastigação; descreveu quantitativamente a 

intensidade e o tempo de duração da actividade eléctrica nos músculos elevadores, 

depressores e do lábio em adultos jovens do sexo masculino, durante o repouso, o 

máximo esforço voluntário em oclusão máxima (clench), a mastigação e a deglutição; 

determinou o tempo, durante a mastigação e a deglutição, em que os dentes se 

encontravam em contacto e analisou a correlação entre a actividade eléctrica dos 

músculos e a morfologia da base craniana, do maxilar e da mandíbula e dos arcos 

alveolares e dentários. 

Laskin'97 ', em 1969, desenvolveu a teoria psicofisiológica do síndrome algo-

-disfuncional, segundo a qual o factor etiológico principal deste síndrome é o stress 

emocional e utilizou a EMG como meio para demonstrar e justificar a sua 

hipótese'235 '. 

Moller1981, em 1969, afirmou que os registos EMG, durante o clench, eram um 

meio auxiliar importante para o exame clínico dos músculos mastigatórios, 

proporcionando, também, meios objectivos para determinar o lado predominante 

durante a mastigação. Como conclusão deste estudo preconizou, como protocolo, 

que a análise funcional incluísse a quantificação EMG da actividade muscular, bem 

como a avaliação estatística dos resultados, durante a PR, o clench, a mastigação e 

a deglutição. Considerou a EMG como sendo uma contribuição importante do exame 

clínico e radiológico, podendo contribuir para um diagnóstico mais preciso das DTM. 

52 



I. Introdução - Electromiografia 

Lous et a/991, em 1970, num estudo em que compararam registos EMG de 
indivíduos com DTM e de indivíduos assintomáticos (grupo controlo), concluíram que 
os níveis EMG, durante a actividade postural, eram significativamente superiores aos 
do grupo controlo. Contudo, verificaram que este aumento não era uma característica 
geral dos músculos estudados, que a sua localização diferia entre os doentes e que, 
na maioria dos casos, esse aumento se limitava a um único músculo. Constataram 
também que, no caso dos músculos temporais, esse aumento de actividade estava 
relacionado com a palpação positiva desses músculos. Quanto aos masseteres, 
verificaram que, quando os potenciais bioeléctricos estavam aumentados, existia, 
concomitantemente, dor na face e palpação positiva no MP. Concluíram que a 
variação individual dos registos EMG se relacionava mais com a etiologia da 
disfunção do que com estados emocionais. 

Moller et a/1001, 1971, testaram a capacidade de relaxamento muscular, 
mediante registos EMG de um grupo de doentes com DTM e um grupo controlo 
(assintomático), tendo concluído que a capacidade de relaxamento depende mais da 
posição dos sujeitos (posição erecta e posição deitada, supina), no caso dos 
músculos posturais, do que da condição muscular. Enquanto houve um relaxamento 
dos temporais, embora mantendo valores mais altos nos indivíduos com DTM do que 
nos do grupo controlo, o mesmo não se verificou no músculo masseter onde não 
houve relaxamento. Inferiram desta constatação que a sensibilidade e hiperactividade 
muscular do masseter deve ser pesquisada em funções que envolvam forte 
actividade muscular com contactos dentários, tais como mastigação, deglutição e 
parafunções, com especial realce para o bruxismo, enquanto que a hiperactividade do 
temporal deve ser procurada durante a actividade postural. Este estudo comprovou a 
variabilidade dos registos EMG de acordo com a variação da posição postural, 
relativamente ao músculo temporal. 

Lloyd(101), em 1971, insistiu na importância do uso da EMG como uma medida 
representativa da actividade neuromuscular. A preferência dada à EMG de superfície, 
para documentar a contracção muscular que consiste, basicamente, no recrutamento 
das unidades motoras, deriva do facto de que uma variação, na determinação da 
frequência e amplitude dos registos EMG, poderia reflectir uma mudança no padrão 
básico da excitação das unidades motoras individuais. Frisou, também, a necessidade 
de protocolos e procedimentos clínicos a nível neuromuscular. 

Molin1102', em 1972, utilizando um transdutor de força de mordida, 
demonstrou que, num estudo sobre a contracção isométrica voluntária dos músculos 
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mastigatórios, os indivíduos com DTM exerciam uma força de mordida de, 
sensivelmente, metade a dois terços da força exercida pelos elementos 
assintomáticos do grupo controlo. 

Milner-Brown'1031, em 1975, utilizando a EMG de superfície, demonstrou que 
existia uma relação de linearidade entre a força muscular e os registos EMG obtidos 
durante o estudo. 

Helkimo et a/104', em 1975, mostraram que a força de mordida de indivíduos 
com DTM era inferior à de indivíduos assintomáticos. Verificaram, no entanto, que à 
medida que prosseguia o tratamento, a força de mordida dos indivíduos com DTM ia 
aumentando progressivamente. 

Pruim(105), em 1978, utilizando um transdutor, EMG e biofeedback visual, 
estudou, electromiograficamente, a força exercida por músculos individuais, em 
condições isométricas, e concluiu que havia uma relação linear entre os registos EMG 
e a força muscular. Mostrou também que, durante situações de clench bastante 
elevadas, a actividade muscular estava consideravelmente aumentada. 

Este e outros estudos'102,103,1051 demostram a validade do diagnóstico EMG 
entre grupos com DTM e assintomáticos, a partir da quantificação dos registos EMG. 

Mitani e Yamashita11061, em 1978, definiram, neste trabalho, os parâmetros 
técnicos e físicos da EMG clínica contemporânea. Foram também referidos os 
requerimentos básicos para a execução da EMG clínica. 

Yemm'1071, em 1979, baseando-se numa revisão bibliográfica, concluiu que a 
hiperactividade dos músculos mastigatórios podia ter origem no sistema nervoso 
central. Esta actividade, induzida a nível central, seria suficiente para provocar danos 
musculares que poderiam causar disfunção, sensibilidade e dor referida para 
estruturas vizinhas. Os estudos clínicos mostraram que estas alterações provocaram 
diferenças, comprovadas electromiograficamente, na actividade muscular, entre o 
grupo disfuncional e o grupo controlo. 

Sheikholeslam et a/1081, em 1980, confirmaram que os potenciais bioeléctricos 
dos músculos elevadores eram menores, durante o clench, em indivíduos com DTM 
do que em assintomáticos (grupo controlo). Verificaram que estes resultados não se 
modificavam nem com o sexo nem com a idade (embora fosse evidente que em 
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idades avançadas houvesse uma diminuição dos potenciais bioeléctricos, tanto a 
nível dos doentes com DTM como do grupo controlo). Estes resultados evidenciaram 
que a EMG quantitativa permite efectuar, com alto grau de precisão, a distinção, 
durante o clench, entre as actividades normal e patológica dos músculos elevadores. 
Desta forma há possibilidades de avaliar o estado muscular quantitativo a nível 
clínico. 

Skiba e Laskin11091, em 1981, utilizaram, neste estudo, eléctrodos de superfície 
para monitorizar o temporal e o masseter e eléctrodos de agulha para o registo dos 
potenciais bioeléctricos dos PL e PM em doentes com DTM, antes e após tratamento, 
e num grupo controlo. Inicialmente todos os doentes apresentaram períodos de 
silêncio electromiográficos (PS) prolongados num ou mais músculos. Verificaram que 
existia uma correlação directa entre o aumento do PS e a severidade dos sintomas, 
em que os temporais (90,9%) e os masseteres (54,5%) tinham um envolvimento 
muito maior que os pterigoideus. Estes últimos apresentaram PS inferiores aos 
temporais e masseteres. Após o tratamento, observaram que a duração do PS era 
similar à do grupo controlo. 

Widmalm11101, em 1982, estudou o período de latência, isto é, o tempo 
decorrido entre a aplicação do estímulo até à aparição da resposta inibitória, 
verificando que era de, aproximadamente, 12 mseg. Constatou também que o PS era 
normalmente seguido por um período de depressão da actividade eléctrica e que 
variava entre 5 e 15 mseg. Observou também que a aplicação do estímulo (pancada 
no mento) provocava, ocasionalmente, um PS secundário, com a latência de 58 
mseg e a mesma duração do primeiro PS. Descreveu que, nos indivíduos com DTM, a 
resposta reflexa se iniciava com um reflexo miotático sobreposto, seguido de um PS 
e de um período de actividade deprimida. Observou também que, nos indivíduos com 
DTM, quer o período de latência, quer o PS, quer a actividade deprimida, se 
encontravam aumentados e que não havia sinais nem de habituação, nem de 
adaptação ao estímulo. 

Como factores e causas possíveis com influência na resposta reflexa citou: 
- As vibrações provocadas pela aplicação do estímulo; 
- O estado refractário dos motoneurónios a; 
- A inibição recorrente (inibição Renshaw); 
- A inibição do órgão tendinoso de Golgi; 
- Reacções de estimulação geral. 
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Sheikholeslam et a/1111, em 1982, num estudo sobre a actividade dos 

músculos elevadores, durante a posição postural e o clench, em indivíduos com DTM, 

antes e depois do tratamento, mostraram que, após o tratamento, houve uma 

redução da actividade EMG dos músculos elevadores, acompanhada de uma 

diminuição dos sinais e sintomas, sendo mais notória a nível do masseter. Durante o 

clench, verificaram que os potenciais bioeléctricos tinham aumentado substancial

mente e que o padrão da actividade muscular era mais simétrico. 

Este estudo vem reforçar a importância da validade da EMG a nível clínico, 

pois permite medir quantitativamente a efectividade do tratamento realizado pelo 

controlo dos potenciais bioeléctricos nas PR e clench dos músculos temporais e 

masseteres. 

Riise e Sheikholeslam'1121, em 1982, introduziram uma prematuridade oclusal 

em indivíduos assintomáticos e verificaram, baseados em registos EMG dos músculos 

temporais e masseteres, que poucas horas depois já se notava uma assimetria da 

actividade muscular na PR. Ao fim de 48 horas já havia um aumento substancial da 

actividade a nível dos temporais anteriores, actividade essa que persistiu durante 

mais de uma semana após a remoção da prematuridade. Verificaram também que 

durante o clench a actividade muscular estava significativamente reduzida. Durante a 

mastigação constataram que houve alterações no tempo e na actividade muscular do 

ciclo mastigatório e que houve uma mudança para um modelo unilateral de 

mastigação. Realçaram a importância da estabilidade oclusal, pelo facto de quatro 

dos onze elementos terem abandonado o estudo devido às fortes dores musculares 

e/ou articulares, provocadas pela prematuridade oclusal. 

Sheikholeslam e Riise11131, em 1983, mostraram, apoiados em registos EMG 

antes, durante e após a experiência, que a introdução de uma prematuridade oclusal 

no lado direito, em indivíduos assintomáticos, aumentou a actividade postural dos 

músculos temporais anteriores e algumas vezes dos músculos masseteres, alterando 

o padrão de simetria previamente observado nestes músculos. Verificaram ainda que, 

durante o clench, a actividade muscular estava substancialmente diminuída e que, 

em alguns indivíduos, se manteve uma semana após a remoção da prematuridade. 

Após esta remoção, o padrão muscular melhorou, a actividade postural diminuiu, e o 

nível da actividade muscular durante o clench aumentou significativamente, 

mantendo-se no entanto mais diminuída do lado direito, que era a zona da inserção 

da prematuridade. Concluíram que uma única prematuridade é suficiente para alterar 

o padrão de simetria da actividade muscular, principalmente a nível do músculo TA, 
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observada antes da inserção dessa prematuridade. Tentaram explicar esta 
descoordenação muscular sugerindo que poderia ser devida: 

- A um aumento do feedback negativo originado pela elevação do limiar 
proprioceptive; 
- A uma diminuição do número de dentes em contacto devido à alteração da 
intercuspidação máxima; 
- A uma discrepância entre a direcção da força de mordida, provocada pela 
prematuridade oclusal e a direcção da força de mordida que existia 
anteriormente; 
- A uma alteração do feedback dos músculos elevadores provocada pela 
alteração espacial da posição dos côndilos na cavidade glenóide; 
- A factores psicológicos, tais como medo da dor e fractura de dentes. 
Como conclusão, sugeriram que os receptores parodontais eram, muito 

provavelmente, capazes de modificar os padrões de actividade muscular, primcipal-
mente a nível dos temporais anteriores e masseteres, durante o clench e que as 
alterações de percepção destes receptores, provocadas por prematuridades oclusais, 
poderiam originar alterações disfuncionais a nível do sistema estomatognático. 

Extrapolaram estes resultados para a prática clínica, argumentando que as 
prematuridades introduzidas durante a reabilitação oclusal, desde as restaurações 
dentárias até à colocação de coroas e pontes, são similares e produzem os mesmos 
resultados que a introdução experimental de prematuridades. 

Pantaleo et a/1141, em 1983, num estudo sobre a posição postural e a posição 
de clench entre um grupo disfuncional e outro assintomático verificaram, por quantifi
cação dos registos EMG do músculo temporal e masseter que, durante a PR, o grupo 
disfuncional apresentava valores EMG, principalmente a nível do temporal, muito 
superiores aos do grupo controlo; pelo contrário, durante o clench esses valores eram 
significativamente mais baixos. Depois de corrigida a oclusão, através de goteiras 
oclusais, verificaram que os registos EMG eram praticamente sobreponíveis. 
Sugeriram, perante estes resultados, que o mecanismo subjacente a esta situação 
poderia ser devido a uma actividade aferente anormal, proveniente do parodonto e 
dos músculos mastigatórios, que poderia contribuir para uma contracção sustentada, 
originando dor muscular que, por sua vez, estaria na génese de uma actividade 
muscular reflexa, perpetuando, assim, um ciclo vicioso patogénico. 

Este é mais um estudo para comprovar o interesse da quantificação EMG no 
diagnóstico e validade do tratamento. 
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Moller et ai (115), em 1984, efectuaram o estudo quantitativo dos potenciais 
bioeléctricos dos músculos temporais e masseteres, durante a mastigação. 
Verificaram que a força e a duração da contracção muscular eram maiores nos 
doentes com DTM do que nos do grupo controlo. Após o tratamento e, concomitante 
ao desaparecimento dos sinais e sintomas da disfunção, os valores da força e tempo 
de contracção muscular aproximaram-se dos valores apresentados pelo grupo 
controlo. Verificaram, também, que o masseter apresentava, nos indivíduos com 
DTM, maior actividade muscular durante as fortes contracções efectuadas na 
mastigação, enquanto o temporal estava mais hiperactivo nas fases das posições 
posturais com contactos dentários, isto é, em posições estáticas. 

Riise e Sheikholeslam'1161, em 1984, baseando-se no aspecto quantitativo da 
EMG, estudaram a influência da inserção de uma prematuridade oclusal, no 1 o molar 
do maxilar direito de onze indivíduos assintomáticos e com dentição completa (dez 
dos quais apresentavam um padrão de mastigação bilateral alternada), nos padrões 
de actividade dos músculos temporais anteriores e masseteres, durante a 
mastigação. Após 48 horas, quatro dos indivíduos foram retirados da experiência 
devido aos sintomas que apresentavam, sendo-lhes removidas as prematuridades. A 
maior parte dos restantes indivíduos apresentava uma mastigação unilateral. Após a 
remoção da interferência, constataram um retorno gradual ao padrão da actividade 
muscular, existente previamente à experiência, que, ao fim de duas semanas, estava 
praticamente refeito. Verificaram que, durante a mastigação, houve um aumento do 
tempo de contracção muscular, bem como uma redução de intensidade da actividade 
muscular, principalmente do lado da interferência. Concluíram que uma 
prematuridade oclusal pode alterar o padrão de mastigação existente, modificando o 
tempo e a intensidade da actividade muscular, e promover um padrão de mastigação 
unilateral, com consequências nefastas a nível do sistema estomatognático e 
enfatizaram a importância da estabilidade oclusal na investigação da dor muscular 
e/ou articular provocada pelas prematuridades oclusais. 

Wood1117', em 1984, num estudo EMG, efectuado em 7 indivíduos do sexo 
masculino, com dentição completa e sem sinais e sintomas de DTM, propôs-se 
determinar as alterações na actividade muscular durante o clench com e sem goteira 
e observar também a modificação dos padrões de actividade muscular simétrica à 
medida que os contactos se tornavam cada vez mais unilaterais. Concluiu que: 

- O clench numa goteira oclusal equilibrada produziu um aumento de 17% na 
actividade muscular global sobre o clench interdentário, que se deveu 
principalmente à actividade dos masseteres, enquanto o clench numa goteira 
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oclusal só com contactos anteriores diminuiu 13% na actividade muscular 
global, em relação à goteira oclusal equilibrada; 
- O clench, numa goteira onde de um lado só havia contacto no 2o molar não 
mostrou diferenças significativas relativamente ao clench numa goteira oclusal 
equilibrada. Não se registou alteração significativa na actividade dos músculos 
do lado direito ou esquerdo durante a mesma situação. No entanto, quando se 
removeram todos os contactos de um lado, verificou-se um decréscimo de 
2 1 % na actividade muscular global, relativamente à goteira oclusal 
equilibrada, não se notando alterações significativas na actividade muscular 
em ambos os lados quando experimentavam a mesma situação; 
- Alterações no número de contactos dentários não provocaram alterações na 
actividade global muscular durante o clench; 

- Variações na posição dos contactos dentários provocaram alterações na 
actividade global muscular durante o clench; 
- Alterações na simetria dos contactos oclusais não provocaram alterações na 
simetria da actividade dos pares musculares durante o clench; 
- Um suporte unilateral produziu respostas subjectivas de pressão no lado 
contralateral da ATM durante o clench. 

Este estudo vem provar, mais uma vez, a importância da estabilidade oclusal, 
no tratamento das DTM. 

Myslinski et a/1181, em 1985, enfatizaram a necessidade de monitorizar, 
através da EMG, a posição postural e estabelecer, a partir da quantificação dos 
resultados, diagnósticos diferenciais das disfunções miofaciais e validar, deste modo, 
a efectividade do tratamento. Estabeleceram também uma associação significativa, 
que teve o seu valor máximo durante a PR postural, entre o registo quantitativo dos 
potenciais bioeléctricos e o grau de dor sentido pelo doente. 

Wood |119,
/ em 1986, estudou a actividade bioeléctrica do músculo PM em 16 

indivíduos, com dentição completa, diferentes tipos de oclusão, e sem sinais e 
sintomas de DTM, durante a mastigação e o clench e concluiu que: 

- A actividade específica do músculo PM, relativamente aos movimentos 
mandibulares e oclusão, durante as funções mastigatórias e clench, 
permaneceu inconclusiva. Apresentou padrões consistentes de actividade 
EMG no lado ipsilateral da mastigação, com valores próximos dos do começo 
da intercuspidação. O músculo do lado contralateral estava activo no começo 
da intercuspidação em indivíduos com força de mordida variável, e inactivo 
naqueles que apresentavam uma força de mordida lateralizada; 
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- Uma actividade marcada na primeira fase do fecho estava associada a um 

marcado movimento da mandíbula para o lado da mastigação; 

- A actividade, no movimento protrusivo, era menor do que durante o clench 

em oclusões normais, mas mais activa se existia abrasão incisai ou se havia 

múltiplos contactos dentários em protrusão; 

- Durante o clench este músculo exercia menos actividade se a direcção do 

movimento era posterior em relação ao clench, quando a resultante das forças 

exercidas era vertical, e mais activa, se a direcção do movimento era mais 

anterior. 

Kydd et a/120), em 1986, num estudo sobre a influência da intensidade da 

força de mordida, executada em condições isométricas, na génese da dor e fadiga 

muscular subjectiva, nos músculos temporais anteriores e masseteres de 10 

indivíduos assintomáticos, utilizaram a EMG para quantificar os potenciais 

bioeléctricos dos músculos estudados. Concluíram que uma força de mordida 

isométrica unilateral de 55 newtons do lado direito provocou, em todos os indivíduos, 

desconforto e dor localizada, inicialmente, no lado contralateral ao da aplicação da 

força e perto da origem do masseter. Os registos EMG mostraram que os potenciais 

bioeléctricos dos músculos do lado contralateral eram duplos dos do lado onde foi 

exercida a força. 

Cooper et a/121 ' , em 1986, trataram 476 doentes que apresentavam, na PR, 

altos níveis de actividade EMG nos músculos masseter e temporal. Após tratamento 

com goteiras oclusais, verificaram que 8 8 % dos doentes se encontravam 

assintomáticos e que os níveis EMG desses doentes se t inham reduzido. Concluíram 

que o uso da EMG permitiu quantificar os potenciais bioeléctricos dos doentes antes, 

durante e após o tratamento e avaliar os resultados obtidos. 

Sheikholeslam e i a / 1 2 2 ' , em 1986, num estudo longitudinal de 31 doentes com 

disfunção temporomandibular, investigaram, clínica e electromiograficamente os 

efeitos do tratamento com goteiras oclusais por um período de sete anos. Concluíram 

que a actividade EMG, na PR, diminuiu significativamente nos músculos temporal e 

masseter e registou um padrão mais simétrico da actividade postural. Contudo, dos 

27 doentes que se tornaram assintomáticos após o t ratamento, 7 8 % voltaram a 

apresentar sinais e sintomas de disfunção e, simultaneamente, os níveis EMG 

voltaram a aumentar, bem como a assimetria. A EMG funcionou como método de 

avaliação do tratamento efectuado. Foi também realçada a eficácia da goteira oclusal 

na eliminação de sinais e sintomas nas DTM, bem como na maior simetria e redução 
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da actividade postural de repouso, nos músculos temporal e masseter, podendo ter 

uma importância valiosíssima, visto poder ser usada durante anos, em doentes onde 

outras formas de tratamento são de difícil aplicação. 

Hermens et a/1231, em 1986, a partir de um estudo que incluiu uma revisão 

bibliográfica, concluíram que a EMG de superfície pode ser quantificável e 

reprodutível, sendo mais fiável que a EMG de agulha, visto que, enquanto esta só 

permite obter padrões electomiográficos relacionados apenas com unidades motoras 

isoladas e a sua posição relativa, na área a estudar, origina uma grande variabilidade 

relativamente aos potenciais registados, a EMG de superfície dá uma visão geral da 

actividade muscular global e, sendo um método não invasivo, é muito importante no 

prosseguimento das investigações, sendo também fundamental nos estudos que 

incluem crianças. Por outro lado, os resultados obtidos, processados por computador, 

permitem, com procedimentos estandardizados, encontrar "valores normais" que 

podem ser usados como termo de comparação. Para além disso, o melhoramento da 

reprodutibilidade pode ser obtido através de um maior tempo de registo - 2 seg.-, que 

é usado na EMG de superfície para calcular o espectro EMG. 

Burdette e Gale'1241, em 1987, usando o mesmo protocolo nas diversas 

sessões de que consta o estudo que estamos a efectuar, confirmaram a rep rodu t i 

bilidade e a validade da EMG de superfície na prática clínica. 

Pierce e Gale'1251, em 1988, avaliaram a actividade EMG do bruxismo, antes 

durante e após o tratamento, utilizando um electromiógrafo portátil. Concluíram que a 

actividade EMG diminuiu significativamente com o tratamento por biofeedback 

positivo e goteira oclusal, mas não com a utilização da terapia baseada no 

biofeedback negativo. Verif icaram ainda que, depois do tratamento, os potenciais 

EMG voltaram aos níveis anteriores ao tratamento. 

Michler et a/1261, em 1988, testaram um protocolo de diagnóstico usando, 

para o efeito, os registos EMG de indivíduos com DTM, após tratamento estatístico, 

comparando-os com os valores dos potenciais bioeléctricos de indivíduos 

assintomáticos existentes numa base de dados. Concluíram que, através dessa 

comparação, era possível não só o controlo dos dados obtidos, como também a 

utilização desses dados na orientação e verificação da efectividade dos tratamentos 

realizados, para além de diminuir extraordinariamente o tempo gasto no exame 

funcional EMG e o seu tratamento estatístico. 
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Este é mais um estudo a comprovar a validade da EMG, quer para a prática 

clínica, quer para a investigação. 

Gervais et a/1271, em 1989, num estudo em que intervieram três tipos de 
grupos: assintomático (sem sinais nem sintomas); sub-clínico (um ou poucos sinais 
e/ou sintomas de DTM) e disfuncional (com evidentes sinais e sintomas de DTM), 
compararam os níveis EMG de repouso dos três grupos e concluíram que o grupo 
disfuncional apresentava potenciais EMG mais altos do que os outros grupos, sendo 
os temporais os músculos com maior actividade. Não encontraram diferenças 
significativas na actividade EMG relativamente à idade e ao sexo, mas constataram 
uma correlação positiva entre os valores dos potenciais bioeléctricos e a severidade 
das disfunções. Os resultados obtidos confirmaram o uso da EMG nos critérios de 
diagnóstico e em procedimentos clínicos, para além de sugerirem a possibilidade de 
tratamentos alternativos e a realização de protocolos de pesquisa. 

Dahlstrõm'1281, em 1989, efectuou uma revisão da literatura no que concerne 
aos estudos EMG relacionados com as DTM em indivíduos sintomáticos. Constatou 
que as DTM têm sido investigadas sob vários pontos de vista, quer estrutural, quer 
funcionalmente. A EMG tem sido largamente usada para avaliar o comportamento 
dos músculos mastigatórios e os estudos foram efectuados de acordo com os 
protocolos mais diversos. Os resultados obtidos a partir de estudos efectuados 
durante o sono e em laboratório parecem suportar a hipótese da existência de uma 
correlação entre a hiperactividade dos músculos mastigatórios e a sintomatologia 
apresentada. Os estudos experimentais que se orientaram na indução de stress 
mostraram um aumento da actividade muscular em indivíduos sintomáticos. Analisou 
os estudos relacionados com as pausas motoras e o aumento do PS e verificou que 
os indivíduos com DTM apresentavam um PS maior do que os assintomáticos. As 
diversas estratégias de tratamento, particularmente goteiras oclusais e biofeedback, 
têm sido analisadas através da EMG e os seus resultados apontam para uma 
normalização da actividade eléctrica muscular, durante e após o tratamento. 
Contudo, os resultados provenientes de estudos controlados são escassos. 

Este autor verificou, após a análise bibliográfica, que: 
- A etiologia das DTM era multifactorial; 
- A actividade bioeléctrica na posição de repouso era maior nos indivíduos 
sintomáticos do que nos assintomáticos e o músculo PL exibia um padrão de 
contracção anormal; 
- A actividade EMG média dos indivíduos com DTM, durante o clench, era 
inferior à dos assintomáticos e tem sido explicada devido à fadiga muscular; 
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- A hiperactividade muscular nocturna, registada electromiograficamente, tem 

sido associada com a ocorrência de sintomatologia disfuncional das ATM. Do 

mesmo modo, a frequência, intensidade e/ou duração da actividade muscular 

parecem ser superiores em indivíduos com DTM; 

- O aumento da duração do PS, em indivíduos com DTM, tem sido confirmado 

por vários estudos, bem como a sua simetria bilateral. Todavia, quer os 

valores observados quer a correlação com a severidade da disfunção não são 

pacíficos. Do mesmo modo a definição do começo e fim do PS não é unânime, 

existindo vários métodos para a sua determinação. As opiniões também 

divergem quanto aos receptores responsáveis pela resposta reflexa, sendo 

provável uma origem complexa. Continua controversa a duração do PS como 

parâmetro de diagnóstico; 

- O stress induzido aumentava a hiperactividade muscular em indivíduos com 

DTM, sendo particularmente notória em indivíduos com fraca adaptabilidade a 

situações de stress; 

- Após as várias modalidades de tratamento, oclusal, psicológica ou farma

cêutica, a actividade muscular dos indivíduos com DTM normalizava, na maior 

parte dos casos; 

- O biofeedback positivo era mais efectivo do que o negativo. 

Como conclusão, constatou que o uso da EMG aumentou significativamente o 

conhecimento sobre a disfunção do sistema estomatognático, e o desenvolvimento 

dos electromiógrafos portáteis contribuiu decisivamente para o estudo da actividade 

de determinados músculos sujeitos a vários estímulos, e ao tratamento das DTM no 

meio ambiente próprio do indivíduo. 

Chong-Shan e Hui-Yun11291, em 1989, estudaram o valor da EMG no 

diagnóstico das DTM. Efectuaram registos EMG de um ciclo de movimento de 

abertura-fecho-c/e/7c/j em indivíduos com DTM e num grupo de controlo assintomáti

co, antes e depois de um tratamento com goteiras oclusais. Utilizaram como índices 

para este estudo: a duração da contracção muscular, antes do primeiro contacto 

dentário (DCM); o período de latência EMG (PL) e o PS. Verificaram que: 

- Estes três índices estavam aumentados nos doentes, relativamente ao grupo 

controlo; 

- A DCM estava aumentada nos doentes com ruídos articulares e nos doentes 

com DC com desvio da linha média; 

- O aumento do PS estava relacionado com os contactos oclusais em não 

trabalho; 
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- Após o tratamento da disfunção os valores da DCM e do PS dos doentes 

eram similares aos do grupo controlo. 
Concluíram que os valores da contracção muscular, antes do primeiro 

contacto dentário, e o PS eram factores importantes no diagnóstico da disfunção do 
sistema estomatognático e poderão contribuir significativamente para a verificação 
da eficácia da terapêutica instituída. 

Lund e Widmer(130), em 1989, efectuaram uma análise exaustiva de literatura 
no que concerne à aplicação da EMG de superfície, quer como meio auxiliar no 
diagnóstico diferencial quer no tratamento de doentes com DTM. Verificaram neste 
estudo que: 

- O uso clínico da EMG na determinação das PR e OM, bem como a detecção 
de hiper e hipo-actividade muscular, espasmo, fadiga e alterações do equilíbrio 
muscular falhavam, a maior parte das vezes, na comparação de vários 
parâmetros clínicos e EMG com um grupo controlo. Para estes autores, 
variáveis como idade, sexo, morfologia facial e história de bruxismo exercem 
uma grande influência nos níveis EMG e devem ser tidos em consideração 
quando se avalia a grande discrepância de resultados observados entre os 
grupos estudados. 
- O uso de aparelhos de biofeedback EMG revela que existe uma redução 
significativa da actividade parafuncional diurna, durante o tratamento, que não 
é mantida após a sua conclusão. 
Como conclusão, admitem que, exceptuando o tratamento das parafunções, 

não existem factos científicos convincentes que suportem o uso da EMG quer no 
diagnóstico, quer no tratamento das DTM. 

Lyons e Baxendale11311, em 1990, efectuaram um estudo EMG preliminar sobre 
a relação existente entre a força de mordida e a fadiga nos músculos elevadores em 
indivíduos com um avançado desgaste dentário, comparando os resultados com um 
grupo controlo. Das observações e resultados obtidos concluíram que o aumento da 
força de mordida a nível de caninos, demonstrado pelos bruxómanos em relação ao 
grupo controlo, durante o estudo, não era estatisticamente significativo. Também não 
se mostrou estatisticamente significativa a manutenção, por longos períodos de 
tempo, de uma determinada força de mordida apresentada pelos bruxómanos, 
relativamente ao grupo controlo. Por estas razões, não foi possível, tirar ilações no 
que respeita a possíveis diferenças quanto à resistência à fadiga muscular observada 
entre os dois grupos. Enfatizaram, porém, que o registo da força de mordida entre os 
caninos apresentava problemas nos estudos de fadiga muscular a nível dos músculos 
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elevadores mandibulares e que o uso de medidores de força, com uma espessura 

superior ao limite funcional normal que eles estimam em ± 0,5 mm, possam também 

originar complicações no estudo da fadiga e endurance muscular. 

Karkazis et a/581, em 1993, testaram a actividade EMG do músculo digástrico, 

durante o reflexo de descarga, utilizando eléctrodos de superfície e um aparelho 

experimental, para provocar o reflexo de descarga dos músculos mastigatórios, 

durante a contracção isométrica voluntária. A actividade do digástrico, ocorrida 

durante o pré-colapso e os acontecimentos reflexos (manifestação repentina de 

actividade) após a descarga mandibular foram estudadas separadamente. O reflexo 

de descarga mandibular está geralmente associado ao reflexo de inibição dos 

músculos temporal e masseter e à actividade pós-colapso dos músculos digástricos 

anteriores. Todavia, a actividade do digástrico, durante o pré-colapso, tem um papel 

importante na rápida suspensão do movimento de fecho mandibular. Do estudo 

efectuado concluíram que : 

- A coactivação do músculo digástrico durante a fase isométrica, 

anteriormente ao colapso, ocorreu em metade dos indivíduos e não estava 

relacionada com o sexo; 

- A latência dos fenómenos reflexos indicou o envolvimento de um modelo 

polissináptico; 

- A ocorrência dos acontecimentos reflexos foi ligeiramente inferior nos 

adultos mais velhos, relativamente aos jovens; 

- Não foi encontrada associação significativa entre a latência dos 

acontecimentos reflexos e a idade, embora existisse uma ligeira tendência 

para um aumento da latência no grupo mais velho. 

Ferrario e ra / 1 3 2 1 , em 1993, propuseram-se, neste estudo, estabelecer, numa 

amostra de 92 adultos jovens, 49 homens e 43 mulheres, de idades compreendidas 

entre os 20 e os 27 anos, com uma média de 22 anos, uma escala normal de 

variação da actividade EMG dos músculos mastigatórios, bem como a sua simetria e 

contribuição relativa para a força muscular exercida em diferentes testes funcionais. 

O electromiógrafo utilizado neste estudo foi o Biopak. 

Nas posições de repouso e OM, os níveis médios EMG foram semelhantes nos 

homens e nas mulheres. Durante o clench verificaram que os homens desenvolviam 

potenciais bioeléctricos mais elevados do que as mulheres. Verif icaram também que 

os músculos apresentavam maior assimetria durante a actividade EMG baixa (PR e 

OM) do que a alta [clench) e que os registos EMG do masseter eram mais 

assimétricos do que os do temporal. Nos homens o masseter era mais activo apenas 
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durante o clench, enquanto que nas mulheres, o temporal era o músculo que 

apresentava valores EMG mais elevados em todos os testes. 

Concluíram que: 

- Os indivíduos normais apresentavam um certo grau de assimetria muscular 

que era diferente no masseter e TA e dependia do nível de contracção 

muscular. 

- Preconizaram um critério de assimetria controlada e sugeriram que um índice 

de assimetria superior a 1 8 % , durante o clench, poderia ser considerado 

compatível com a função normal. 

- A EMG era um método fácil e rápido na detecção dos índices de assimetria, 

mesmo em doentes com diferentes patologias. 

- Os índices de actividade EMG podiam ser calculados nos mesmos doentes, 

permitindo, quando possível, reabilitações protéticas correctas, com padrões 

fisiológicos de activação dos músculos mastigatórios. 

Grunert et a/1331, em 1994 , estudaram, por intermédio da EMG de superfície, a 

actividade eléctrica do temporal e do masseter, de indivíduos portadores de próteses 

completas, com guia disclusiva anterior-canina e compararam electromiograficamente 

os conceitos de guia disclusiva anterior e posterior. Verif icaram que: 

- A actividade muscular não diferia significativamente quando registada com 

próteses completas ou com goteiras com guia disclusiva anterior e/ou canina. 

No entanto, foi observado um aumento significativo da actividade muscular 

com goteiras com oclusão bibalanceada; 

- Os resultados EMG registados em indivíduos desdentados, portadores de 

próteses, eram similares aos encontrados em indivíduos com dentição natural. 

Concluíram, deste estudo, que a guia anterior-canina é a mais favorável para 

o bom funcionamento do sistema estomatognático, não apenas em coroas e pontes 

fixas, mas também em próteses completas, quer na diminuição da actividade 

parafuncional, quer na prevenção do desenvolvimento de DTM. 

Rivera-Morales e McCall Jr.1134', em 1994, avaliaram, neste estudo, o efeito de 

diferentes graus de intensidade de força oclusal necessários para fazer actuar uma 

unidade portátil de EMG, usada para medir a intensidade das forças oclusais durante 

o bruxismo, bem como a alteração provocada pela remoção e posterior colocação 

dos eléctrodos de superfície. Verif icaram a validade da relação linear existente entre 

a actividade EMG e a força muscular no masseter e TA, referida por outros autores, 

bem como a variação observada nos registos EMG devida a vários factores, também 

reportada por vários autores. Como conclusões do estudo apontaram a validade do 
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uso deste tipo de unidades na medição da actividade eléctrica do bruxismo, 

enfatizando, contudo, a necessidade dos resultados, provenientes de estudos ou 

tratamentos efectuados com este tipo de aparelhos, serem cuidadosamente 

interpretados até que a sua validade, fiabilidade, sensibilidade e especificidade sejam 

definitivamente estabelecidas. 

Kossioni e Karkazis1135', em 1995, depois de efectuarem uma análise dos 

estudos relacionados com o PS, verificaram que a duração do PS, como diagnóstico 

das DTM, permanece duvidosa, devido, fundamentalmente, às variações provocadas 

pelos métodos utilizados e às variações biológicas existentes. Assim, propuseram-se 

investigar, neste estudo, as variações do PS no mesmo indivíduo e em indivíduos 

diferentes, sob condições estandardizadas, e determinar, concomitantemente, os 

valores normais para a sua ocorrência, latência e duração. Deste estudo concluíram 

que: 

- Apareceu sempre um PS após a aplicação de um estímulo (pancada no 

mento) com os dentes em intercuspidação máxima; 

- Foram registados quatro padrões diferentes de PS: um simples e três 

combinados, que foram avaliados de acordo com a intensidade da actividade 

eléctrica, durante a fase de decréscimo EMG provocada pelo estímulo; 

- Os períodos de latência precoce e tardia eram estáveis, embora a sua 

duração estivesse dependente do padrão do PS; 

- O estudo sugeriu que o padrão de PS deveria ser tido em atenção, quando a 

sua duração é avaliada para fins de diagnóstico. 

Enfatizaram, no entanto, que o papel diagnóstico pouco consistente 

evidenciado pelos componentes da resposta reflexa (latências), necessitaria de 

investigações futuras. 

Cecere et a/1361, em 1966, investigaram a fiabilidade da EMG quantitativa dos 

músculos mastigatórios em 14 indivíduos sem sinais nem sintomas de DTM. Foi 

registada a actividade EMG bilateral dos músculos TA e masseter, por meio de 

eléctrodos bipolares de superfície, durante a mastigação e a intercuspidação. 

Propuseram-se avaliar a reprodutibilidade dos registos quantitativos EMG dos 

músculos mastigatórios. Estes registos foram efectuados durante cinco sessões. 

Concluíram que os registos quantitativos EMG dos músculos TA e masseter 

resultaram num grande erro de método para registos repetidos. Os erros individuais 

variaram entre 5% e 6 3 % , dependendo do intervalo de tempo entre os registos, dos 

músculos considerados e das funções efectuadas. O erro de método aumentou 

significativamente ( p < 0 , 05 a p < 0 , 0 1 , dependendo da função) o intervalo de tempo 
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entre os registos. O erro para o músculo masseter (média 27,2%) foi maior do que 

para o músculo TA (média 20,0%). O maior erro funcional encontrou-se durante o 

clench (média 23,1 %) . 

Concluíram que, devido à sua fraca reprodutibilidade, a EMG quantitativa dos 

músculos da mastigação parece ter um valor limitado como diagnóstico na 

confirmação dos resultados dos tratamentos individuais. Para estes autores, esta 

constatação poderá ser verdade especialmente nos estudos das DTM, visto que a dor 

muscular e a disfunção podem afectar cada vez mais a fiabilidade dos registos EMG. 

I.3.4. Comentários e conclusões 

Esta revisão bibliográfica não pretendeu ser exaustiva, por não ser esse âmbito 

deste trabalho, nem foi uma colecção aleatória de artigos relacionados com a EMG. 

Tentámos, isso sim, na medida do possível, seleccionar trabalhos que, de alguma 

forma, tenham contribuído, quer pela investigação e prática clínica, quer pela crítica 

construtiva dessas situações, para uma melhor compreensão das potencialidades da 

EMG, no âmbito da medicina dentária, e do seu uso criterioso no estudo e tratamento 

das DTM. 

A forma de EMG a que nos estamos a reportar é a EMG de detecção, já que a 

EMG de estimulação, além de ter um campo muito restrito, não está contemplada 

neste trabalho. 

A EMG de detecção, como já foi referido, efectua-se a partir de três tipos de 

eléctrodos: os de superfície, os de agulha e os de arame fino, sendo estes últimos 

usados primordialmente na investigação. Embora este estudo seja efectuado com 

eléctrodos de superfície, alguns estudos citados neste trabalho foram realizados com 

eléctrodos de agulha, o que não altera as conclusões, visto que trabalhos que se 

centraram nos resultados obtidos com ambas as técnicas, concluiramm que não 

havia diferenças significativas entre estas duas técnicas1137,1381. 

A utilização da EMG no campo da Medicina Dentária teve o seu início na 

década de 4 0 , mas foi a partir da década de 50 que começou a ganhar projecção. 

Desde logo houve, a par da sua utilização na investigação, a tentat iva, bem sucedida, 

de a aplicar à prática clínica, tendo o cuidado de fundamentar em bases científicas os 

conhecimentos adquiridos e as conclusões inerentes a esta pesquisa. Deste modo, a 

EMG teve, para se afirmar, que se alicerçar em bases fisiológicas, para poder ser 

efect iva. São de realçar os trabalhos de Movers'66 '143 ' um dos percursores da 

introdução da EMG na medicina dentária, ao estudar os potenciais EMG dos 

músculos em determinadas posições e malformações; de Inman et a/83 ' , os primeiros 
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a relacionar a actividade eléctrica com a tensão muscular; de Pruzansky' ', de 

Perry'85-861, de Jarabak'87881 e de Ramfjord195'961, que utilizaram a EMG para o 

diagnóstico das DTM, baseando os seus estudos na fisiologia. A partir desta 

premissa essencial, os estudos EMG avançaram no sentido de provar que a EMG 

podia ser usada quantitativamente no diagnóstico das DTM. A valorização 

quantitativa EMG das DTM começou na década de setenta com os trabalhos de Lous 

et a/991 sobre a actividade EMG durante a PR postural e o clench. Estes autores 

mostraram que durante a PR os doentes apresentavam níveis EMG mais altos do que 

os indivíduos assintomáticos. Por outro lado, durante o clench os valores médios 

EMG eram inferiores aos dos indivíduos assintomáticos. A utilização da EMG na 

interpretação da força muscular foi outra demonstração da sua versatilidade, visto ter 

sido demonstrada uma relação significativa entre os registos EMG e a força muscular. 

A sua fiabilidade e reprodutibilidade também foram analisadas, embora actualmente 

não exista consenso sobre esta matéria'123'124'126-130'1361. O diagnóstico das DTM, quer 

por meio da inclinação das curvas de voltagem/tensão11391411, em que as mais 

acentuadas correspondiam aos doentes com DTM, quer por meio da voltagem média 

da actividade mio-eléctrica (Chong-Shan, 1989), é também mais uma forma de 

contribuir para um maior esclarecimento das DTM, embora haja algum cepticismo em 

relação a este aspecto da questão'1301 

Finalmente, o uso do Biofeedback EMG provou ter grande interesse no 

tratamento das DTM, devendo-se a Gilson e Mills o primeiro registo, que se conhece, 

no que concerne ao relaxamento muscular promovido pelo uso de Biofeedback 

EMG ,142). 

Em conclusão, pensamos que a EMG tem muito interesse, quer em estudos de 

investigação, quer na prática clínica. Nesta últ ima, deve ser entendida como um meio 

auxiliar de diagnóstico, desde que seja efectuada de acordo com protocolos bem 

definidos e devidamente estandardizados, de modo a obviar as variações a que está 

sujeita e, por isso mesmo, permitir a comparação e a extrapolação dos resultados 

obtidos nos estudos efectuados. 

Pensamos, também, que o uso do biofeedback EMG no tratamento das DTM e 

particularmente das parafunções, é muito úti l , pelo facto de, para além de promover 

um relaxamento muscular durante o seu uso, prestar uma contribuição importante ao 

doente, no sentido de este ser capaz de se auto-educar e, assim, ter capacidade para 

diminuir a hiperactividade muscular a que está sujeito. 
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1.4. MÉTODOS EXTRA-ORAIS PARA A DETERMINAÇÃO DAS 

TRAJECTÓRIAS CONDÍLEAS 

1.4.1. Revisão bibliográfica 

Francis Balkwill, a propósito do movimento de avanço e descida do 

côndilo, escreveu em 1866: "It is not practicable to mesure this angle in the living 

subject; but I have here an instrument for measuring the angle formed between the 

plane of two lines drawn from the articulating surface of the condyles to the top of 

the lower front teeth, and the plane of the teeth, which is near enough for use. Out 

of a few observations I find this angle to vary from 22 to 30 degrees. An 

arrangement also giving greater power to the muscles by allowing them to act more 

at right angles to the general plane of the teeth. " Esta determinação do ângulo da 

trajectória condílea (TC) ficou conhecida como o "Ângulo de Balkwill'^^. Nota-se já, 

nesta altura, a importância dada pelos investigadores à inclinação das TC no estudo 

da dinâmica mandibular. 

Os primeiros estudos dos movimentos dos côndilos mandibulares, de que há 

conhecimento, foram efectuados por Ferrien em 1748, Luce em 1889 e Ulrich em 
1 8 9 6 ( 1 4 6 . 1 4 7 ) 

Dos dispositivos extra-orais usados no estudo das DTM, os pantógrafos, a 

partir dos quais se podem efectuar os traçados dos movimentos bordeantes, nos três 

planos do espaço, situam-se entre os primeiros instrumentos utilizados11481. 

Posteriormente surgiram os axiógrafos, que devido à sua concepção são de mais fácil 

utilização. 

Ernest Walker, em 1896, usando um dispositivo denominado Facial 

Clinometer, efectuou os primeiros registos com métodos extra-orais das inclinações 

das TC'1491. 

Gysi'681, em 1910, combinou o traçado da TC com o traçado da guia incisai. 

Mais tarde, McCollum'1501, em 1939, efectuou um estudo das TC, baseando-se 

nos registos dos traçados de protrusão, abertura e lateralidade nos três planos do 

espaço com um dispositivo por ele idealizado, que denominou de Gnathograph. Este 

dispositivo foi mais tarde aperfeiçoado por Stuart e passou a designar-se por 

pantógrafo de Stuart em 1955, designação por que é conhecido actualmente'1511. 
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Robert Lee'152,1531, considerado o percursor da axiografia, publicou dois 

estudos, em 1969 , que reflectem o trabalho de praticamente uma década. Nesse 

espaço de tempo, desenvolveu um instrumento que lhe permitiu registar as TC dos 

doentes em blocos de plástico, a partir das quais analisou a cinemática mandibular. 

Para obter estes registos, efectuava uma pré-medicação do doente, de modo a obter 

um relaxamento muscular e, depois de determinar o eixo de charneira, tatuava os 

pontos obtidos para, posteriormente, poder utilizar um arco facial de transferência, 

evitando, assim, a possibilidade do erro inerente a uma nova determinação. 

Wil l ingen, em 1974 (cit. por Paesani et a/1541), foi um dos primeiros 

investigadores a comparar os traçados pantográficos de indivíduos assintomáticos 

com os de indivíduos com DTM, e verificou haver um grande desvio nas trajectórias 

dos indivíduos com DTM em relação aos assintomáticos. 

Frank Harel11551, em 1975, referiu, na sua tese de doutoramento, o interesse 

do eixo de charneira e da RC, como constantes fundamentais no emprego dos 

articuladores semi e totalmente adaptáveis, e efectuou uma análise dos métodos de 

localização do eixo de charneira (localização por palpação, localização cinemática e 

localização arbitrária). 

É interessante referir que foi Langer, em 1860, o primeiro investigador a 

descrever o eixo de charneira, utilizando, para o efeito, agulhas ajustáveis para 

localizar a posição de rotação pura nos côndilos de cadáveres1147,156'. 

Farrar'1571, em 1978, propôs-se provar, neste trabalho, que os estalidos e a 

limitação de abertura eram frequentemente causados pelo deslocamento anterior do 

disco associado ao deslocamento póstero-superior do côndilo. Para isso, efectuou 

medições da posição do côndilo, em tomografias sagitais, e comparou os traçados 

das TC nos estádios de estalido recíproco e limitação de abertura mandibular. 

Verificou que: 

- O estalido recíproco e o bloqueio de abertura eram causados por desarranjos 

internos das ATM que se traduziam num deslocamento posterior do côndilo, 

associado a um deslocamento anterior do disco; 

- O fenómeno de bloqueio mandibular era precedido pelo estalido articular; 

- O estalido recíproco e o bloqueio mandibular eram apenas variações da 

mesma disfunção articular; 

- A artrite degenerativa das ATM era uma consequência do desarranjo interno 

da articulação. 
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Como conclusão deste estudo, referiu que o desarranjo interno do complexo 

côndilo-disco, caracterizado por estalido recíproco e/ou bloqueio de abertura, era uma 

condição patogénica que era frequentemente a causa directa da dor, disfunções e 

doenças das ATM. 

Shields et a/1581, em 1978, afirmaram que os traçados pantográficos dos 

movimentos mandibulares bordeantes eram reprodutíveis e pretenderam, neste 

estudo, relacionar os sinais e/ou sintomas clínicos (baseados no índice de Helkimo) 

com a descoordenação dos movimentos mandibulares (usando traçados pantográfi

cos e utilizando o PRI - índice de reprodutibilidade pantográfico), isto é, relacionar o 

diagnóstico clínico com os traçados pantográficos. Concluíram que: 

- Um índice de reprodutibilidade pantográfico, como medida da reprodutibilidade 

dos traçados dos movimentos bordeantes, pode ser um meio auxiliar na 

detecção de DTM e de descoordenações musculares e, também, na avaliação 

da severidade das disfunções; 

- O PRI, para ser utilizado, deve ser previamente calibrado, pelo operador, num 

indivíduo que não apresente DTM e possua traçados reprodutíveis. 

- A contagem dos traçados para o PRI deve ser calibrada em relação a traçados 

estandardizados, de modo a poder determinar-se o erro de contagem; 

- Quando o PRI é usado para determinar a descoordenação dos movimentos 

mandibulares, devem ser registados, no mínimo, dois grupos de traçados; 

- O PRI foi relacionado com a dor muscular, previamente determinada 

clinicamente, através de um índice de disfunção'1591 e pode considerar-se como 

um meio de medição da descoordenação muscular; 

- O PRI foi relacionado com os estádios de oclusão/articulação, previamente 

determinados clinicamente através de um índice disfuncional'1591. 

Como corolário deste estudo fica a preconização da pantografia como 

complemento do diagnóstico clínico, no estudo das disfunções da ATM. 

Llompart & Gutierrez'160'161'1621, em 1980, utilizaram nos seus estudos, o 

pantógrafo e o articulador de Stuart por os considerarem como um instrumental de 

alta precisão. Registaram e analisaram os traçados nos planos horizontal e sagital, 

embora tenham dado especial relevância ao plano horizontal, por ser, segundo estes 

autores, o plano que permite analisar, com precisão, a linha média, que reputam de 

fundamental no estudo das DTM e porque os traçados neste plano são objectivos, 

mensuráveis e reprodutíveis. Concluíram que: 

- Não existiu correlação significativa entre o sexo e a patologia das A T M ; 
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- As alterações dos traçados pantográficos, registadas no plano horizontal, 

incidiram com mais frequência nas idades compreendidas entre os 30 e os 35 

anos; 
- A incidência das alterações dos traçados pantográficos do movimento 
protrusivo, registadas no plano horizontal, foi directamente proporcional ao 
nível cultural e ao grau de responsabilidade profissional do doente; 
- Neste estudo, a ATM mais afectada foi a do lado direito; 
- O valor do ângulo de Bennett foi inversamente proporcional à disfunção de 
etiologia oclusal das ATM; 
- Não houve correlação significativa entre a falta de guia canina de um lado e 
o aparecimento de disfunção traumática da ATM do lado contralateral; 
Salientaram, por fim, que as alterações dos traçados pantográficos, durante o 

movimento protrusivo, registados no plano horizontal, eram sinais patognomónicos de 

disfunção da ATM. 

Mongini'491, em 1980, baseado em numerosos estudos anatómicos e clínicos, 
afirmou que a configuração do côndilo mandibular tem uma variação enorme na 
população geral e que, no mesmo indivíduo, tanto a configuração do côndilo 
mandibular como da eminência articular podem alterar-se devido ao processo de 
remodelação articular. A finalidade deste estudo foi mostrar como a configuração dos 
componentes ósseos das ATM podia influenciar os traçados pantográficos dos 
movimentos mandibulares. Concluiu que: 

- Existia uma relação estreita entre os traçados pantográficos e a configura
ção do côndilo. A relação com a eminência articular, embora existisse, não era 
tão evidente; 
- A análise dos resultados obtidos dos registos dos traçados efectuados por 
côndilos com configuração arredondada e côndilos aplanados permitiu 
enfatizar a importância dos traçados pantográficos como meio de diagnóstico. 

Simonet & Clayton11631, em 1981, num estudo de traçados pantográficos de 
indivíduos com DTM e de um grupo assintomático, constataram um aumento 
do valor do ângulo de Bennett nos indivíduos com DTM. 

Slavicek & Lugner'1641, em 1981, mostraram, neste estudo, que era possível 
determinar o ângulo de Bennett a partir de um traçado sagital. Consideraram as 
trajectórias funcionais dos movimentos excêntricos das ATM de grande importância, 
quer para o diagnóstico, quer para a reabilitação oclusal, o que pressupõe uma RC 
fiável, e os métodos pantográficos como os que dão informações mais precisas, 
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mesmo nas zonas das trajectórias funcionais próximas da RC. A programação dos 
articuladores, a partir das informações obtidas pela pantografia, vai permitir a 
reprodução exacta dos movimentos limites. Convém, no entanto, salientar que esta 
informação não pode ser considerada definitiva, pois é obtida a partir de condições 
patológicas. 

A proposta deste estudo foi mostrar que era possível, a partir de um traçado 
sagital, desenvolver um método para a determinação do desvio lateral imediato de 
Bennett. A análise matemática evidencou a possibilidade de definir, sagitalmente, a 
amplitude do deslocamento do côndilo de não trabalho. A sua aplicação clínica tornou 
possível o traçado da curva do desvio lateral imediato, facilmente reprodutível, a 
partir dos elementos de Bennett. O método, simples e rápido, permite a programação 
de um articulador semi-adaptável, na zona próxima da RC, com uma precisão 
comparável à dos articuladores totalmente ajustáveis. Esta pantografia axial, que 
Slavicek'1641 denominou axiografia, é mais precisa que o Quick Analyser de Robert 
Lee, que apenas permite obter um desvio lateral mandibular. 

Mongini & Capurso'165', em 1982, propuseram-se, neste trabalho, estudar as 
características dos traçados pantográficos que pudessem ser utilizados como 
auxiliares de diagnóstico e avaliar a influência dos factores anatómicos e 
neuromusculares nos padrões dos traçados pantográficos. Concluíram, deste estudo, 
que: 

- Os factores neuromusculares e articulares influenciavam os padrões de 
traçados dos movimentos bordeantes mandibulares; 
- Os desarranjos internos das ATM, com descoordenação do complexo 
côndilo-disco, originavam traçados pantográficos típicos. A configuração do 
côndilo mandibular afectava também o tipo dos traçados; 
- A hipertonia muscular originava traçados muito irregulares, que melhoravam 
espectacularmente após relaxamento. Uma protrusão inicial do movimento do 
côndilo de não trabalho era causada, provavelmente, pela descoordenação dos 
músculos PL; 
- O uso do biofeedback EMG parece contribuir para o restabelecimento dos 
factores musculares. Este facto poderá contribuir para a confirmação do seu 
valor como terapêutica em doentes com DTM; 

- Uma melhoria dos traçados, após a terapêutica, poderá ser devida tanto ao 
restabelecimento da situação articular como ao aumento do relaxamento e 
coordenação muscular; 

- A repetição dos traçados pantográficos antes e depois do tratamento, poderá 
contribuir para o diagnóstico e a avaliação do tratamento. 
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Slavicek'1661, em 1983, mostrou, neste estudo, que era possível, com o 

recurso à axiografia, obter não apenas os registos habituais dos movimentos limites 

mandibulares, mas também o conjunto dos movimentos funcionais e parafuncionais. 

Deste modo, é possível efectuar diagnósticos mais precisos e controlar a reabilitação 

oclusal. É também possível, com a axiografia, comparar entre si as posições de RC 

livre, isto é, não guiada, a posição de RC terapêutica guiada e a posição dos conditos 

durante a intercuspidação máxima. 

Bates et a/1671, em 1986, confirmaram a capacidade de vários métodos para 

determinar a posição dos estalidos, durante os movimentos de abertura e fecho e 

utilizaram um analisador simplificado dos movimentos mandibulares (axiógrafo) para a 

sua determinação. Assim, concluíram que as informações obtidas a partir da 

determinação das TC eram importantes durante as fases de diagnóstico e tratamento 

e eram úteis na confecção de goteiras de reposicionamento anterior porque: 

- Permitiam comparar os padrões dos estalidos nos movimentos de abertura, 

lateralidade e protrusão e medir o desvio lateral imediato de Bennett; 

- Permitiam programar um articulador para análise ou tratamento e. comparar 

os ângulos das eminências articulares de ambos os lados antes dos 

procedimentos restaurativos; 

- Permitiam calcular os ângulos das eminências articulares antes das 

eminectomias; 

- Permitiam quantificar os movimentos condilares após cirurgia das A T M ; 

Sugeriram, por f im, a utilização dos registos axiográficos das TC para 

diagnóstico das DTM. 

Beard e ia / 1 6 8 1 , em 1986, compararam os registos do articulador com a idade 

e o sexo, com base nos dados obtidos por um pantógrafo electrónico. Concluíram 

que: 

- O desvio lateral imediato no movimento de Bennett foi de 0,36 mm, o desvio 

lateral progressivo foi de 5,15° e o ângulo da trajectória protrusiva foi de 

36 ,8° ; 

- Não encontraram associação significativa entre os registos do articulador 

com o sexo e com a idade. 

Clayton & Beard'1691, em 1986, enfatizaram, neste artigo, o facto de que um 

dos sinais e sintomas das DTM é a descoordenação dos movimentos mandibulares e 

que estes movimentos podem ser registados com um pantógrafo e quantificados a 

partir do "índice de reprodutibilidade pantográfico" (PRI). Pretenderam, neste estudo, 
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determinar se um pantógrafo electrónico poderia ser programado para produzir 
contagens de PRI comparáveis às efectuadas com um pantógrafo mecânico. Devido 
à semelhança dos resultados encontrados, verificaram que os estudos que permitiram 
desenvolver e validar o PRI para o pantógrafo mecânico também corroboravam o PRI 
para o pantógrafo electrónico e que, apesar da diferença significativa encontrada 
entre as contagens dos dois PRI, as DTM manteveram-se constantes. Concluíram que 
o PRI do pantógrafo electrónico permitia determinar: 

- A presença e, ainda mais importante, a ausência de DTM; 
- O sucesso da terapia com goteira oclusal, ajuste oclusal e reabilitação 
oclusal; 
- As alterações disfuncionais ao longo do tempo; 
- O sucesso de outras modalidades de tratamento; 
- O grau de disfunção na investigação das disfunções das ATM, bem 
como os diversos tipos de disfunção. 

Slavicek11701721, nestes trabalhos realizados em 1988/1989, que fazem parte 
de um estudo sobre a análise funcional, clínica e instrumental para o diagnóstico e 
planeamento do tratamento oclusal, efectuou uma análise detalhada sobre o 
interesse da axiografia na detecção e estudo das DTM, com a apresentação e a 
discussão de vários traçados axiográficos, quer da normalidade quer da disfunção. 
Mostrou também, nestes estudos, os procedimentos a ter com o axiógrafo, quer 
mecânico quer electrónico computadorizado, desde a sua colocação no doente, até à 
obtenção dos registos dos traçados no plano sagital. Realçou o interesse do indicador 
electrónico de posição mandibular, procedimento de rotina durante o uso do axiógrafo 
computadorizado, na determinação do eixo de charneira, e sugeriu que a axiografia 
era útil no diagnóstico precoce das patologias articulares sub-clínicas de origem 
discai, relacionando os traçados axiográficos com os desarranjos internos das ATM e 
a hiperactividade muscular. 

Alsawaf et a/1731, em 1989, depois de analisarem a literatura sobre a 
correlação entre a inclinação da TC e os estalidos das ATM, concluíram que um 
diagnóstico de DTM baseado apenas na presença de estalidos é controverso. Por 
outro lado, pensam que determinados factores, como a diminuição do fluido articular, 
os desarranjos internos e as variações anatómicas das ATM, podem ser a causa dos 
estalidos. Destes factores, as variações anatómicas das ATM na população, 
poderiam, teoricamente, servir de base para demonstrar a presença de estalidos nuns 
indivíduos e noutros não. Contudo, assumem que não há dados suficientes que 
possam confirmar ou rejeitar esta última hipótese. Neste estudo, tentaram 
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correlacionar as variações anatómicas das ATM com os estalidos, através dos 

traçados axiográficos de abertura e fecho de indivíduos com e sem estalidos das 

A T M , traçados esses que posteriormente foram analisados, medidos e comparados, 

para verificar se a média dos ângulos das TC dos indivíduos com estalidos era 

significativamente diferente da média dos indivíduos que os não apresentavam. 

Concluíram que não existia associação significativa entre os determinantes 

posteriores da oclusão e a etiologia dos desarranjos internos das A T M , assim como 

também não existia correlação significativa entre o valor médio do ângulo da 

inclinação da TC e a presença ou ausência de estalidos. 

Curtis11741, em 1989, recordou as técnicas de registo das TC e comparou os 

registos obtidos com a pantografia (extra-orais) e os registos obtidos com placas de 

cera e com siloxano (intra-orais). Concluiu que os registos pantográficos eram mais 

precisos e fiáveis do que os registos intra-orais, embora dentre estes, os registos com 

siloxano fossem superiores aos obtidos com placas de cera. 

Dos Santos et a/1751, em 1 9 9 1 , num estudo sobre a reprodutibilidade de 

movimentos funcionais mandibulares consistentes, utilizando um pantógrafo 

computadorizado, concluíram, a partir da análise estatística dos dados obtidos, que 

os indivíduos não eram capazes de reproduzir, consistentemente, movimentos que 

lhes foram mostrados uma vez. Sugerem que factores como emoções, memória, 

capacidade, habilidade, motivação, e fadiga possam contribuir para este tipo de 

actuação. 

Pelletier & Campbell11761, em 1 9 9 1 , num estudo em que compararam três 

métodos para registar o desvio lateral imediato de Bennett e a TC, no movimento 

protrusivo (registos interoclusais, analisadores simplificados dos movimentos 

mandibulares - axiógrafos - e dois pantógrafos, um electrónico e outro mecânico) 

para a programação de articuladores semi-ajustáveis e totalmente ajustáveis, 

concluíram que os métodos extra-orais eram mais precisos do que os registos 

interoclusais e que dos métodos extra-orais o pantógrafo electrónico era o mais 

preciso e fiável. Referiram, também, que este estudo foi o primeiro a ser efectuado 

comparando os três métodos e que estudos anteriores que comparam dados 

individuais geram interpretações erróneas por relacionarem estudos in vivo e in vitro. 

Eva Piehslinger e ra / 1 4 7 ' , em 1 9 9 1 , para além de efectuarem uma revisão dos 

métodos de análise dos movimentos mandibulares, deram, neste estudo, um ênfase 

especial ao uso da axiografia computadorizada e à sua aplicação no diagnóstico das 
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DTM. Propuseram-se discutir as vantagens da axiografia computadorizada sobre a 
mecânica e evidenciar as limitações do método axiográfico. Deste estudo concluíram 

que: 
- A axiografia computadorizada permite o registo dos movimentos 
mandibulares e oferece sistemas analíticos para avaliação; 
- Os dados obtidos a partir dos registos axiográficos dos movimentos do 
côndilo mandibular (direito e esquerdo) podem ser comparados simultaneamen
te em relação às mudanças no espaço e no tempo; 
- A grande vantagem da axiografia computadorizada sobre a mecânica é a 
possibilidade de obter, no écran do computador, um grande número de 
diagramas dos traçados. Este sistema permite, por isso, a detecção de 
pequenas alterações, como a anteposição discai precoce, que não pode ser 
registada a partir de um axiógrafo mecânico; 
- As diferentes opções analíticas, oferecidas pela axiografia computadorizada, 
permitem efectuar um diagnóstico diferencial entre problemas articulares e 
musculares; 

- A análise dos traçados axiográficos, no écran do computador, permite a 

detecção de patologias que nunca poderiam ser observados na axiografia 

mecânica; 

- A reprodutibilidade dos traçados axiográficos pode ser testada a partir de um 
exame standard ou por sobreposição dos registos; 
- Permite efectuar a quantificação dos traçados do eixo de charneira e presta 
uma contribuição valiosa na determinação das características das trajectórias; 
- Os registos axiográficos podem ser utilizados na programação de 
articuladores; 

- Facilita a quantificação do diagnóstico ortopédico com um alto grau de 

precisão; 

- Presta uma contribuição importante no plano de tratamento e na avaliação 

da terapêutica instituída; 

- Permite efectuar a avaliação exacta das capacidades rotacionais das ATM; 
- Os registos da mastigação e fala, por exemplo, podem revelar falta ou 
descoordenação dos mecanismos neurológicos de controlo e assimetrias 
funcionais. 
- A axiografia computadorizada, como exame ortopédico das ATM, poderá ser 
considerada como uma parte no sistema de diagnóstico diferencial e 
tratamento das DTM e os registos axiográficos, quer dos movimentos limites 
quer dos movimentos funcionais, são de valor diagnóstico. 
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Mandilaris et a/1771, em 1992, compararam a distância intercondilar com a 
largura interfacial, utilizando um pantógrafo electrónico e um mecânico, para a 
programação de articuladores. Concluíram que: 

- A diferença entre a largura interfacial e a distância intercondilar era, em 
média, 15 mm, diferente dos 12,5 mm preconizados pelo manual da Denar e 
dos 1 7 mm indicados por Stuart; 
- Houve uma fraca correlação entre as diferenças da largura interfacial e da 
distância intercondilar entre o lado direito e o esquerdo; 

- Houve uma associação significativa entre a média da distância intercondilar e 

o sexo. 

Mirete'1781, em 1992, começou, neste trabalho, por efectuar uma pequena 
resenha histórica sobre a axiografia, definiu o conceito, descreveu o instrumental 
necessário para a sua utilização na prática clínica e salientou a importância da 
localização do eixo cinemático mandibular. Seguidamente, caracterizou os traçados 
axiográficos normais e descreveu e interpretou, com o apoio de gráficos das TC, 
várias situações de disfunção das ATM. Apresentou também gráficos que mostram 
uma utilização errada do axiógrafo, incidindo fundamentalmente na má localização do 
eixo cinemático mandibular, no mau posicionamento do axiógrafo no doente, na falta 
de paralelismo entre determinados elementos do axiógrafo e na má colocação da 
forqueia. 

Concluiu este estudo com os requisitos dos traçados axiográficos normais em 
protrusão e lateralidade que considera necessários para, com os resultados obtidos a 
partir da axiografia, poder efectuar diagnósticos diferenciais das DTM. Assim, no 
traçado axiográfico em protrusão deve haver: 

- Coincidência entre os traçados de protrusão e retrusão; 
- Coincidência entre a RC do doente e a obtida pelo operador; 
- A amplitude do traçado axiográfico deve ter no mínimo entre 12 a 1 5 mm. 
Por outro lado, no traçado axiográfico em lateralidade: 
- A amplitude deve ser de 2 cm; 
- O traçado do ângulo de Fisher deve poder ser obtido antes dos 8 mm iniciais; 
O traçado protrusivo é sempre mais curto que o de lateralidade. 

Paesani et a/154), em 1992, preconizaramm a axiografia como um meio de 
diagnóstico das DTM, embora constatassem que doentes com DTM podiam efectuar 
traçados axiográficos considerados normais, pelo que o seu estudo deve ser avaliado 
cuidadosamente e, se necessário, complementado com outros meios auxiliares de 
diagnóstico, como a ressonância magnética nuclear. 
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Theusner era/1791, em 1993, utilizando um axiógrafo electrónico, constataram 
que as diferenças de traçados entre indivíduos assintomáticos e com DTM consistiam 
no facto de estes últimos apresentarem traçados mais compridos e ângulos de 
Bennett mais pequenos do que os assintomáticos. Estes factos foram interpretados 
como sendo o resultado mais provável de adaptações morfológicas do que de 
alterações patológicas. Advertiram, neste estudo, para as conclusões precipitadas 
que se possam retirar dos traçados das TC, preconizando a sua interpretação 
cautelosa. 

Romanelli et a/1801, em 1993, propuseram-se detectar e diagnosticar os 
desarranjos internos das ATM utilizando, como métodos de exame, o exame clínico, 
a axiografia, a artroscopia e a ressonância magnética nuclear, visto considerarem 
que, através da literatura publicada sobre a matéria em questão, a incidência dos 
desarranjos internos das ATM nem sempre era exacta e variava com o método de 
exame. Assim, de acordo com o protocolo estabelecido, efectuaram o exame a 26 
doentes com sinais e sintomas de dor articular e disfunção e a 16 indivíduos 
assintomáticos. Os resultados obtidos através do exame clínico e dos traçados 
axiográficos estavam de acordo, na maioria dos casos, com os resultados obtidos 
pela artrografia na detecção de desarranjos internos das ATM. A ressonância 
magnética nuclear falhou a maior parte das vezes na detecção destes desarranjos, 
quando comparada com os resultados artrográficos. Foram também detectados, 
durante o exame, desarranjos internos bilaterais das ATM num número significativo 
de indivíduos afectados por esta disfunção, sem sintomatologia bilateral. Perante 
estes resultados concluíram que: 

- Não existiu uma correlação significativa entre os meios utilizados na 
detecção dos desarranjos internos das ATM, mas verificou-se que houve um 
grau de erro em cada teste e, por isso, foi sugerido que se utilize uma 
combinação de técnicas para a detecção dos desarranjos internos das ATM; 
- O exame clínico é fundamental para confirmar ou despistar os desarranjos 
internos das ATM; 
- A ressonância magnética nuclear parece não proporcionar uma informação 
tão precisa sobre as DTM relativamente aos outros métodos utilizados; 
- Os registos dos traçados axiográficos parecem não conferir qualquer 
vantagem diagnostica no seu uso clínico de rotina. São, no entanto, muito 
importantes nos estudos de investigação clínica. 

Salientam, como corolário, que a mera identificação de desarranjos internos 
das ATM, na ausência de história e exame clínico positivos, não pode 
constituir, por si só, diagnóstico de doença ou disfunção. 
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Franz Tuppy et a/1561, em 1994, util izaram, neste estudo, um axiógrafo 

computadorizado e propuseram-se testar um método para demonstrar a 

reprodutibilidade do movimento entre a posição de referência e a posição de máxima 

intercuspidação (PMI), efectuada por três operadores, em 15 indivíduos com DTM. 

Utilizaram o "Indicador Electrónico de Posição Mandibular" (IEPM), que é um exame 

de rotina efectuado pelo axiógrafo computadorizado Cadiax. Cada operador efectuou 

cinco registos a cada doente. 

Concluíram que as diferenças entre a média e o desvio padrão de todos os 

registos era menor que 0,2 mm, para todos os operadores e doentes, demostrando, 

assim, a reprodutibilidade do método de quantificar o movimento da posição de 

referência para PMI. Salientaram, no entanto, que é necessário efectuar mais estudos 

com mais doentes para confirmar ou contradizer os resultados obtidos neste estudo. 

I.4.2. Comentários e conclusões 

A selecção dos estudos apresentados não pretendeu ser exaustiva, o que 

também não está no âmbito deste trabalho, mas incidiu fundamentalmente, e 

pensamos ser esse o interesse duma compilação deste t ipo, na apresentação das 

várias propostas de análise, coincidentes ou não, das TC, e verificar se este método 

é fiável como contributo para o estudo das DTM. 

Como conclusão da análise dos estudos mencionados, podemos inferir que a 

manipulação dos pantógrafos mecânicos é muito complicada e morosa, embora 

determinem, simultaneamente, as TC nos três planos do espaço. Os axiógrafos, 

embora só registem as TC no plano sagital, têm uma manipulação mais fácil e rápida. 

Como as conclusões das análises dos registos das trajectórias efectuadas por estes 

dois tipos de aparelhos são sobreponíveis, o axiógrafo mecânico é o mais utilizado, 

devido à simplicidade e rapidez de registo das TC. Actualmente, existem pantógrafos 

e axiógrafos computadorizados, cujos resultados são superiores aos dispositivos 

mecânicos, visto que, devido à sua concepção, permitem não só uma maior 

fiabilidade e precisão na obtenção dos resultados, como também uma capacidade de 

armazenamento dos dados obtidos, para estudos posteriores e análises comparativas, 

impossíveis nos dispositivos mecânicos. Para além disso, o processo de registo das 

inclinações das TC e a programação dos articuladores é muito mais rápido, visto 

esses dados serem fornecidos automaticamente, graças à sua informatização. 

No entanto, o uso destes dispositivos (quer mecânicos quer computerizados), 

bem como a análise dos registos por eles obtidos, não são consensuais. Enquanto 
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alguns autores11801 consideram o seu uso irrelevante na prática clínica, admitindo-o 

apenas como meio de investigação, outros'49'154157'158'164'165'1691 preconizam estes 

instrumentos como meios auxiliares de diagnóstico e de pesquisa, com uma 

interpretação cautelosa e ponderada dos resultados11791, havendo ainda 

investigadores,147'162'167'169,17°"172'178' que sugerem que a análise dos registos das TC 

seja usada como diagnóstico das DTM. Há também autores1164"167,170"1721 que 

recomendam o seu uso no controlo da evolução do tratamento das DTM, enquanto 

outros sugerem que o PRI, que existe em alguns pantógrafos, para além de permitir 

avaliar o grau de disfunção temporomandibular, é um instrumento fiável no controlo 

do seu tratamento1158,1691. Também não existe unanimidade quanto à reprodução dos 

registos, pois se para alguns autores os registos das TC não são reproductíveis'1751, 

para outros investigadores'147,156'158'166'170"1721 para além do registo do eixo de charneira 

ser reprodutível, também o são os movimentos quer funcionais quer bordeantes, 

efectuados tanto por indivíduos com DTM como assintomáticos. Contudo, é 

praticamente consensual a utilização destes aparelhos na programação de 

articuladores semi-ajustáveis e totalmente ajustáveis, devido à sua capacidade de 

registar as TC e o ângulo de Bennett. 

Pensamos que o registo destas trajectórias, que representam a cinemática 

mandibular, são mais um exame importante a juntar à imagiologia e à história clínica, 

de modo a efectuar um diagnóstico o mais preciso possível. 
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I. Justificação e Objectivos 

11.1. JUSTIFICAÇÃO 

As DTM são um termo abrangente que inclui um número de problemas 
clínicos, envolvendo os músculos do sistema estomatognático, a ATM, ou ambos11811. 
Têm sido consideradas como a maior causa de dor não dentária na região 
orofacial11821. 

As DTM têm sido tratadas, através dos tempos, como um problema 
complexo, que envolve conceitos anatómicos, mecânicos, biológicos e psíquicos que 
se repercutem, fundamentalmente, nas relações neuromusculares e oclusais 
(morfologia dentária, inclinação da TC, hiperactividade muscular, factores 
psicossociais, etc.). Neste contexto, é difícil efectuar estudos científicos que 
consigam abranger o problema na sua globalidade, sendo por isso compreensível que, 
no seu estudo, seja dado especial relevo, segundo os investigadores, a um ou mais 
factores, normalmente diferentes uns dos outros. No entanto é ponto praticamente 
assente que as DTM têm uma etiologia multifactorial'181,1831971 e apresentam, 
geralmente, uma vasta diversidade de sinais e sintomas que obrigam, muitas vezes, a 
efectuar diagnósticos diferenciais1148193-1982141, para descobrir a verdadeira causa que 
está subjacente a toda essa sintomatologia. Por outro lado, embora as DTM tenham 
uma prevalência bastante elevada'181'200215"2221, afectem ambos os sexos e todas as 
faixas etárias'200,2231, com os sinais e sintomas a aumentar com a idade e, na grande 
maioria, de carácter moderado'17,2241, as que são tratadas resumem-se a uma ínfima 
parte'196,200,2251. Abstraindo os indivíduos que não são sujeitos a tratamento devido a 
determinados critérios de avaliação1196,200,220,226,2271, a grande maioria dos doentes não 
é tratada devido à sua própria desistência e, sobretudo, à falta de motivação quer 
dos médicos de clínica geral, quer de grande parte dos próprios estomatologistas e 
médicos-dentistas para estes problemas: os médicos de clínica geral já que, devido 
ao tipo de sintomatologia, é a estes que o doente recorre frequentemente, sendo-lhes 
efectuado um tratamento sintomático - como normalmente não resulta, o doente é 
enviado para especialidades, tais como otorrinolaringologia, ortopedia, neurologia, 
reumatologia, medicina interna, etc., visto que a maior parte das vezes o doente 
refere hipoacusia, cefaleias, nevralgias e dores articulares e musculares -; os 
estomatologistas e os médicos dentistas, na medida em que não motivam os doentes 
para efectuarem um tratamento numa fase precoce em que geralmente ainda não há 
sintomatologia dolorosa, e o doente, não sabendo concretamente o que sente nem as 
consequências que daí poderão advir, não procura tratamento. Ora é exactamente 
nestes estádios precoces que o tratamento deve ser efectuado, pois ainda não há 
lesões irreversíveis quer intra, quer extra-articulares'2281, o que torna o prognóstico 
mais favorável e o tratamento mais eficaz. Convém referir também a dor crónica 
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orofacial, com particular relevância para a dor na região da A T M , como uma situação 

que limita drasticamente a actividade diária das pessoas que dela sofrem. Bonica (cit. 

por Bush12291), define-a como "uma força maléfica que frequentemente impõe, ao 

individuo e à sua família, um stress emocional, físico ou social grave e é um dos 

problemas de saúde que mais custos acarreta à sociedade". 

As DTM devem, por isso, ser diagnosticadas o mais cedo possível e os 

doentes informados destas afecções e das consequências que podem advir caso não 

haja tratamento. Por isso, a sua motivação é fundamental. Por outro lado, deve haver 

uma maior divulgação destes síndromes a nível da classe médica, para que os 

doentes sejam correctamente encaminhados e tratados. 

Uma boa história, um exame clínico cuidado, a pesquisa de prematuridades 

em RC e OM, de interferências nas lateralidades e na protrusão, e o recurso a meios 

auxiliares de diagnóstico (imagiologia, EMG e axiografia), aliados a um conhecimento 

profundo da anatomia e dinâmica da A T M , são essenciais na elaboração de um 

diagnóstico. 

11.2. OBJECTIVOS 

O objectivo do presente trabalho é investigar se determinados factores gerais 

e especificamente oclusais podem ser causa e/ou consequência das DTM. Mais 

concretamente, pretende-se avaliar se alguns factores oclusais e outras condições, 

tais como a função neuromuscular, são inerentes a cada indivíduo, independentemen

te de que lado se trata ou, pelo contrário, apresentam características diferentes em 

cada lado de cada doente e se podem ter um papel na etiologia das DTM. 

Pretende-se contrastar as seguintes hipóteses nulas (HO):: 

HO1 : Os factores oclusais são inerentes a cada indivíduo, independentemente 

de que lado se trate e a sua assimetria não constitue um factor causal das DTM 

HO2 : A função neuromuscular, avaliada electromiográficamente, é similar em 

ambos os lados de cada indivíduo e a sua assimetria não é causa e/ou consequência 

das DTM dos doentes. 
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HI. Material e Métodos 

III. 1 . MATERIAL 

I I I .1 .1 . Caracterização da População que foi objecto deste estudo 

III. 1 .1 .1 . Indivíduos 

Este estudo foi efectuado num universo heterogéneo de quarenta indivíduos, 

1 0 % do sexo masculino e 9 0 % do sexo feminino, de idades compreendidas entre os 

treze e os cinquenta e três anos (média de 29.5 anos), que apresentavam sinais e 

sintomas de DTM. A população estudada foi a totalidade de doentes que foram 

consultados no departamento de Oclusão da Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto, nos anos de 1993/94 e nenhum doente foi preterido por 

razões de idade ou sexo. 

Os indivíduos foram divididos por faixas etárias, que estão representadas na 

tabela M U . 

Tabela 111.1 - Idade dos doentes 
Idade doentes (%) 

<20 9 (22.5) 
21-30 11 (27.5) 
31-40 15 (37.5) 
41-50 4 (10) 
>50 1 (D 

Verificámos que o maior número de indivíduos que se submeteu a este estudo 

se situava na faixa etária entre os 21 e os 40 anos, sendo predominante a faixa 

compreendida entre os 31 e os 40 anos (37,5%). Da enorme discrepância relativa ao 

sexo dos indivíduos (10% homens e 9 0 % mulheres), presentes no grupo em estudo, 

não podemos inferir qualquer ilação, visto que a maior percentagem de indivíduos que 

consultam o dentista são mulheres'1961. 

I I I .1.1.2. Profissão 

A ocupação ou classe sócio-económica e familiar deste grupo de doentes 

(tendo por base a tabela de Castiheras Ramos12301) foi agrupada na tabela III.2. 

Os estudantes foram englobados na classe IV, atendendo à sua profissão 

futura. 
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O maior número de indivíduos situou-se nas classes IV e V, respectivamente 

Carreiras Médias e Comerciantes Médios e Carreiras Superiores e Empresários. Estas 

duas classes sociais, englobam indivíduos com maiores responsabilidades, quer a 

nível particular (empresas privadas, de maior ou menor dimensão), quer a nível estatal 

(empresas públicas, ensino, etc.) do que as outras. São classes sociais em que o 

stress emocional se encontra em maior grau, o que poderá contribuir para a obtenção 

desta percentagem, já que é consensual, para a maioria dos autores, que o stress 

emocional é um factor etiológico das D T M ' 9 7 ' 1 8 3 ' 2 3 1 ' 2 3 5 1 . 

Tabela III.2 - Profissão e classe social * 

Profissão 

I - Operário não Qualificado 
II - Operário Qualificado 

III - Empregados Administrativos e 
comerciantes médios 

IV - Carreiras Médias 
V - Carreiras Superiores e Empresários 

Doentes (%) 

4 (10) 
10 (25) 

3 (8) 
12 (30) 
11 (28) 

*Castineras Ramos (1977) 

.1 .2. Descrição da aparelhagem utilizada 

II 1.1.2.1. Electromiógrafo 

O electromiógrafo utilizado neste estudo era constituído por: 

- Software e placa de hardware digitalizadora e amplificadora de oito canais 

BIOPAK T M EMG / 8 (Bio Research, Mi lwakee, III, USA 1987), com licença 

para a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto; 

- Micro-computador (Commodore 286 , com uma velocidade de processamento 

de 16 MHz) IBM compatível, memória RAM activa de 3 MB, disco duro de 52 

MB e duas drives de 1,44 MB; 

- Monitor Commodore 1935 Super VGA; 

- Impressora Hewlett Packard Desk Jet 560 C. 
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Figura 111.1 - Electromiógrafo 

III.1.2.2. Axiógrafo 

0 axiógrafo utilizado neste estudo foi o axiógrafo mecânico, rotofix® (Girrbach 
Dental, Alemanha). Este axiógrafo é constituído por três dispositivos. 
- Um arco facial modificado que tem acopladas duas lâminas que se situam 
paralelamente às regiões condílias; 
- Uma forqueta para-oclusal que se adapta às superfícies vestibulares dos 
dentes mandibulares anteriores, de forma a não interferir com a intercuspida-
ção e a cinemática mandibular. Esta forqueta é personalizada acrescentando 
acrílico autopolimerizável à sua face interna, de modo a que esta se adapte 
perfeitamente à face vestibular dos dentes mandibulares inferiores do doente, 
sendo, seguidamente, colada aos dentes, com uma cola de cianoacrilato; 

- Uma barra transversal que é presa à extensão da forqueta e suporta dois 
braços para-sagitais, colocados paralela e simetricamente às lâminas para-
-condíleas. Estes braços possuem, nas suas extremidades, adaptações para os 
ponteiros de registo. As lâminas são providas com papel, que é impressionado 
pelos ponteiros, quando se efectuam os movimentos mandibulares (figura 
III.2). 
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Figura III.2 - Axiógrafo 

111.2. MÉTODOS 

Os doentes foram submetidos a um exame anamnésico, a um exame clínico, 

a um exame EMG de superfície (músculos TA, MS, MP e DA) e a uma axiografia. 

Efectuaram também uma ortopantomografia e radiografias transcranianas laterais 

obliquas (RTLO) às ATM direita e esquerda. 

Consideramos oportuno referir que, durante a descrição do método utilizado, 

iremos definir e precisar determinados termos e procedimentos cuja ambivalência 

poderia, eventualmente, provocar confusão, devido às várias interpretações de que, 

poderiam ser objecto. 

III.2.1. Equipa examinadora 

A equipa examinadora foi constituída pelo autor e por outro examinador. Na 
fase inicial, o exame oclusal mostrou grandes discrepâncias acontecendo o mesmo 
com o exame radiológico. Ao analisar as causas destas variações verificámos que, 
embora o método de avaliação fosse o mesmo, havia pequenos detalhes como a 
colocação do papel de articular, no caso do exame oclusal e a maneira de 
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sobreposição das radiografias que não estavam a ser executados da mesma forma. 
Depois de reformularmos o protocolo verificámos que os resultados obtidos nos 
exames oclusal e radiológico foram practicamente idênticos, apresentando uma 
variação de apenas 3,5%. Percentagem idêntica foi detectada no exame axiográfico. 
Relativamente à amostra estudada estas variações foram consideradas aceitáveis. 

No exame electromiográfico as variações observadas, mesmo na determinação 
do período de silêncio, nunca originaram um desvio padrão superior a 18,5%, o que, 
de acordo com os trabalhos de Ferrario(132,236) não é significativo na avaliação final 
dos resultados. 

111.2.2. Exame anamnésico 

Este exame constou de uma história clínica pormenorizada, com especial 
incidência na caracterização dos sintomas das DTM. 

111.2.3. Exame clínico 

Neste exame foram abordados os seguintes parâmetros: 

III.2.3.1. Notação dentária 

Foram anotados os dentes presentes, os dentes ausentes e os dentes de 
prótese, quer fixa quer móvel, utilizando para o efeito o diagrama idealizado por 
Riedel, Zsigmondy-Hillischer, Port e Euler(237) que é dos mais universalizados. 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

III.2.3.2. Oclusão máxima, oclusão cêntrica ou intercuspidação máxima 

Estes três termos são usados como sinónimos. 
Por oclusão máxima (OM), oclusão cêntrica (OC) ou intercuspidação máxima 

(IM), entende-se a intercuspidação completa dos dentes opostos, independentemente 
da posição dos côndilos na fossa mandibular'16-18'23'38'41-45'235'2381. 
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III.2.3.2.1. Prematuridades em oclusão máxima 

Os contactos prematuros em OM, geralmente de origem iatrogénica, obrigam 
muitas vezes os doentes a efectuar padrões anormais de mastigação, causando 
alterações oclusais e hipertonia muscular. Nos dentes posteriores, molares e pré-
molares, traduzem-se por áreas de contacto em vez de pontos, enquanto que nos 
dentes anteriores, incisivos e caninos, surgem zonas de contacto em vez de linhas'16 

18.23,38,41,45.235, 238) 

III.2.3.3. Prematuridades em oclusão em relação cêntrica. 

A definição e pesquisa destes contactos implica a abordagem de outros 
conceitos que lhes estão directamente relacionados. Para a sua pesquisa é 
necessário estabelecer a posição de RC. 

III.2.3.3.1. Relação cêntrica 

Consideramos o termo RC como sendo uma relação maxilo-mandibular, em 
que os côndilos articulam com o terço médio do disco, encontrando-se este complexo 
(côndilo/disco) na posição mais alta e anterior em relação à eminência articular. É 
uma posição puramente óssea, e independente dos contactos dentários'17,18'38,45'235, 

238) 

III.2.3.3.1.1. Manipulação mandibular 

Para pesquisar as prematuridades com os côndilos em RC foi utilizada a 
manipulação uni-manual, também conhecida por técnica de Arnold e Frumker12391. 

III.2.3.3.1.1.1. Manipulação uni-manual ou técnica de Arnold e Frumker12391 

O doente encontra-se sentado, com a cabeça direita no prolongamento do 
tronco, sem flexão, sem extensão e sem rotação, numa posição em que o plano de 
Frankfort está sensivelmente paralelo ao solo, confortavelmente sentado, pernas 
direitas e paralelas, braços ao longo do corpo e o mais relaxado possível. 0 médico 
coloca-se à frente do doente e com uma mão segura o queixo, manipulando 
suavemente a mandíbula, com movimentos repetidos de abertura e fecho, sem 
permitir que os dentes entrem em contacto,24a241>. Estes movimentos devem ser 
muito suaves, permitindo o relaxamento muscular, para os côndilos se situarem na 
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posição mais alta e anterior da fossa mandibular (posição de RC(235)) e têm como 
função relaxar os músculos elevadores, permitindo, assim, que o complexo côndilo-
-disco se situe na posição músculo esquelética estável, isto é, se encontre na parte 
mais superior e anterior da zona articular da fossa mandibular. 

No entanto, esta técnica, se não for efectuada correctamente, de uma forma 
suave e sem forçar o queixo posteriormente, raramente posiciona a mandíbula com 
os côndilos em RC, visto que a manipulação forçada do queixo tende a deslocar a 
mandíbula posteriormente e, consequentemente, os côndilos vão situar-se postero-
inferiormente na fossa mandibular, posição essa instável e não fisiológica'17,38,241'2421. 

A vantagem deste método é a visualização dos dentes e, principalmente, da 
linha média interincisal, durante a manipulação funcional da mandíbula para RC. 

111.2.3.3.2. Oclusão em relação cêntrica 

Outro conceito que convém definir é a oclusão em relação cêntrica (ORC), que 
é a oclusão dentária com os côndilos em RC|17,18,23,41,45,r. Este conceito já implica, 
também, para além de uma relação óssea, uma relação dentária. 

111.2.3.3.3. Pesquisa das prematuridades em oclusão em relação cêntrica 

O primeiro contacto dentário com os côndilos em RC é considerado 
como uma prematuridade em ORC'17,18,23,38,41,45,235,2381. É fundamental que este 
contacto seja perfeitamente definido, com a colaboração do doente, que nos 
indica qual o lado em que sentiu o primeiro contacto e, frequentemente, 
identifica mesmo o dente que o provocou ou a zona onde este se verif icou. 

A pesquisa das prematuridades em ORC foi efectuada tendo em conta 
determinados procedimentos, que consideramos fundamentais para a sua 
execução e que são aconselhados por diversos autores'17"23'38,45,241'2431' 

- O doente deve estar confortavelmente sentado, relaxado e com as costas 
direitas; 
- Os dentes devem estar muito bem secos (caso contrário, o papel de carbono 
não marca correctamente as prematuridades em ORC nem as contenções 
cêntricas); 
- A manipulação mandibular deve ser sempre efectuada com a máxima 
suavidade, já que uma pressão elevada exercida na mandíbula pode originar 
hipertonia muscular; 
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- A manipulação mandibular deve ser sempre efectuada dentro do arco de 
fecho, isto é, na posição em que os côndilos apenas executam movimentos 
de rotação; 
- Durante a manipulação mandibular os dentes não podem entrar em contacto; 
- Só se efectua o contacto dentário e, consequentemente, a pesquisa das 
prematuridades em ORC, com papel de carbono interposto entre as arcadas, 
quando a mandíbula é movida suavemente sem qualquer oposição. 

111.2.3.4. Estudo da distância da oclusão em relação cêntrica à oclusão 
máxima (deslizamento em cêntrica) 

Entendemos por deslizamento em cêntrica (DC) o movimento da mandíbula 
desde o contacto inicial em ORC até à OM'17"23'38'45'235'241'243'. 

Este estudo foi efectuado, manipulando a mandíbula, pelo método de Arnold e 
Frumker'2391, para RC, e depois promovendo o contacto dentário, o mais suavemente 
possível. Medimos a sobremordida horizontal, com uma régua milimétrica 
beerendonk® (Dentaurum, Alemanha), a nível anterior. Seguidamente, pedimos ao 
doente que apertasse os dentes. Foi novamente medido o trespasse horizontal. O DC 
foi obtido efectuando a diferença entre estes dois vaiores. 

111.2.3.5. Estudo dos movimentos de lateralidade 

No estudo dos movimentos de lateralidade, pesquisámos o tipo de função, ou 
guia disclusiva e as interferências quer em trabalho, quer em não trabalho. 

III.2.3.5.1. Lado de trabalho 

Entendemos por lado de trabalho o lado para o qual a mandíbula se move 
numa excursão lateral'17-18-23-25'38'41-45-235'238). 

Há vários esquemas oclusais que se efectuam durante o movimento de 
lateralidade: 

III.2.3.5.1.1. Oclusão bibalanceada 

A oclusão bibalanceada (OBB) é um esquema oclusal caracterizado pela 
existência de contactos anteriores e posteriores, bilaterais e simultâneos, dos dentes, 
nas posições cêntrica e excêntrica1235,241'244,245'. 
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111.2.3.5.1.2. Guia canina 

A guia canina (GC) é uma guia disclusiva que é efectuada exclusivamente pelo 
deslizamento da cúspide do canino inferior, do lado de trabalho, na vertente do dente 
oponente, encontrando-se todos os outros dentes em inoclusão, mal começa o 
movimento117'23'45'145'235'238'2461. 

111.2.3.5.1.3. Função de grupo anterior 

A função de grupo anterior (FGA) é uma guia disclusiva que permite a 
inoclusão dos dentes posteriores, à custa dos contactos dos bordos incisais do 
incisivo central e lateral e da cúspide do canino inferiores, do lado de trabalho, 
com as vertentes dos dentes oponentes117-23'38-45'235.238>. 

111.2.3.5.1.4. Função de grupo posterior 

A função de grupo posterior (FGP) é uma guia disclusiva efectuada pelo 
canino, premolares e molares inferiores, do lado de trabalho, com os seus oponentes, 
que provoca a inoclusão de todos os outros dentes'17'23,38'45,235'238'. 

111.2.3.5.1.5. Função de grupo total 

A função de grupo total (FGT) é uma guia disclusiva efectuada à custa de 
todos os dentes do lado de trabalho, provocando a inoclusão dos dentes do lado de 
não trabalho07'23'38-451. 

111.2.3.5.1.6. Função mista 

A função mista (FM) é um movimento de trabalho que é efectuado à custa de 
dentes de trabalho e não trabalho (não está englobada nesta função a oclusão 
bibalanceada) ou apenas de não trabalho12471. 

111.2.3.5.1.7. Interferências durante o movimento de lateralidade 

Consideramos interferências durante o movimento de lateralidade quando, em 
trabalho mandibular, algum dente impede a harmonia oclusal117'23'38'45,235,2381. 
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111.2.3.6. Estudo dos pares dentários 

0 conceito de par dentário (PD) pode ser definido como sendo o conjunto de 
dois dentes que ocluem entre si'2451. O estudo dos pares dentários permite-nos 
verificar o número de contactos dentários e a sua localização e dá-nos uma ideia 
global da estabilidade oclusal. 

111.2.3.7. Estudo da classe de Angle 

Edward Harley Angle, ortodontista Americano (1855-1930), criou uma 
classificação da oclusão baseado na intercuspidação do 1 o molar12351. 

No nosso estudo, só usámos três das quatro classes em que Angle baseou a 
sua classificação, de acordo com a relação ântero-posterior da mandíbula em relação 
ao maxilar: 

Classe I (neutro-oclusão) - A crista triangular da cúspide mésio-bucal do 1o 

molar permanente maxilar articula no sulco bucal do 1 o molar permanente 

mandibular. 
Classe II (disto-oclusão) - O sulco mesial do 1 o molar permanente mandibular 
articula distalmente à cúspide mésio-bucai do 1 o molar maxiiar. 
Classe III (mésio-oclusão) - O sulco mesial do 1 o molar permanente mandibular 
articula mesialmente à cúspide mésio-bucal do 1 o molar permanente maxilar. 

111.2.3.8. Estudo parodontal 

Efectuámos o estudo parodontal quer clínica, quer radiologicamente. 
O exame parodontal clínico incidiu sobre a mobilidade dentária, o número de 

bolsas parodontais superiores a 3 mm e a recessão gengival. 

O exame radiográfico centrou-se na destruição óssea quer horizontal quer 

vertical12401. 

111.2.3.9. Estudo da palpação muscular 

A palpação muscular é um método aceite pela generalidade dos autores, para 
avaliar o tónus muscular dos músculos do sistema estomatognático'161723,38'41'45-461. 

Também é consensual que os músculos saudáveis não dão dor à palpação e 
que a sensibilidade dolorosa e o desconforto muscular são característicos do 
comprometimento muscular, quer por trauma quer por fadiga'16"18,2345'. 
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A palpação muscular foi efectuada bilateralmente, com a polpa dos dedos e 

exercendo uma pressão suave. 

A caracterização da dor, quanto à sua intensidade, foi avaliada mediante três 

graus: Grau I - dor ligeira; Grau II - dor média; Grau III - dor intensa. 

III.2.3.9.1. Palpação do músculo temporal 

O músculo temporal é classicamente dividido em três zonas funcionais: TA, 
com fibras com uma direcção praticamente verticais; TM, com fibras predominante
mente oblíquas e TP; cujas fibras têm uma direcção horizontal1311. 

Neste estudo, a palpação foi efectuada apenas no TA e no TP, para tentarmos 
obter uma separação nítida entre estas duas zonas funcionais, visto que as fibras do 
TM se entrecruzam com as fibras das outras porções. 

O TA palpou-se na região do arco zigomático e acima da ATM. O TP palpou-se 
por cima e atrás do pavilhão auditivo. 

Para efectuarmos a palpação destes músculos pedimos ao doente que 
apertasse os dentes, para uma melhor localização do músculo. Depois, já com o 
doente relaxado, palpámos o músculo exercendo, sobre ele, uma pressão suave. A 
palpação destas zonas funcionais do músculo temporal foi extra-oral, bilateral e 
simultânea (figuras III.3 e III.4). 

Figura III.3 - Palpação do temporal anterior 
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Figura III.4 - Palpação do temporal posterior 

I I I .2.3.9.2. Palpação do tendão do músculo temporal 

A palpação deste tendão foi efectuada intra-oralmente. Colocámos um dedo 
de uma das mãos, intra-oralmente, no bordo anterior do ramo montante da 
mandíbula, fazendo-o deslizar até junto da apófise coronóide, exercendo uma pressão 
suave (figura III.5). 

Figura III.5 - Palpação do tendão do temporal 
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III.2.3.9.3. Palpação do músculo masseter 

0 músculo masseter é geralmente dividido em duas partes funcionais: o MS e 
o MP,31). 0 MS palpou-se bilateralmente, no seu bordo anterior, enquanto que o MP 
se palpou, também bilateralmente, na sua inserção na arcada zigomática, entre 12 a 
14 mm à frente da ATM. 

Para efectuar a palpação destes músculos, pedimos ao doente para apertar os 
dentes, para uma melhor localização. Depois, com o doente relaxado, palpámos os 
músculos, exercendo uma pressão suave. A palpação foi extra-oral, bilateral e 
simultânea (figuras III.6 e III.7). 
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III.2.3.9.4. Palpação do músculo esternocleidomastoideu 

Para palpar o esternocleidomastoideu, pedimos ao doente para lateralizar e 
flectir a cabeça, o que provoca a proeminência do músculo na zona do pescoço. Este 
músculo foi palpado desde a sua inserção, na apófise mastóide, até à clavícula (figura 
III.8). 

Figura III.8 - Palpação do 
esternocleidomastoideu 

Muitas vezes existe dor reflexa na área temporal e na região das ATM, devido 
a zonas gatilho do esternocleidomastoideu'461. 

III.2.3.9.5. Palpação do músculo trapézio 

Para palpar o trapézio, pedimos ao doente para flectir ligeiramente a cabeça e 
palpámos, bilateralmente, as massas musculares do trapézio na base do pescoço e 
na zona posterior, acima das omoplatas, exercendo uma pressão suave (figura III.9). 

Frequentemente existem cefaleias reflexas, provocadas por zonas gatilho 
existentes no corpo do trapézio1461. 

Figura III.9 - Palpação do trapézio 
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I I I .2.3.9.6. Palpação do músculo occipital 

Para palpar este músculo pedimos ao doente para flectir ligeiramente a cabeça 

e palpámos, bilateralmente, as regiões occipitais exercendo uma pressão suave 

(figura 111.10). 

Figura III. 10 - Palpação do 
músculo occipital 

III.2.3.9.7. Palpação dos músculos supra-hioideus 

Esta palpação foi efectuada intra e extra-oralmente, e os músculos foram 
palpados em conjunto. Com os dedos de uma das mãos, palpámos intra-oralmente o 
soalho da boca, enquanto que, com os dedos da outra mão palpámos, extra-
-oralmente, a região situada entre a mandíbula e o osso hióide, exercendo uma 
pressão suave (figura 111.11 ). 

Figura l l l . l 1 - Palpação dos 
supra-hioideus 
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111.2.3.10. Estudo da manipulação funcional muscular 

Os músculos PLS e PLI são músculos que têm uma acção fundamental na 
dinâmica mandibular. Como estes músculos não podem ser palpados directamente, 
por se encontrarem em zonas inacessíveis à palpação, surgiu a manipulação funcional 
muscular'171, como forma de avaliar o grau de comprometimento destes tecidos 
musculares. Esta técnica foi desenvolvida partindo do postulado que um músculo que 
está em sofrimento, fica doloroso quando é sujeito a actividade'181. No entanto, há 
que ter em conta duas situações perfeitamente distintas, relacionadas com a dor, 
quando se efectua a manipulação funcional muscular: 

- O músculo é a causa da dor - a manipulação funcional identifica o músculo 
em sofrimento; 
- A dor, provocada durante a manipulação funcional, é de origem reflexa. 
Neste caso, o que é identificado é o local da dor e não a sua origem. Nesta 
situação, é por vezes necessário recorrer a um bloqueio anestésico para 
clarificar a situação. 

III.2.3.10.1. Manipulação funcional do músculo pterigoideu lateral superior 

Este músculo contrai-se sinergicamente com os músculos elevadores e, 
principalmente, durante o clench. Para efectuar a manipulação funcional deste 
músculo colocámos um separador de mordida a nível dos dentes posteriores e 
pedimos ao doente que apertasse os dentes contra o separador. Efectuámos esta 
operação primeiro unilateralmente (figura 111.12) e depois bilateralmente (figura 111.13). 
Se houver dor, esta tanto poderá ter origem nos músculos elevadores como no PLS. 
Para clarificar esta situação, pedimos ao doente para efectuar a abertura máxima da 
boca, o que vai provocar o estiramento dos músculos elevadores. Caso não haja dor 
durante este processo, pode-se concluir que há comprometimento do músculo PLS. 
No caso de haver dor, esta tanto poderá ser originada pelos músculos elevadores, 
como pelo PLS. Neste caso, um bloqueio anestésico é a forma de clarificar a 
situação. 

Figura 111.12 - Manipulação funcional 
muscular do PLS com 
mordida de espátula 
unilateral 

106 



Dl. Material e Métodos 

Figura 111.13- Manipulação funcional muscular do PLS com mordida de espátula bilateral 

III.2.3.10.2. Manipulação funcional do músculo pterigoideu lateral inferior 

Quando este músculo se contrai provoca a protrusão e a abertura mandibular. 
Executámos a manipulação funcional deste músculo instruindo o doente para 
efectuar o movimento de abertura contra a pressão que exercemos no seu queixo 
(figura 111.14). Caso o músculo esteja doloroso, esta manobra vai aumentar a dor. 

Figura III. 14 - Manipulação funcional muscular do PLI. Abertura contra pressão 
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III.2.3.11. Estudo da articulação temporomandibular 

0 estudo da ATM incidiu em duas partes distintas: estudo da sintomatologia 
da ATM e palpação da ATM. 

111.2.3.11.1. Estudo da sintomatologia da ATM 

Este estudo englobou os seguintes sintomas: estalido de abertura, estalido de 
fecho, estalido recíproco, crepitação, dor espontânea, dor nocturna, dor à mastigação 
e limitação de abertura. 

111.2.3.11.2. Palpação da ATM 

A palpação da ATM consistiu na palpação do polo lateral do côndilo 
mandibular e da parede posterior da articulação . 

A caracterização da dor, de acordo com a sua intensidade, foi classificada em 
três graus: Grau I - dor ligeira; Grau II - dor média; Grau III - dor intensa. 

III.2.3.11.2.1. Palpação do polo íateral 

Efectuámos esta palpação bilateralmente, com a polpa dos dedos indicadores 
colocados sobre a parte lateral da articulação. Pedimos ao doente, que se encontrava 
com a cabeça erecta, para abrir a boca. Nesta fase, a polpa dos dedos manteve-se 
sobre o côndilo sem deslizamento. Depois, já com o doente relaxado, exercemos uma 
pressão firme, mas suave, no polo lateral da articulação (figura 111.15). 
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III.2.3.11.2.2. Palpação da parede posterior 

Esta palpação também foi bilateral. No doente, com a cabeça erecta e na 
posição de abertura máxima, colocámos os dedos mínimos entre os orifícios do 
ouvido externo e a parede posterior da articulação, exercendo nesta uma pequena 
pressão, com a polpa dos dedos (figura 111.16). 

Figura 111.1 6 - Palpação da parede posterior da ATM. 

III.2.4. Exame radiográfico 

III.2.4.1. Estudo do exame ortopantomográfico 

Por motivos de infra-estrutura, as ortopantomografias não foram efectuadas 
sempre no mesmo gabinete radiológico. Deste modo, não há um padrão de distorção 
comum, o que pode levar a pequenos erros de medição. 

Na ortopantomografia observámos o comprimento látero-medial dos côndilos, 
o diâmetro mésio-distal da coroa do molar mais verticalizado na arcada e a altura 
óssea mandibular, quer por distai de canino quer por mesial de sétimo (figura 111.17) 
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Figura 111.17 
a: comprimento látero-medial do côndilo. 
b: altura óssea mandibular por mesial de 

sétimo. 
c: diâmetro mesío-distal da coroa do molar 

mais verticalizado. 
d: altura óssea mandibular por distai de 

canino. 

As medições do comprimento látero-medial do côndilo realizaram-se medindo 
o maior diâmetro a partir do ponto mais anterior (fig. 111.17). 

A medição do diâmetro mésio-distal da coroa do molar mais verticalizado foi 
efectuada medindo o diâmetro mésio-distal da coroa clínica (figura 111.17). 

A altura do osso mandibular, por distai de canino, foi medida entre o ponto 
mais inferior do osso basal mandibular e o ponto mais superior do osso alveolar, 
contidos numa tangente ao ponto mais posterior da face distai da coroa clínica do 
canino (figura 111.1 7). 

A altura do osso mandibular, por mesial de sétimo, foi obtida medindo a 
distância dos pontos, contidos numa tangente ao ponto mais anterior da face mesial 
do segundo molar, correspondentes à parte mais inferior do osso basal e à zona mais 
superior do osso alveolar (figura 111.17). 

III.2.4.2. Análise das radiografias transcranials laterais obliquas 

A ATM é uma articulação de exame radiográfico muito difícil, visto que se 
encontra junto da parte petrosa do osso temporal. A RTLO foi utilizada neste estudo, 
visto que, apesar das suas limitações, é a radiografia mais usada para o estudo da 

A T M i i7,38.148.249,250)^ p o r q u e permite observar, ainda que com uma certa distorção, 

alterações morfológicas e posicionais da ATM'17,79'2491. 
Tal como as ortopantomografias, também as RTLO não foram todas 

efectuadas no mesmo gabinete radiológico, por razões de infra-estrutura. Assim 
sendo, foi pedido ao radiologista que efectuasse as RTLO nas posições de boca 
aberta e boca fechada, com uma angulação vertical de 25o117248'2491 (figura 111.18), 
visto que a inclinação do raio incidente deve ter em conta dois factores 
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fundamentais: a janela radiológica'2501 e a orientação espacial da ATM117'249'251"2531. Por 
outro lado, devido às condições em que este estudo foi realizado, a uniformização da 
inclinação do raio incidente diminui a probabilidade de erro de medição. 

Figura 111.18 
A e B - Desenho esquemático da orientação do raio (25°) numa radiografia transcraniana lateral 

oblíqua'249'. C - A área que parece ser a superfície sub-articular do côndilo é a imagem do polo lateral. 
0 polo medial encontra-se sob a imagem do côndilo'17'. 

III.2.4.2.1. Análise dos espaços articulares 

Efectuámos a análise dos espaços articulares da mesma articulação, para 
determinar a posição do côndilo em relação à fossa mandibular, pois, de acordo com 
estudos baseados na literatura, existe deslocamento do côndilo sempre que há 
"qualquer desvio da posição simétrica dos côndilos no meio da fossa mandibular"'2541. 
Determinámos, também, a percentagem de casos em que o côndilo se encontrava 
centrado em relação à fossa mandibular (nestes casos os espaços articulares anterior 
e posterior são iguais), estava mais anterior (neste caso o espaço articular posterior é 
maior que o anterior) ou se encontrava numa posição mais posterior (o que implica 
que o espaço articular posterior seja menor que o anterior). 

Para determinar o valor do espaço articular superior, desenhámos uma linha tangente 
ao ponto mais alto da fossa mandibular (a), e uma linha tangente ao ponto mais alto 
do côndilo (b) e paralela à anterior. A distância entre essas duas linhas (S), medida na 
perpendicular, é a medida do espaço articular superior (figura 111.19) 
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Figura 111.19. 
a - linha tangente ao ponto mais alto 

da fossa mandibular. 
b - linha tangente ao ponto mais alto 

do côndilo articular. 
S - espaço articular superior 

Para a determinação do espaço articular anterior traçámos uma linha tangente 
ao ponto mais súpero-anterior da fossa mandibular (a) e uma outra tangente ao 
ponto mais súpero-anterior do côndilo (b), paralela à anterior. A distância, na 
perpendicular, entre estas duas linhas (A) é a medida do espaço articular anterior 
(figura III.20) 

Figura III.20. -
a - linha tangente ao ponto 

mais súpero-anterior da 
fossa mandibular. 

b - linha tangente ao ponto 
mais súpero-anterior do 
côndilo articular. 

A - espaço articular anterior. 

Para determinar o espaço articular posterior traçámos uma linha tangente ao 
ponto mais póstero-superior da fossa mandibular (a) e outra linha tangente ao ponto 
mais póstero-superior do côndilo articular (b). A distância entre estas duas linhas, 
medida na perpendicular (P), é o espaço articular posterior, (figura 111.21). 
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Figura 111.21 
a - linha tangente ao ponto mais 
póstero-superior da fossa mandibular. 
b - linha tangente ao ponto mais 
póstero-superior do côndilo articular. 
P - espaço articular posterior 

III.2.4.2.2. Análise das radiografias transcranianas laterais oblíquas das 
duas articulações (direita e esquerda) por sobreposição 

A finalidade deste estudo foi determinar a diferença de posição espacial dos 
côndilos direito e esquerdo em relação à respectiva articulação. Esta análise foi 
efectuada por sobreposição da articulação esquerda sobre a direita, fazendo coincidir 
os contornos das fossas mandibulares e analisar as posições em que se encontram os 
côndilos entre si. 

III.2.5. Exame electromiográfico 

A EMG de superfície é um método não invasivo, bem tolerado pelo doente, e 
não interfere com o normal funcionamento muscular. Ao registar os potenciais 
bioeléctricos dos músculos, dá indicações entre a actividade funcional e a actividade 
muscular, partindo do princípio que uma oclusão fisiológica é o resultado das 
contracções sinérgicas dos diferentes músculos. Permite também avaliar a 
terapêutica instituída, independentemente das impressões subjectivas sentidas pelos 
doentes. Tem como desvantagens a eventual sobreposição da actividade eléctrica de 
músculos vizinhos, principalmente nas contracções isométricas153,2551 e não poder 
registar a actividade eléctrica dos músculos profundos, visto serem inacessíveis a 
este tipo de exame. No entanto, como a maior parte dos músculos mastigadores é 
acessível à colocação de eléctrodos bipolares, este exame é considerado 
satisfatório'132'1382361 em função dos objectivos deste estudo. 

O exame EMG foi efectuado numa sala pequena (3,20 m X 3,70 m), com um 
só observador, tendo sido utilizada apenas a iluminação proveniente do candeeiro do 
equipamento dentário e indirecta, isto é, a fonte de luz estava dirigida para o chão. 
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originando uma iluminação suave, de modo a proporcionar ao doente um ambiente 
calmo e propício à descontracção, factor extremamente importante para registar a 
actividade basal de repouso. Constatámos que a activação das lâmpadas 
fluorescentes provocava interferências a nível da captação dos sinais bioeléctricos, 
embora esta unidade de EMG possua um sistema de terra próprio. 

Todos os registos foram obtidos com o doente sentado na cadeira de um 
equipamento dentário Critérium (Stern Weber), com o Plano de Frankfort sensivel
mente paralelo ao solo. 

Os testes EMG foram todos realizados na mesma sessão, para evitar qualquer 
tipo de alteração, quer a nível técnico quer emocional. Entre cada teste houve um 
descanso de cinco minutos para permitir um melhor relaxamento e, ao mesmo tempo, 
evitar a fadiga psíquica e muscular. 

III.2.5.1. Obtenção de dados 

O sinal eléctrico dos músculos temporal anterior direito (TAD), temporal 
anterior esquerdo (TAE), masseter superficial direito (MSD), masseter superficial 
esquerdo (MSE), masseter profundo direito (MPD), masseter profundo esquerdo 
(MPE), digástrico anterior direito (DAD) e digástrico anterior esquerdo (DAE) de cada 
doente, foram obtidos mediante a colocação de eléctrodos, Ag/AgCI bipolares auto-
adesivos, sobre a pele que recobre os músculos, previamente limpa com álcool a 70°, 
para reduzir a impedância da passagem da corrente eléctrica (figura III.22). Os 
primeiros eléctrodos a ser utilizados foram os "nogel" (Bio Research). No entanto, 
devido a dificuldades na sua obtenção, adquirimos os eléctrodos da Myo-Tronics Inc., 
que foram utilizados neste trabalho. 

Figura III.22 - Electromiógrafo colocado 
no doente 
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A colocação destes eléctrodos foi efectuada, após palpação muscular, 
paralelamente à orientação das fibras musculares, tendo em atenção as referências 
anatómicas11321 (figura 111.22). 

O eléctrodo de terra, para derivação da electricidade estática que pode 
produzir interferências, foi colocado na parte lateral esquerda do pescoço do doente, 
partindo do primeiro canal. 

O electromiógrafo Biopak (Bio Research) está concebido para obter dois tipos 
básicos de gráficos: o registo em Modo de Repouso, com uma velocidade de 40 
milissegundos por divisão (mseg/div.), e uma amplitude de 20 micro-volts por divisão 
(^v/div.); e o registo em Modo Funcional, com uma velocidade de 200 mseg/div., e 
uma amplitude de 200 |a.v/div. Esta dupla possibilidade depende da selecção 
aplicada. 

Neste estudo, o registo da posição de repouso (PR) foi obtido em Modo de 
Repouso. O PS foi registado em Modo de Repouso e em Modo Funcional. Todos os 
outros testes (máximo esforço voluntário em oclusão máxima (clench); abertura 
máxima voluntária (AMV); deglutição de saliva; relação cêntrica (RC); lateralidade 
direita (LD) e lateralidade esquerda (LE)) foram registados em Modo Funcional. 

Esta unidade de EMG processa os sinais mioeléctricos, obtidos através dos 
eléctrodos, e fornece, automaticamente, registos quantitativos do espectro de 
frequência desenvolvido pelos músculos que queremos estudar, que ficam 
armazenados em discos flexíveis, podendo, deste modo, ser consultados sempre que 
necessário. Estes registos quantitativos referem-se tanto ao pico máximo de potência 
desenvolvida pela actividade bioeléctrica por canal, como à média obtida da mesma 
actividade no mesmo canal. 

No gráfico EMG as ordenadas traduzem, em \iv, a importância da amplitude da 
despolarização muscular e as abcissas permitem visualizar a frequência dos picos 
EMG, em função da velocidade de captação em mseg/div.. 

Foram registados os valores correspondentes ao pico máximo de contracção 
muscular e ao seu valor médio. Esta selecção deveu-se ao facto de, enquanto o valor 
médio dos potenciais bioeléctricos de um músculo proporciona uma visão global da 
actividade eléctrica muscular, o registo do pico máximo EMG, embora envolva tanto 
a fase positiva como a negativa da onda de contracção e, por isso, possa apresentar 
uma grande variabilidade, para além da sobreposição de sinais de músculos 
adjacentes, pode dar uma noção do grau de hiperactividade muscular. 

Todos os gráficos irregulares ou com interferências foram omitidos, 
procedendo-se a novos registos. 

O estudo electromiográfico dos doentes efectuou-se pela análise dos gráficos 
correspondentes aos picos EMG e ás médias EMG. Nos gráficos referentes aos picos 
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EMG, os números que se encontram à direita de cada registo representam o valor 
máximo dos picos EMG durante o tempo em que decorreu o registo. Nos gráficos 
referentes às médias EMG, os números situados dentro da caixa amarela 
representam a média EMG dos potenciais bioeléctricos, obtidos durante esse registo, 
enquanto os que se encontram numa posição mais superior representam as médias 
dos picos máximos. 

III.2.5.2. Actividade basal de repouso 

Para efectuarmos este registo, 0 doente foi instruído para estar o mais 
relaxado possível, com os dentes separados e os lábios unidos, manter as pernas 
paralelas e apoiadas na cadeira e colocar os braços nos apoios laterais. Foi-lhe 
também recomendado que mantivesse a cabeça ligeiramente encostada ao apoio, 
sem qualquer tipo de pressão, de modo a manter sempre a mesma posição, durante o 
exame'90,2561 e os olhos fechados, sem esforço, para evitar a possível interferência 
provocada pelos músculos oculares, assim como quaisquer interferências ambientais. 

Este teste serve não só para determinar a actividade bioeléctrica basal de cada 
múscuio, como também para verificar a correcta colocação dos eléctrodos e eliminar 
possíveis interferências que por acaso surjam. Foram efectuados vários registos, até 
verificarmos que existia um padrão de registo idêntico, na várias provas, sendo então 
gravado o registo com potenciais bioeléctricos mais baixos (figuras 111.23 e 111.24). 
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III.2.5.2.1. Registo dos potenciais bioeléctricos na posição de repouso 

III.2.5.2.1.1. Registo dos picos electromiográficos na posição de repouso 

RESTING EMG Sup Spd= 40 ns/diu 

TAD 
41.3 

Right 

MSD /\^Vvv|v^%yW^v»iYVjVV*y/r^fv~*Yv'^^ *-*1^\;*^^Js'*W<S^\J*Vv^v^\/vy~^^ 8.8 

Left 

MPD '\^l/fy^*-^ltf*rJiJ{ir~Ansvtfv-^^ 9.4 

Right 

DAD A.^yy^WvYYvV'"^^ 

DAE ^j\/^AH^A^Af^^ 
Left 

REPOUSO EMG 

Figura 111.23 - Posição de repouso - picos EMG 
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.2.5.2.1.2. Registo das médias electromiográficas na posição de repouso 

EMG Average Sup Spd = 40 ns/diu 

T A D jfaBllllll»tlUl*jaiJlB»J^imaj^Mit**^»ll»^ 
3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 4 1 
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1 . 4 

DAE ;.ijp..iiW LiimmwwillWBuiiLiiKiniiiiiliiLnu ,.ii.*Mmi-mimmitmmÊlL*miuMinm.m.m.í\iB.m.i**mm*iíi., 
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L e f t 

MPE 
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REPOUSO EMG 

Figura 111.24 - Posição de repouso. Médias EMG 
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III.2.5.3. Máximo esforço voluntário em oclusão máxima (Clench) 

Neste teste instruímos o doente a apertar os dentes, o máximo possível, sem 

despertar dor, durante o tempo que medeia entre os dois sinais sonoros que indicam 

o início e o final do teste, (figuras 111.25 e 111.26). 

III.2.5.3.1. Registo dos potenciais bioeléctricos durante o clench 

III.2.5.3.1.1. Registo dos picos electromiográficos durante o clench 

FUNCTIONAL EMG S u p Sr>d= 2 0 0 n s / d i u 

R i g n t 

MSD 5 6 . 3 

MSE 

L e f t 

TAE 

/H^A v j Nwf^ 1 8 8 

IO 13 

MPD h/^^fjtr/^i^Y'J^'/U^v^^^ 8 7 . 

R i g h t 

DAD f i í | m ^ 2 7 5 

4 3 8 

4 5 6 

CLENCH 

Figura 111.25 - Posição de clench. Picos EMG 
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.2.5.3.1.2. Registo das médias electromiográficas durante o clench 

EMG fluerage Sup Spd= 200 ns/diu 

TAD 
12 6 12 12 12 6 6 6 12 12 6 6 12 6 12. 

9.0 
Right 

MSD J O W M I U W J I M M K K M P U W M I U W J ^ ^ 
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27.4 

DAE 
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MPE 

CLENCH 

37 50 56 SO 43 43 43 43 62 56 43 56 50 50 

6 8 6 2 4 3 4 3 4 3 4 3 5 6 

6 8 . 
4 8 . 7 

7 5 . 
5 2 . 1 

Figura 111.26 - Posição de clench. Médias EMG 
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III.2.5.4. Abertura máxima voluntária 

Neste teste instruímos o doente para abrir a boca o máximo possível, durante 
o período de duração do teste e não encostar a cabeça no apoio da cadeira, para não 
poder efectuar a contracção dos músculos da nuca e do pescoço, visto que era 
essencial a obtenção dos potenciais bioeléctricos máximos dos músculos supra-
-hioideus, com particular realce para os digástricos anteriores. Medimos, com a ajuda 
de uma régua milimétrica, a distância entre o bordo do incisivo superior e o bordo do 
incisivo inferior, para determinar o valor da AMV. 

III.2.5.4.1. Registo dos potenciais bioeléctricos durante a AMV 

III.2.5.4.1.1. Registo dos picos electromiográficos durante a AMV 

FUNCTIONAL EMG Sup Spd = 200 ns/diu 

Abertura máxima voluntária 

Figura III.27 - Posição de abertura máxima voluntária. Picos EMG. 
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.2.5.4.1.2. Registo das médias electromiográficas durante a AMV 

EMQ Auerage Sup Spd= 200 ns/diu 

TAD 

Right 

MSD 

62 56 62 75 50 75 SO 62 56 75 68 68 56 62 
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81 
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Left 
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Abertura máxima voluntária 
3 1 . 4 

Figura 111.28 - Posição de abertura máxima voluntária. Médias EMG 
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III.2.5.5. Deglutição de saliva 

Os doentes foram instruídos para deglutir saliva, preservando a posição de 

repouso até iniciarem a deglutição, que efectuaram após a emissão de um sinal 

sonoro proveniente do electromiógrafo. 

III.2.5.5.1. Registo dos potenciais bioeléctricos durante a deglutição de saliva. 

III.2.5.5.1.1. Registo dos picos electromiográficos durante a deglutição de saliva. 

FUNCTIONAL ENG Sup Spd= 200 Hs/diu 

TAD y™ft*yv«^-wv»^vww4VvftvwA^^ 

Right 

631 

1331 

1381 

994 

DAE 
Left 

MPE 
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594 

819 

Deglutição de saliva 

Figura 111.29 - Deglutição de saliva. Picos EMG 
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.2.5.5.1.2. Registo das médias electromiográficas durante a 

deglutição de saliva. 

EMG Plue rage Sup Spd= 200 ns/diu 

6 6 6 12 12 43 100 ÍOO 68 68 56 68 50 56 

12 12 12 12 18 31 162 231 193 168 156 ISO 137 137 

125 
46.5 
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48.8 

75 
25.1 

DAE 

Left 
12 12 12 25 31 43 ÍOO 87 56 31 25 18 12 18 

MPE 12 12 18 118 ÍOO ÍOO 93 
Deglutição de saliva 

ÍOO 
3 4 . 4 

1 4 3 
6 5 . 6 

Figura 111.30 - Deglutição de saliva. Médias EMG 
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III.2.5.6. Posição de Relação cêntrica 

Nesta prova, manipulámos a mandíbula do doente, segundo a técnica de 

manipulação uni-manual, até conseguirmos determinar a posição de RC. Usámos 

luvas de látex para evitar qualquer interferência eléctrica. 

III.2.5.6.1. Registo dos potenciais bioeléctricos durante a posição de RC 

III.2.5.6.1.1. Registo dos picos electromiográficos durante a posição de RC 

FUNCTIONAL EHG Swp Spd= 200 ns/diu 

TAD 

Right 

r^s'Stir-s-s^ityfr't^Wflal^^ 138 

MSD 31.3 

MSE 

Left 
18.8 

TAE 18.8 

43.8 

863 

463 

37.5 
Re laçao cê intrica 

Figura 111.31 - Posição de Relação cêntrica. Picos EMG 
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.2.5.6.1.2. Registo das médias electromiográficas durante a posição de RC 

EMG Average* Sup Spd= 200 ns/diu 
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Figura 111.32 - Posição de Relação cêntrica. Médias EMG 
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III.2.5.7. Movimento de lateralidade 

O registo deste movimento foi efectuado à direita e à esquerda. O doente foi 

instruído para efectuar o movimento de lateralidade até à posição de bordo a bordo, 

fosse qual fosse a guia disclusiva. 

.2.5.7.1. Registo dos potenciais bioeléctricos durante o movimento de LD 

.2.5.7.1.1. Registo dos picos electromiográficos no movimento de LD 

FUNCTIONAL EMU Sup Spd= SOO ns/div 

Right 

956 

238 

300 

200 

263 

25.0 

DAE 31.3 

Left 

MPE yM*^w<w*t<{%pi*fi^^^ 163 
LATERALIDADE DIREITA 

Figura 111.33 - . Posição de Lateralidade Direita. Picos EMG 
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III.2.5.7.1.2. Registo das médias electromiográficas no movimento de LD 

EMG fluerage S u p S p d = 2 0 0 n s / d i u 

TAD msk 
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Figura 111.34 - Posição de lateralidade direita. Médias EMG. 
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HI. Material e Métodos - Métodos 

III.2.5.7.2. Registo dos potenciais bioeléctricos durante o movimento de LE 

III.2.5.7.2.1 Registo dos picos electromiográficos no movimento de LE 

FUNCTIONAL EHG Sup Spd= SOO ns/diu 

Right 

Left 

.JuJi.l, JI.1.H.*, LjUiJULbUl̂ bAIMIUÂÍIIÂAÍ IJ.I1 J L L U I I 1 I | 4 I I I J . U L L I I I A UUijLfo 
5 5 6 

DAD r r ni m ir r.Lr.^y^*.~.~.^i^v u
- —> ' ^ * i u u F iW% n n n i ' * l * *j j * ■■- y ~ ' * J ' " f f u ' n r * "~f ^ * 

3 1 . 3 

1 8 . 8 

DAE ~ <rTr-'"MV-'Vr>'**-"'**"''-^r-"VV V JWS/Swnft^*^W*^^^^ 1 8 . 8 

L e f t 

MPE l^f^Ayw^t^yAV^^ 1 3 1 

LATERALIDADE ESQUERDA 

Figura 111.35 - Posição de lateralidade esquerda. Picos EMG. 
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1.2.5.7.2.2 Registo das médias electromiográficas no movimento de LE 

EMG Average Sup Spd = 200 ns/diu 

TAD 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

R i g h t 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 
6.0 

12 
12.0 

MSE ■ ■ ■ H H I . U U I H . ^ 1 1 I 
12 12 6 6 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 

Left 

TAE 

MPD 

Right 

DAD _ 

75 56 56 68 75 68 75 68 75 56 75 62 68 56 

12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 
7.3 

87 
66.6 

12 
12.0 

12 
12.0 

DAE 

Left 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

M P E .^saft&riMBn^iMu.u-u^ma^-BiJHiiiMiwjwiM^ 
18 18 18 

LATERALIDADE ESQUERDA 
18 12 18 12 

12 
12.0 

25 
15.9 

Figura 111.44 - Posição de lateralidade esquerda. Médias EMG 
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HI. Material e Métodos - Métodos 

III.2.5.8. Período de silêncio electromiográfico 

Consideramos o período de silêncio electromiográfico (PS) como sendo um 
decréscimo (ou inibição) momentâneo da actividade eléctrica dos músculos 
elevadores, observado durante o clench, devido, presumivelmente, a um efeito 
inibitório produzido pela estimulação dos receptores da membrana parodontal12351. 0 
PS é medido em milissegundos (mseg.). 

Neste estudo, consideramos que o PS começa no último pico que precede a 
inibição da contracção muscular e acaba com o primeiro pico após a essa 
inibição'23'257-2591 (figura 111.37). 

O estímulo foi desencadeado por uma pancada seca no mento com o doente 
com os dentes em máximo esforço voluntário em oclusão máxima (clench). Esta 
pancada seca foi produzida por um aparelho (extractor de coroas invertido, com um 
taco de borracha na ponta), calibrado, de modo que todas as pancadas foram 
efectuadas com a mesma força de pressão que foi de 6,134 x 103 N/cm2. Para a sua 
determinação foi utilizado um aparelho denominado Advanced Force Gauge AFG-

-1000N/M 1000 EC (Mecmesin®). 

í 
i fry-. -. * \ 

./ y r 
r \ I p c t J - l 

\ PSt 
I 

\ 

Figura 111.37 - Representação esquemática da evocação do PS, a partir de um estímulo 
provocado por uma pancada no mento. 

(Modificado de Ramfjord & Ash, 1983) 

III.2.5.8. 1. Tipos de período de silêncio 

O PS pode ser simples ou duplo. No PS simples aparece, no gráfico 
correspondente ao registo efectuado, apenas um decréscimo ou inibição da 
actividade eléctrica muscular. No PS duplo surge uma pausa motora, um período de 
actividade eléctrica, e uma nova pausa motora. 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

III.2.5.8.2. Registo do período de silêncio electromiográfico - Modo de Repouso 

. Instruímos o doente para que apertasse os dentes , com a máxima força,sem 
despertar dor, entre os dois sinais sonoros que indicam o início e o final do teste. 
Nesse intervalo de tempo, o doente foi submetido a uma pancada seca no mento. 

III.2.5.8.2.1. Registo do PS - picos electromiográficos - Modo de Repouso 

158 

| 156 

158 

156 

DAE 

158 

152 

154 

158 

CLENCH P S 
Figura 111.38 - Determinação dos períodos de silêncio. Picos EMG. 
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HI. Material e Métodos 

I I I .2.5.8.2.2. Registo do período de silêncio electromiográfico - médias 
electromiográfiças - Modo de Repouso 

TAD 

51 41 49 47 43 48 41 41 45 4 15 IO 6 15 

MPD 

MPE 
43 45 56 

CLENCH PS 

Figura 111.39 - Determinação dos períodos de silêncio. Médias EMG. 
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III.2.5.8.3. Registo do período de silêncio electromiográfico - Modo Funcional 

.2.5.8.3.1. Registo do PS - picos electromiográficos - Modo Funcional 

TAD 

MSE 

R i g h t 

D A D w f c f N l ^ ^ 

D A E , 1 1 f L | f c í J f l p | r * J | P ' J T É í 1 1 ^ — T * » - * ™ - — » « - ™ * * f c % o f — ^ f c - ^ - - i » i r r ^ i p - " 

L e f t 

MPE 

CLENCH PS 

_ H * 

Figura 111.40 - Período de silêncio. Picos EMG 
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HI. Material e Métodos 

1.2.5.8.3.2. Registo do PS - médias electromiográficas - Modo Funcional 

EMG Average Sup Spd= 200 ns/diu 

TAD 

Right 

MSD 

131 231 187 81 118 75 31 25 31 31 56 SO 137 206 

87 37 25 12 12 12 6 6 6 6 6 6 50 68 

MSE 

Left 
TAE 

93 137 62 31 37 31 12 12 12 12 12 12 81 125 

ÍOO 125 106 62 62 62 18 12 12 12 12 12 87 118 

MPD 

Right 

DAD 

50 12 12 6 56 

43 37 37 31 37 18 12 12 12 12 12 12 12 12 

DAE ÛmtiiœiSl&SMÎlmMElŒBB&ŒBmBmmBi uuwjmwftiuBg» 
31 31 31 31 25 18 12 12 12 12 12 12 12 18 

Left 
MPE 

CLENCH PS 
137 50 SO 6 12 150 

Figura 111.41 - Período de silêncio. Médias EMG. 
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III.2.5.8.4. Registo do período de silêncio electromiográfico duplo 

III.2.5.8.4.1. Registo do período de silêncio duplo - picos electromiográficos 
modo de repouso 

TAD 

CLENCH PS 

Figura 111.42 - Período de silêncio duplo. Picos EMG. 
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HL Material e Métodos - Métodos 

.2.5.8.4.2. Período de silêncio duplo - médias electromiográficas - modo de repouso 

TAD 

59 57 62 51 71 62 58 64 66 50 43 40 42 61 

2 7 36 28 43 33 33 50 
CLENCH PS 

Figura 111.43 - Período de silêncio duplo. Médias EMG 

III.2.6. Exame axiográfico 

0 exame axiográfico foi utilizado para determinar as inclinações das TC. 
O termo TC é definido, neste estudo, como sendo a órbita efectuada por um 

ponto do côndilo de não-trabalho, durante os movimentos bordeantes. Para a sua 

determinação, tivemos primeiro que localizar o eixo de charneira. 
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III.2.6.1. Determinação do eixo de charneira mandibular 

Figura III.44 -
Colocação do axiógrafo 
no doente 

Depois de colocarmos o axiógrafo no doente (figura III.44), procedemos à 
localização do eixo de charneira. Para localizar este eixo, a partir do qual se efectuam 
os movimentos mandibulares, utilizámos a técnica de manipulação mandibular uni-
-manual, para a pesquisa da RC. Considerámos que estava encontrado o eixo de 
charneira mandibular quando, depois de efectuarmos os ajustes necessários nos 
braços para-sagitais, os ponteiros apenas executaram um movimento de rotação fixo 
quando manipulámos a mandíbula na posição de RC. 

III.2.6.2. Determinação das trajectórias condíleas 

A partir deste momento procedemos ao registo das TC, instruindo o doente 

para efectuar movimentos bordeantes de protrusão, lateralidade e abertura (figura 

III.45). 

Figura III.45 -
Determinação das TC no doente 
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I I I .2.6.3. Determinação dos ângulos das inclinações das trajectórias condíleas 

Depois de obtidas as TC determinámos o ângulo das inclinações das TC no 

movimento de abertura máxima. Para a sua obtenção procedemos a duas operações 

distintas: 

- Efectuámos o traçado de uma linha, no início da trajectória, paralela ao plano 

de Frankfort, com um dispositivo da aparatologia do axiógrafo. Para a sua execução, 

determinámos a altura a que estava o eixo de charneira mandibular na lâmina para-

-sagital do axiógrafo, colocado sobre uma base plana e, utilizando um dispositivo 

nivelador, colocámos o indicador do ponto infra-orbitário á mesma altura. Em seguida 

traçámos uma linha que passou pelo ponto representativo do eixo de charneira e que 

é paralela ao plano de Frankfort; 

- Traçámos uma linha com início no ponto representativo do eixo de charneira 

mandibular e tangente à TC, a quatro mm do início da trajectória. 

O ângulo da inclinação da TC é o ângulo formado pela intersecção dessas 

duas linhas (figura 111.46). 

Lado esquerdo Lado direi to 

Figura 111.46 - Determinação dos ângulos das inclinações das TC 
a - Movimento de protrusão. 
b - movimento de abertura, 
c - movimento de lateralidade. 
1 - Linha paralela ao plano da frankfort. 
2 - Ângulo da inclinação da TC. 
3 - Linha tangente à TC que passa pelo ponto do eixo de charneira. 
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III.2.7. Análise estatística 

Os cálculos estatísticos realizaram-se mediante suporte informático, que 

incluiu a programação dos sistemas SPSS para Windows (versão 6.1) e BMDP, com 

licenças para o Hospital General de la Galicia e Facultad de Medicina e Odontologia, 

Universidade de Santiago de Compostela. 

Estes sistemas foram aplicados mediante um computador pessoal Hewlet 

Packard Vectra 486/66N. 
Os resultados de variáveis contínuas expressaram-se em média ± desvio 

padrão. 
Para verificar o tipo de distribuição da mostra aplicaram-se testes de 

normalidade, como o de Shapiro-Wilk e de Kolmogorof-Smirnov (valores de p < 0,05 

afastam a hipótese de normalidade). 

Para verificar a homogeneidade das variâncias, utilizaram-se as provas F de 

Bartlett-Box (análise univariada) e M de Box (análise multivariada), assim como a 

realização de gráficos de homogeneidade, de residualidade, e de normalidade. 

Para comparar duas variáveis aplicaram-se diferentes testes: X2 de Pearson 

(com mais de 5 indivíduos por célula) e teste de Fisher, quando se tratou de duas 

variáveis qualitativas. 

Para comparar variáveis qualitativas com outras quantitativas, aplicaram-se 

diferentes provas, em função do número de categorias das variáveis qualitativas e do 

tipo de distribuição das variáveis quantitativas. 

Quando se trataram variáveis qualitativas de 2 categorias, aplicaram-se os 

testes paramétricos t de Student ou One-Way ANOVA, quando houve mais de dois 

grupos no mesmo lugar. Quando se trataram variáveis não normais, aplicou-se-se o 

teste não paramétrico U de Mann-Whitney. 

No tratamento de variáveis com mais de duas categorias, utilizou-se o teste 

One-Way ANOVA como prova paramétrica, e Kruskal-Wallis como testes não 

paramétricos. 

A correlação entre variáveis quantitativas entre si estabeleceu-se mediante 

testes de coeficientes de correlação, utilizando-se o teste de Pearson no caso de 

variáveis normais e o teste de Spearman no caso de variáveis que seguem 

distribuições aleatórias, não normais. 

Todas as provas de significação foram bilaterais, considerando-se 
significativas para valores de p < 0,05. Os valores de p compreendidos ente 0,05 e 
0,1 consideraram-se, ocasionalmente, como próximos da significação estatística. 
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IV. Resultados 

A exposição deste capítulo organizar-se-á mostrando, em primeiro lugar, 

aspectos gerais, como sejam o estudo da população, analisando-se, depois, aspectos 

dento/oclusais destes indivíduos e, por f im, descrever-se-ão os aspectos EMG e 

axiográficos. Estes aspectos serão contemplados de modo geral para a população e, 

posteriormente, tentar-se-á estabelecer relações comparativas entre subgrupos 

realizados, atendendo aos aspectos diferenciais hipotéticos (como idade, sexo, tipo 

de oclusão, etc.). 

I V . 1 . ESTUDO ANAMNÉSICO 

Tabela IV.1 - Motivo da Consulta 

Queixa principal D (%) 

Assimetria da face 
Bloqueio em meia abertura da ATM direita 
Bloqueio em meia abertura da ATM esquerda 
Cefaleias fronto parietais (direita) 
Cefaleias fronto parietais (esquerda) 
Cefaleias occipitais (direita) 
Cefaleias occipitais (esquerda) 
Dificuldade em abrir a boca ao acordar 
Dificuldade em mastigar alimentos duros 
Dor na ATM direita 
Dor na ATM direita durante a mastigação 
Dor na ATM esquerda 
Dor na ATM esquerda durante a mastigação. 
Dores a nível da inserção superior do 
esternocleidomastoideu 
Espasmo muscular 
Estalido de abertura direito 
Estalido de abertura esquerdo 
Fractura antiga do côndilo direito 
Hábito parafuncional 
Hipertrofia da face esquerda 
Limitação da abertura da boca 
Luxação da ATM direita 
Luxação da ATM esquerda 
Otalgia esquerda 
Sintomas de obstrucção tubar no ouvido direito 
Sintomas de obstrucção tubar no ouvido esquerdo 
Sensação de zumbido no ouvido direito 
Sensação de zumbido no ouvido esquerdo 
Tumefacção da parótida esquerda 
Vertigens  
D - número de doentes 

1 (3) 
1 (3) 
3 (8) 
6 (15) 
8 (20) 
1 (3) 
1 (3) 
1 (3) 
1 (3) 
9 (23) 
3 (8) 
11 (28) 
5 (13) 

1 (3) 
3 (8) 
14 (35) 
11 (28) 
1 (3) 
2 (5) 
6 (15) 
6 (15) 
3 (8) 
1 (3) 
3 (8) 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
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IV.1.1. Motivo principal de consulta 

Na tabela IV. 1 é mostrada a distribuição dos sinais e sintomas que motivaram 

a consulta dos doentes e as respectivas percentagens. 

IV.1.2. Motivo de consulta mais frequente 

As queixas mais frequentes foram anotadas na tabela IV.2 
O sintoma referido mais frequentemente foi a dor (dor nas ATM ou na região 

circundante e cefaleias), com 67,5%, seguido dos estalidos (50%) e da limitação da 
abertura da boca (15%). Depois, foram referidos a luxação das ATM, o bloqueio em 

meia abertura e a otalgia, todos com 8%. 
Da análise da tabela IV.2 ressalta que, excepto os estalidos e a luxação das 

ATM, todos os outros sintomas mais frequentes foram localizados na parte esquerda 

do crânio. 

Tabela IV.2 - Motivo de consulta mais frequente 

Estalidos 
Luxação da ATM 
Dor na região da ATM 
Cefaleias 
Dor na ATM durante a mastigação 
Limitação da abertura da boca 
Bloqueio em meia abertura 
Otalgia  

D - n° de doentes 

IV.1.3. Estudo anamnésico da Articulação Temporomandibular 

Dos doentes estudados 28 referiram dor na ATM esquerda, enquanto que 1 2 

eram assintomáticos em relação a essa mesma articulação. Quanto à ATM direita, 

15 doentes estavam assintomáticos e 25 referiram que sentiam dores nessa 

articulação (tabela IV.3). 

direita 
D (%) 
14 (35) 
3 (8) 
9 (23) 
5 (13) 
3 (8) 
6 (15) 
1 (3) 

esqui arda 
D (%) 
11 (28) 
1 (3) 

1 1 (28) 
8 (20) 
5 (13) 
6 (15) 
3 (8) 
3 (8) 

D (%) 
20 (50) 
3 (8) 
17 (43) 
10 (25) 
7 (18) 
6 (15) 
3 (8) 
3 (8) 
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IV. Resultados 

Tabela IV.3 ■ Estudo anamnésico da ATM 
Assintomática Simtomática 

ATM D (%) D (%) 

Direita 
Esquerda 

15 (38) 
12 (30) 

25 (63) 
28 (70) 

D - número de doentes 

IV.2. ESTUDO CLÍNICO 

IV.2.1. Estudo das arcadas dentárias 

IV.2.1.1. Número de dentes existentes 

O estudo do número de dentes dos doentes permitiu concluir que a maioria 

(62,5%) possuía 28 ou mais dentes. Catorze doentes possuíam arcadas dentárias 

com um número de dentes compreendido entre 21 e 28. Com menos de 21 dentes 

apenas existiu um doente (tabela IV.4). 

Tabela IV.4 - Número de dentes dos doentes 
n° de dentes n° de doentes 

> 28 25 
2 8 - 21 14 
1 0 - 2 1 1 
< 10 0 

IV.2.1.2. Número de dentes ausentes 

A percentagem de dentes ausentes, foi de 14,84%. A sua distribuição está 

representada na tabela IV.5. 

Tabela IV.5 - Análise das arcadas dentárias 
D ndp 

1280 

nde % nda 

190 

% dpf 

10 

% dpm 

19 

% 

40 

ndp 

1280 1080 (84,38) 

nda 

190 (14,84) 

dpf 

10 (0,93) 

dpm 

19 (1,76) 

D - número de doentes; ndp - n° de dentes possível (arcadas completas); nde - n° de dentes 
existentes; nda - n ° dentes ausentes; dpf - n° de dentes de prótese fixa; dpm- n° de dentes de 
prótese móvel 

Ao relacionar a percentagem de dentes ausentes quer por arcadas, quer por 
hemi-arcadas, verificámos que a perda de premolares era praticamente três vezes 
maior na arcada superior do que na inferior. Em contrapartida, a perda de molares era 
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maior a nível inferior (mais do dobro), do que a nível superior. A perda dos 3os 

molares, embora fosse maior no maxilar, não era tão evidente. 

A nível das hemi-arcadas, constatámos que a perda de dentes era maior à 

esquerda, e que essa perda era mais significativa no que respeitava aos molares 

superiores, que era ligeiramente superior ao dobro dos molares ausentes à direita 

(tabela IV.6). 

Tabela IV.6 - Dentes ausentes nas arcadas dentárias ^ ^ 
Arcada Superior Arcada Inferior Total  

Dentes Dir Esq Dir Esq Sup [nf Total 
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Incisivos 1 (1) 1 (1) - 2 (1) - ' •" 2 (1) 
Caninos - - 1 (3) 1 (1) 1 (1) 
Premolares 13 (16) 13 (16) 5 (6) 4 (5) 26 (16) 9 (6) 35 (11) 
Molares 5 (6) 14 (13) 23 (29) 22 (28) 19 (12) 45 (28) 64 (20) 
3o molares 27 (68) 24 (60) 16 (40) 21 (53) 51 (64) 37 (46) 88 (55) 
N - n° de dentes ausentes 

IV.2.1.3. Número de dentes de prótese fixa 

A análise e localização dos dentes com prótese fixa mostrou que a sua 

percentagem foi de 0 ,926%, sendo 0 ,19% mandibulares e 0 ,74% maxilares. 

Verificámos também que a percentagem de dentes com prótese fixa nas 

arcadas superior e inferior direitas foi de 0 ,85% (correspondente a 9 dentes) e de 

0 ,09% do lado esquerdo (o que correspondeu apenas a 1 dente). Concluímos que a 

prótese f ixa, nestes doentes, teve uma presença irrelevante, dada a sua ínfima 

percentagem (tabela IV.7). 

Tabela IV.7 - Dentes de prótese fixa 
Hemi-arcada direita  

Incisivos Caninos Premolares Molares  
sup inf sup inf sup inf sup inf 

1 1 5 2 

Hemi-arcada esquerda  
Incisivos Caninos Premolares Molares  

sup inf sup inf sup inf sup inf 
1 
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IV.2.1.4. Número de dentes de prótese removível 

A análise da prótese removível, usada pelos doentes, permitiu-nos verificar que 
a percentagem deste tipo de dentes foi de 1,76%, sendo 1,1% mandibulares e 
0,65% maxilares. À direita a percentagem de dentes com prótese removível foi de 
1,1%, enquanto que à esquerda foi de 0,65%. Concluímos, também, que, tal como 
na prótese fixa, a percentagem de dentes removíveis foi muito baixa. Convém 
salientar no entanto que, apesar da percentagem ser ínfima, um doente (caso 19) era 
portador de uma prótese superior com 7 dentes e uma inferior com 6 dentes (tabela 
IV.8). 

Tabela IV.8 - Dentes de prótese removível 

Hemi-arcada direita 
Incisivos Caninos Premolares Molares 

sup inf sup inf sup inf sup inf 
1 2 3 1 5 

Hemi-arcada esquerda 

incisivos Caninos Premolares Molares 

sup inf sup inf sup inf sup inf 

1 2 1 3 

IV.2.1.5. Observações sobre o estudo das arcadas dentárias 

Da análise do estudo das arcadas dentárias dos doentes concluímos que: 
- A percentagem da prótese, quer fixa (0,926), quer móvel (1,76) foi 

praticamente irrelevante. 
- Só um doente apresentou prótese removível com sela livre, tanto a nível 

maxilar como a nível mandibular. 
- Só um doente apresentou falta de incisivos assim como só um doente 

apresentou ausência de um canino inferior.. Dezasseis doentes (40%) perderam pelo 
menos um dos seus premolares. Quanto aos 1a e/ou 2a molares estavam ausentes 
65%, o que significa que 26 doentes perderam pelo menos um molar. Os 3os molares 
estavam presentes em apenas 7 doentes (17%). 
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IV.2.2. Estudo da oclusão máxima 

Durante o exame clínico, não encontrámos prematuridades em OM, tendo, 

seguidamente, efectuado o estudo dos contactos dentários em OM. 

IV .2 .2 .1 . Contactos dentários em oclusão máxima do lado direito 

Da análise da OM, do lado direito, ressaltou que 3 8 % dos doentes ocluiam 

com 14 dentes. A análise da falta de contactos dentários, em OM, permitiu-nos 

verificar que a maior percentagem (18%) se reportou à inoclusão de apenas um 

dente. 

Do estudo da OM do lado direito concluimos, também, que 25 indivíduos, isto 

é, 6 5 % da população estudada, ocluiam com todos os dentes presentes nas arcadas 

superior e inferior direitas (tabela IV.8). 

IV.2.2.2. Contactos dentários em oclusão máxima do lado esquerdo 

O estudo destes contactos mostrou que havia 17 indivíduos (43%) cuja OM 

era efectuada à custa de 14 dentes do lado esquerdo, o que era semelhante ao lado 

direito. Do estudo dos dentes não contactantes, verificámos que a percentagem mais 

significativa resultou da inoclusão de um ou dois dentes. Esta análise permitiu-nos, 

também, concluir que 7 0 % da população estudada (28 doentes), efectuava a OM à 

custa de todos os dentes existentes nas arcadas superior e inferior esquerdas.(tabela 

IV.9). 

IV.2.3. Estudo dos pares dentários 

É necessário aclarar que, nos doentes, alguns pares dentários se estabele

ceram mediante prótese parcial removível (casos 19, 35 e 39). Os pares dentários 

que se estabeleceram mediante dentes naturais e prótese f ixa, foram considerados 

do mesmo tipo, isto é como se fossem todos dentes naturais. 

A pesquisa dos pares dentários mostrou que 13 doentes (32,5%) articularam 

com 14 pares dentários, 8 doentes (20%) articularam com 13 pares dentários e com 

12 pares dentários também existiram 12 doentes (20%) (Tabela IV.9). 
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Tabela IV.9 - Número de contactos dentários em oclusão máxima  
Direita Esquerda 

(c/contactos) (s/contactos) (c/contactos) (s/contactos) 

N D (%) D 
7 

(%) D (%) D 
4 

(%) 
1 

D D 
7 (18) 

D D 
4 (10) 

2 2 (5) 4 (10) 
4 1 (3) 1 (3) 1 (3) 
6 1 (3) 4 (10) 2 (5) 
7 1 (3) 
8 1 (3) 3 (8) 
9 3 (8) 2 (5) 1 (3) 
10 1 (3) 2 (5) 
11 2 (5) 1 (3) 
12 4 (10) 3 (8) 
13 9 (23) 8 (20) 
14 15 (38) 17 (43) 
15 3 (8) 2 (5) 
16 1 (3) 1 (3) 

N - n° de dentes; D - n° de doentes 

Tabela IV.10 - Pares dentários de cada doente 
3 dir. PD esq. 

5 

PD total 

11 

PD dir. PD esq. 

4 

PD total 

6 

PD esq. 

5 

PD total 

11 4 

PD esq. 

4 8 
7 7 14 6 7 13 
7 7 14 3 2 5 
7 7 14 6 7 13 
7 6 13 6 6 12 
7 6 13 7 7 14 
6 6 12 5 4 9 
6 6 12 5 4 9 
7 7 14 6 6 12 
7 7 14 7 7 14 
7 7 14 6 4 10 
6 6 12 5 7 12 
7 7 14 4 4 8 
6 8 14 6 6 12 
7 7 14 5 + 2 * 6 13 
7 7 14 7 6 13 
6 7 13 4 4 8 
7 7 14 3 5 8 

+ 4* 2 + 4 * 12 6 + 1 * 5 + 1 * 13 
7 6 13 6 6 12 

PD - n° de pares dentários; * - dentes de prótese parcial removível. 

IV .2 .3 .1 . Pares dentários do lado direito 

A análise dos pares dentários entre dentes naturais e/ou prótese f ixa, do lado 

direito, mostrou que a grande maioria dos doentes ocluia com 6 ou 7 pares dentários; 

3 5 % ocluiam com 6 pares dentários e 4 0 % com 7 pares dentários. A quantificação 

dos pares dentários constituídos por dentes naturais e/ou prótese fixa com dentes de 
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prótese móve l fo i ins ign i f i can te , t o rnando , por isso, a sua anál ise i r re levante (tabela 

IV .11 ) . 

Tabela IV. 11 - Localização dos pares dentários 

Dentes natuais e prótese fixa com prótese móvel 

direita esquerda 

PD D (%) D (%) 

1 

(%) 

2 1 (3) 2 (5) 
3 2 (5) 
4 3 (8) 6 (15) 
5 4 (10) 3 (8) 
6 14 (35) 12 (30) 
7 16 (40) 16 (40) 
8 1 (3) 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

direita esquerda Total 

D (%) D (%) D (%) 

1 (3) 
(3) 

(5) 1 (3) 
(3) 

4 (10) 
2 (5) 
1 (3) 
1 (3) 
9 (23) 
9 (23) 
13 (33) 

PD - n° de pares dentários; D - n° de doentes 

IV.2.3.2. Pares dentários do lado esquerdo 

O estudo dos pares dentários do lado esquerdo entre dentes naturais e/ou 

prótese f ixa, mostrou que 3 0 % dos doentes articulavam com 6 pares dentários e 

4 0 % com 7 pares dentários. A quantificação dos pares dentários constituídos por 

dentes naturais e/ou prótese fixa com dentes de prótese móvel fo i , tal como no lado 

direito, insignificante tornando, por isso, a sua análise irrelevante (tabela IV. 11). 

IV.2.3.3. Observações sobre o estudo dos pares dentários 

O número de pares dentários foi semelhante tanto à direita, como à esquerda. 

Verificamos, também, que 3 3 % dos doentes ocluia com 14 pares dentários, 

enquanto que só um doente, ocluia com 5 pares dentários. Na grande maioria dos 

doentes (79%) a oclusão dentária efectuou-se entre os 12 e os 14 pares dentários 

(tabelas IV. 10 e IV. 11). 
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IV.2.4. Prematuridades em oclusão em relação cêntrica 

A pesquisa das prematuridades em ORC mostrou que as percentagens de 
doentes com contactos prematuros no lado direito foi de 35% (14 doentes), enquanto 
que no lado esquerdo foi de 70% (28 doentes). Estes resultados mostraram que a 
percentagem dos contactos prematuros à esquerda foi o dobro dos da direita (tabela 
IV.12). 

Tabela IV.12 - Prematuridades em oclusão em relação cêntrica 
Direita Esquerda 

Doentes (%) Doentes (%) 
c/ prematuridades 
s/ prematuridades 

14 
26 

(35) 
(65) 

28 (70) 
12 (30) 

IV.2.5. Estudo da distância da oclusão em relação cêntrica à oclusão 
máxima (deslizamento em cêntrica) 

O valor médio do DC foi de 1,5 mm, com um desvio padrão (DP) de 2,242 
mm, tendo um máximo de 9 mm e um mínimo de 0,2 mm (tabela IV. 13). 

Tabela IV. 13 • Deslizamento em cêntrica 
Média DP Máximo Mínimo 
1,528 2,242 9 0,2 

IV.2.6. Estudo da sobremordida horizontal 

Da análise deste parâmetro verificámos que a sobremordida horizontal média 
dos doentes foi de 3,1 mm, com um DP = 1,968, tendo um máximo de 9 mm e um 
mínimo de zero, isto é topo a topo. Não foi detectada nenhuma oclusão cruzada 
anterior, visto não ter sido obtido nenhum valor negativo para a sobremordida 
horizontal (tabela IV. 14). 

Tabela IV.14 ■ Valor da sobremordida horizontal 
Média DP Máximo Mínimo 

3,1 1,968 9 0 
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IV.2.7. Estudo da sobremordida vertical 

Da análise efectuada concluímos que a sobremordida vertical média dos 

doentes se situava nos 2,9 mm, com um DP = 1,809, com um máximo de 6 mm e 

um mínimo de -2 mm, o que evidenciou que existiam doentes com mordida aberta 

anterior (tabela IV. 15). 

Tabela IV.15. - Valor da sobremordida vertical 
Média DP Máximo Mínimo 

2,872 1,809 6 -2 

IV.2.8. Estudo da classe de Angle 

Do estudo da classe de Angle ressaltou que a maioria dos doentes apresentou 

uma oclusão neutral a nível de molares, com uma percentagem praticamente igual 

quer à direita (58%) quer à esquerda (55%). Convém também referir que a 

percentagem da oclusão em classe III foi o dobro da oclusão em classe II. Esta 

constatação deve-se apenas ao facto de a perda dos molares inferiores ser superior 

ao dobro em relação à mesma perda a nível superior (tabela IV. 16). 

Tabela IV. 16. - Classe de Angle  
~~ Direita Esquerda  

D (%) D (%) 

Classe I 23 (58) 22 (55) 
Classe II 6 (15) 6 (15) 
Classe III V\ (28) 12 (30) 
D - n° de doentes 

IV.2.9. Estudo da classe canina 

Da análise da classe canina inferimos que a maioria dos doentes ocluía em 

neutro-oclusão, a nível de caninos, e que não havia uma grande diferença entre a 

oclusão à direita (68%) e à esquerda (75%). Estes dados foram praticamente 

idênticos aos observados a nível molar. 

No entanto, no que se refere à oclusão em classe II e III, notou-se que havia 

uma predominância, à direita, da classe II (23%) em relação à classe III (10%), 

enquanto que à esquerda era patente a igualdade de valores (13%) (tabela IV. 17). 
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Tabela IV. 17 ■ Classe Cani ina 
Direita Esquerda 

D (%) D (%) 

Classe 1 
Classe II 
Classe III 

27 
9 
4 

(68) 
(23) 
(10) 

30 (75) 
5 (13) 
5 (13) 

D - n° de doentes 

IV.2.10. Estudo da linha média interincisiva 

Do estudo efectuado verificámos que apenas 10 doentes (25%) apresentavam 
a linha média inferior centrada. O desvio da linha média dos outros 75% foi 
praticamente idêntico quer para a direita, 16 doentes (40%), quer para a esquerda, 
14 doentes (35%) (tabela IV. 18). 

Tabela IV.18 - Linha média interincisiva inferior 
Centrada Desvio p/ Direita Desvio p/ Esquerda 

D (%) D (%) D (%) 

10 (25) 16 (40) 14 (35) 
D - n° de doentes 

IV.2.11. Estudo da oclusão cruzada 

Apenas 12 indivíduos (30%) apresentaram algum tipo de oclusão cruzada. 
Deste tipo de oclusão a mais frequente foi a unilateral direita, com 15%, que 
equivaleu a 6 doentes (tabela IV. 19). 

Tabela IV. 19. - Oclusão cruzada 
Bilateral Direita Esquerda 

D (%) D (%) D (%) 

(10) 6 (15) 2 (5) 
D - n° de doentes 

IV.2.12. Estudo da abertura máxima voluntária 

A média da AMV encontrada nos doentes foi de 44,6 mm com um DP 
8,089, tendo um máximo de 66 mm e um mínimo de 25 mm (tabela IV.20). 
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Tabela IV.20. - Abertura máxima voluntária 
média dp máximo mínimo 

44,6 8,089 66 26 

IV.2.13. Estudo do desvio da mandíbula durante a abertura 

Apenas 16 indivíduos (39%) efectuaram a AMV sem desvio. O desvio da 

mandíbula, durante o movimento de abertura, foi mais notório para a esquerda, 

efectuado por 15 doentes (38%), do que para a direita, que apenas foi registado por 

9 doentes (23%) (tabela IV.21). 

Tabela IV.21 - Desvio da mandíbula durante a abertura 
Sem desvio Com desvio 

Direita Esquerda 
D (%) D_ (%) D (%) 
16 (40) 9 (23) 15 (38) 

D - n° de doentes 

IV.2.14. Estudo dos movimentos de lateralidade 

IV .2 .14 .1 . Esquema oclusal durante o movimento de trabalho mandibular 

IV .2 .14 .1 .1 . Movimento de lateralidade direito 

Com os dados obtidos, no exame efectuado, verificámos que o esquema 

oclusal mais frequente na LD foi a oclusão mista, 5 0 % , comum a 24 doentes. A guia 

canina foi efectuada por 7 doentes, o que correspondeu a 18%. Em terceiro lugar, 

por ordem decrescente de frequência, surgiu a função de grupo posterior, comum a 

cinco doentes, o que perfez 13%. A função de grupo anterior, tal como a função de 

grupo total , foram esquemas oclusais que representaram uma percentagem muito 

pequena (tabela IV.22). 
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Tabela IV.22 - Movimento de lateralidade (lado de trabalho) 
Direita Esquerda 

Função de grupo D % D % 

Guia canina 
Função de grupo anterior 
Função de grupo posterior 
Função de grupo total 
Oclusão mista 

7 
2 
5 
2 

24 

(18) 
(5) 
(13) 
(5) 
(60) 

2 
5 
2 

31 

(5) 
(13) 
(5) 

(78) 
D - n° de doentes 

IV.2.14.1.2. Movimento de lateralidade esquerdo 

O estudo do movimento de LE mostrou uma configuração, segundo a qual, o 
esquema oclusal mais frequente foi a oclusão mista, detectada em 31 doentes, que 
representou 78%. A função de grupo anterior, foi registada em 5 doentes, o que 
significou que este esquema oclusal esteve presente em 13%. A guia canina e a 
função de grupo posterior detiveram uma percentagem muito baixa (5%). A função 
de grupo total não foi detectada neste movimento de lateralidade (tabela IV.22). 

IV.2.14.1.3. Interferências no movimento de lateralidade 
IV.2.14.1.3.1. Interferências no movimento de lateralidade no lado de trabalho 

Não foram detectadas interferências nem no lado de trabalho direito, nem no 

lado de trabalho esquerdo. 

IV.2.14.1.3.2. Interferências no movimento de lateralidade no lado de não 
trabalho 

As interferências detectadas no lado de não trabalho, durante a LD, foram da 
ordem dos 30%, o que correspondeu a 12 doentes. A grande maioria, 70%, não 
apresentou interferências durante o movimento de lateralidade direito (tabela IV.23). 

As interferências detectadas no lado de não trabalho, durante a LE, foram de 
35%, o que equivaleu a 14 doentes. Sem interferências houve 65% dos doentes 
(tabela IV.23). 

Tabela IV.23 - Movimento de lateralidade 
(Interferências em não trabalho) 

Direita Esquerda 
D (%) D (%) 

c/interferências 
s/interferências 

12 
28 

(30) 
(70) 

14 (35) 
26 (65) 

D - n° de doentes 
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IV.2.14.2. Observações sobre o movimento de lateralidade 

O estudo dos movimentos de lateralidade mostrou que a oclusão mista foi o 

esquema oclusal mais frequente: na LD foi da ordem dos 6 0 % e na LE foi de 7 8 % . O 

menos significativo dos esquemas oclusais foi a função de grupo total que, na LD foi 

da ordem dos 5%, e esteve ausente na LE (tabela IV.22). 

Verificámos, também, que o número de doentes que apresentaram 

interferências do lado de não trabalho, durante o movimento de lateralidade, foi 

semelhante nos dois lados: 12 doentes tinham interferências do lado de não trabalho 

durante a LD; na LE foram 14 os doentes que apresentaram interferências no lado de 

não trabalho (tabela IV.23). 

IV.2.15. Estudo parodontal 

IV .2 .15 .1 . Estudo das bolsas parodontais 

O estudo das bolsas parodontais mostrou que, nos doentes estudados, a 

maior percentagem de bolsas se situava num ou dois dentes, não havendo grande 

discrepância entre o lado direito e o esquerdo (tabela IV.24). 

Tabela IV.24 - Patologia parodontal clínica 
(n° de bolsas)  

Direita 

N D (%) 
1 2 (5) 
2 1 (3) 
4 1 (3) 
5 1 (3) 

N - n° de dentes; D - n° de doentes 

IV.2.15.2. Estudo das recessão gengival 

No estudo da recessão gengival, também foi notório que a maior percentagem 

de doentes apresentava recessão gengival em 1 ou dois dentes, não havendo 

diferenças relevantes entre o lado direito e o esquerdo (tabela IV.25). 

Esquerda 

D (%) 
2 (5) 
2 (5) 
1 (3) 
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Tabela IV.25 ■ Patologia parodontal clínica 
(recessão gengival) 

Direita Esquerda 
N D (%) D (%) 

1 3 (8) 4 (10) 
2 5 (13) 2 (5) 
3 2 (5) 1 (3) 
4 1 (3) 2 (5) 
5 1 (3) 
6 1 (3) 

N - n° de dentes; D - n° de doentes 

IV.2.15.3. Observações sobre o estudo parodontal 

O estudo clínico da patologia parodontal evidenciou que a recessão gengival 
atingiu 13 doentes (32,5%), enquanto que apenas 6, (15%), apresentavam bolsas 
parodontais com uma profundidade situada entre os 3 e os 6 mm (tabela IV.26). Foi 
notória a predominância do sexo feminino, mas convém não esquecer que, neste 
estudo, 90% dos doentes são mulheres. 

Tabela IV.26 - Patologia parodontal - exame clínico 
Patologia Doentes Sexo feminino Sexo masculino 

n° (%) n° (%) n° (%) 

3mm<bolsas<6mm 
Recessão gengival 

6 (15) 
13 (32,5) 

5 (12,5) 
12 (30) 

1 (2,5) 
1 (2,5) 

IV.2.16. Estudo da palpação muscular 

O estudo da palpação muscular mostrou que : 
- A grande maioria dos doentes não apresentava dor à palpação muscular; 
- A dor ligeira foi a que teve maior percentagem, seguida da dor média, 

aparecendo a dor intensa em último lugar; 

- O músculo mais doloroso foi o MPE, logo seguido do MSE; 
- O músculo menos doloroso foi o temporal posterior direito, logo seguido do 

occipital direito; 
- Os músculos estavam muito mais dolorosos à esquerda do que à direita 

(tabela V.27). 
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Tabela IV.27 - Palpação muscular 
Dor Ligeira Dor Média Dor Intensa Indolor 

Músculo D (%) D (%) 
(3) 

D (%) 
(5) 

D (%) 

TAD 6 (15) 1 
(%) 
(3) 2 

(%) 
(5) 31 (78) 

TAE 9 (23) 6 (15) 8 (20) 17 (43) 
TPD 1 (3) 0 (0) 0 (0) 39 (98) 
TPE 3 (8) 0 (0) 0 (0) 37 (93) 
OD 2 (5) 0 (0) 0 (0) 38 (95) 
OE 7 (18) 2 (5) 0 (0) 31 (78) 
MPD 10 (25) 5 (13) 0 (0) 25 (63) 
MPE 13 (33) 4 (10) 9 (23) 14 (35) 
MSD 6 (15) 4 (10) 0 (0) 30 (75) 
MSE 9 (23) 11 (28) 5 (13) 15 (38) 
TD 6 (15) 0 (0) 0 (0) 34 (85) 
TE 5 (13) 6 (15) 0 (0) 29 (73) 
SMD 4 (10) 0 (0) 1 (3) 35 (88) 
SME 10 (25) 2 (5) 3 (8) 25 (63) 
TTD 8 (20) 7 (18) 2 (5) 23 (58) 
TTE 8 (20) 8 (20) 9 (23) 15 (38) 
SHD 6 (15) 1 (3) 2 (5) 31 (78) 
SHE 6 (15) 5 (13) 1 (3) 28 (70) 
D - número de doentes; TAD - Temporal anterior direito; TAE - Temporal anterior esquerdo; 
TPD - Temporal posterior direito; TPE - Temporal posterior esquerdo; OD - Occipital direito; 
OE - Occipital esquerdo; MPD - Masseter profundo direito; MPE - Masseter profundo esquerdo; 
MSD - Masseter superficial direito; MSE - Masseter superficial esquerdo; TD - Trapézio direito; 
TE - Trapézio esquerdo; ECMD - Estemocleidomastoideu direito; ECME -
Esternocleidomastoideu esquerdo; TTD - Tendão do temporal direito; TE - Tendão do temporal 
esquerdo; 
SHD - Suprahioideus direitos; SHE- Suprahioideus esquerdos. 

IV.2.17. Estudo da manipulação funcional muscular 

O estudo da manipulação funcional muscular mostrou que não houve nenhum 
caso de dor intensa e que a dor ligeira foi a mais frequente. Também não houve 
diferença entre a sintomatologia dolorosa direita e esquerda. O músculo que se 
apresentou doloroso no maior número de doentes foi o pterigoideu lateral superior 
direito (PLSD) (tabela IV.28). 

Tabela IV.28 - Manipulação funcional muscular 
Dor Lige iira Dor Média Dor Intensa Indolor 

Músculo D (%) 
(8) 

D (%) 
(0) 

D (%) D (%) 
PU dir. 3 

(%) 
(8) 0 

(%) 
(0) 0 (0) 37 (93) 

PLI esq. 5 (13) 1 (3) 0 (0) 34 (85) 

PLS dir. 7 (18) 1 (3) 0 (0) 32 (80) 
PLS esq. 4 (10) 0 (0) 0 (0) 36 (90) 
D - número de doentes 
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IV.2.18. Estudo da palpação da articulação temporomandibular 

Os dados relativos à palpação das ATM, mostraram que, a nível do polo lateral 
direito, em 52% dos doentes a palpação foi negativa. Dos sintomáticos, a dor ligeira 
foi a mais predominante com 28%, seguida da dor média com 15% e, por fim, a dor 
intensa só afectou 5% (tabela IV.28). 

Quanto ao polo lateral esquerdo, os doentes assintomáticos foram em menor 
número; 43% contra 52% à direita. Nos sintomáticos, para além de serem em maior 
número, constatámos que o tipo de dor mais frequente foi a dor média, com 23%. 

A palpação da parede posterior mostrou que havia mais doentes 
assintomáticos à direita do que à esquerda. Dos sintomáticos verificámos que a 
percentagem do tipo de dor à esquerda era praticamente uniforme (10%, dor ligeira, 
1 1 % dor média e 9% dor intensa), enquanto que à direita havia um predomínio da 
dor ligeira 33%. (Tabela IV.29) 

Tabela IV.29 - Palpação da ATM 
Dor I igeira Dor média Dor intensa Indolor 

ATM D (%) 
(28) 

D (%) 
(15) 

D (%) 
(5) 

D (%) 
PL dir. 11 

(%) 
(28) 6 

(%) 
(15) 2 

(%) 
(5) 21 (52) 

PL esq. 10 (25) 9 (23) 4 (10) 17 (43) 
PP dir. 13 (33) 5 (13) 6 (15) 16 (40) 
PP esq. 10 (25) 11 (28) 9 (23) 10 (25) 

D - n° de doentes; PL - polo lateral; PP - parede posterior 

IV.2.19. Estudo da sintomatologia da articulação temporomandibular 

Do estudo dos dados recolhidos do exame clínico das ATM, concluímos que a 
sintomatologia dolorosa das articulações foi mais significativa à esquerda. No 
entanto, o estalido de abertura e a limitação de abertura tiiveram uma percentagem 
maior à direita (tabela IV.30). 
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Tabela IV.30 - Sintomatologia da ATM 
ATM Direita Esquerda 
Sintomatologia D (%) D (%) 
Estalido Abertura 11 (28) 8 (20) 
Estalido Fecho 2 (5) 2 (5) 
Estalido Recíproco 2 (5) 2 (5) 
Crepitação 4 (10) 4 (10) 
Dor Espontânea 4 (10) 6 (15) 
Dor Nocturna 2 (5) 3 (8) 
Dor Mastigação 7 (18) 9 (23) 
Limitação de Abertura 7 (18) 2 (5) 

D - n° de doentes 

IV.3. ESTUDO RADIOGRÁFICO 

IV .3 .1 . Estudo parodontal 

IV .3 .1 .1 . Destruição óssea vertical 

A análise da patologia parodontal radiográfica, no que se refere à destruição 

óssea vertical, mostrou que a maior percentagem de doentes apresentava bolsas 

entre 1 e 4 dentes, sendo mais notória com um e dois dentes (tabela IV.31). 

Tabela. IV.31 - Patologia parodontal radiográfica 
( destruição óssea vertical ) 

direita esquerda 
N D (%) D (%) 

1 9 (23) 8 (20) 
2 11 (28) 9 (23) 
3 6 (15) 6 (15) 
4 4 (10) 5 (13) 
5 2 (5) 3 (8) 
6 1 (3) 1 (3) 

N - n° de dentes; D - n° de doentes 

IV.3.1.2. Destruição óssea horizontal 

No estudo da destruição óssea horizontal, tornou-se patente que o maior 

número de doentes apresentou este tipo de patologia em apenas 1 dente. No 

entanto, do lado direito, 4 doentes apresentaram destruição óssea horizontal em dois 

dentes (tabela IV.32). 
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Tabela IV.32 - Patologia parodontal radiográfica 
( destruição óssea horizontal ) 

Direita Esquerda 
N D (%) D (%) 

1 7 (18) 9 (23) 
2 4 (10) 1 (3) 
3 2 (5) 2 (5) 
4 1 (3) 2 (5) 
5 2 (5) 2 (5) 
6 2 (5) 
7 1 (3) 1 (3) 
8 1 (3) 
10 1 (3) 
11 1 (3) 
13 1 (3) 

N - n° de dentes; D - n° < de doentes 

IV.3.1.3. Observações sobre o estudo parodontal radiográfico 

A destruição óssea vertical atingiu um número maior de doentes, 34 (85%), 

enquanto que só 23 (57,5%) sofreram destruição óssea horizontal (tabela IV.33). Tal 

como aconteceu no exame clínico, verificámos, também, no estudo radiográfico, que 

foi notória a predominância do sexo feminino, o que não é de surpreender pois 90% 

dos doentes são mulheres. 

Tabela IV.33 - Patologia parodontal - exame radiográfico 
Patologia Doentes Sexo feminino Sexo masculino 

Destruição 
óssea vertical 

D (%) D (%) D (%) 

34 (85) 30 (75) 4 (10) 

Destruição 
óssea 23 (57,5) 19 (47,5) 4 (10) 
horizontal 
D - n° de doentes 

IV.3.2. Estudo do exame ortopantomográfico 

A medição, na ortopantomografia, dos diâmetros dos côndilos mandibulares, 
mostrou que o diâmetro médio dos côndilos do lado direito foi de 12,2 ± 2,866 mm, 
com um máximo de 24 mm e um mínimo de 8 mm. Do lado esquerdo, o tamanho 
médio foi de 11,6 ± 2,679 mm, com um máximo de 18 mm e um mínimo de 7 mm 
(tabela IV.34) 
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Tabela IV.34 Diâmetro dos côndilos mandibulares 
Côndilos Média DP Máximo Mínimo 

Direita 
Esquerda 

12,200 2,866 24 
11,525 2,679 18 

8 
7 

O valor de 24 mm correspondeu ao diâmetro de um côndilo com hiperplasia 

congénita, que motivou a hiperplasia da hemi-mandíbula ipsilateral (caso número 29). 

IV.3.3. Diâmetro mésio-distal da coroa do molar mais verticalizado 

A média do diâmetro mésio-distal da coroa do molar mais verticalizado, 
medido na ortopantomografia, do lado direito foi de 12,5 ± 1,569 mm com um 
máximo de 16 mm e um mínimo de 8,5 mm. Do lado esquerdo, os registos foram 
praticamente iguais: 12,4 ± 1,847 mm de média, com um máximo de 17 mm e um 
mínimo de 8 mm (tabela IV.35). 

Tabela IV.35 Diâmetro mésio-distal da coroa do molar mais vertic 
Molar Média DP Máximo Mínimo 

Direita 
Esquerda 

12,475 1,569 16 8,5 
12,363 1,847 17 8,0 

IV.3.4. Altura óssea mandibular 

A média da altura do osso mandibular por distai de canino foi sensivelmente 

idêntica em ambos os lados, assim como no que respeita aos valores máximos e 

mínimos. O estudo efectuado por mesial do sétimo mostrou, também, uma 

equiparação de valores (tabela IV.36). 

Tabela IV.36 - Altura do osso mandibular 
Osso mandibular Distai de canino Mesial de sétimo 

Média 
Desvio padrão 
Máximo 
Mínimo 

Direita 

36,08 
3,26 
44 
30 

Esquerda 

35,8 
3,41 
43 
30 

Direita 

30,11 
3,01 
36 
21 

Esquerda 

29,97 
3,11 
38 
23 
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IV.3.5. Análise das radiografias transcranianas 

Da análise dos dados obtidos nas RTLO com a boca fechada, concluímos que 
95% a 97% dos doentes apresentavam deslocamento do côndilo. Com o côndilo 
centrado em relação à fossa mandibular apareceram apenas um caso à direita e dois 
à esquerda (tabela IV.37). 

Tabela IV.37 - Posição do côndilo em relação à fossa mandibular 
Direita Esquerda 

Côndilo D (%) D (%) 

Centrado 
Posterior 
Anterior 

1 
18 
21 

(3) 
(45) 
(52) 

2 (5) 
21 (52) 
17 (43) 

D - n° de doentes 

IV.3.6. Análise das radiografias transcranianas laterais oblíquas das duas 
articulações (direita e esquerda) por sobreposição 

IV.3.6.1. Posição de boca fechada 

IV.3.6.1.1. Espaço articular superior 

A análise do espaço articular superior da ATM, por sobreposição das RTLO, 
com a boca fechada, permitiu observar que: 

- 20% dos côndilos se encontravam na mesma posição espacial em relação à 
fossa mandibular; 
- Do lado direito havia um maior número de côndilos que ocupavam uma 

posição mais superior (45%) do que os côndilos do lado esquerdo (35%). 

IV.3.6.1.2. Espaço articular posterior 

Da análise do espaço articular posterior, verificamos que: 
- 15% dos côndilos se encontravam na mesma posição espacial em relação à 

fossa mandibular; 
- Do lado direito havia um menor número de côndilos, (38%), que ocupavam 
uma posição mais anterior em relação ao número de côndilos do lado 
esquerdo, (48%). 
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IV.3.6.1.3. Espaço articular anterior 

Da análise do espaço articular anterior, concluímos que: 

- 2 0 % dos côndilos ocupavam a mesma posição espacial em relação à fossa 

mandibular. 

- Do lado direito havia um menor número de côndilos, (30%), que ocupavam 

uma posição mais anterior, em relação ao número de côndilos do lado 

esquerdo, na mesma posição espacial (50%) (tabela IV.38). 

Tabela IV.38 - Posição do côndilo na fossa mandibular 
Com a boca fechada 

(Análise do espaço articular superior) 
Direita Esquerda  

Côndilo D (%) D (%) 
Centrado 8 (20) 8 (20) 
Superior 18 (45) 14 (35) 
Inferior 14 (35) 18 (45) 

(Análise do esoaco articular posterior) 
Centrado 6 (15) 6 (15) 
Anterior 15 (38) 19 (48) 
posterior 19 (48) 15 (38) 

(Análise do esoaco articular anterior) 
Centrado 8 (20) 8 (20) 
Anterior 12 (30) 20 (50) 
Posterior 20 (50) ]2 (30) 
D - n° de doentes 

IV.3.6.2. Posição de boca aberta 

IV .3 .6 .2 .1 . Espaço articular superior 

A análise do espaço articular superior da A T M , por sobreposição das RTLO, 

com a boca aberta, permitiu-nos observar que: 

- 5% dos côndilos se encontravam na mesma posição espacial em relação à 

fossa mandibular; 

- No lado direito, o número de côndilos que se encontrava num plano mais 

superior em relação aos côndilos do lado oposto era percentualmente igual, 

(48%), ao número de côndilos que, no lado esquerdo, se situavam num plano 

superior em relação aos do lado direito; 
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- O número de côndilos que, no lado direito se situava num plano inferior era, 

em relação aos do lado esquerdo, percentualmente igual ao número de 

côndilos, na mesma situação espacial, do lado esquerdo. 

IV.3.6.2.2. Espaço articular posterior 

Tabela IV.39 - Posição do côndilo na fossa 
mandibular com a boca aberta 

(Análise : do esDaco articular suoerior) 
Direita Esquerdé i 

Côndilo D (%) D (%) 
Centrado 
Superior 
Inferior 

2 
19 
19 

(Análise 

(5) 
(48) 
(48) 

do esDaco articular 

2 
19 
19 

posterior) 

(5) 
(48) 
(48) 

Centrado 
Anterior 
Posterior 

1 
15 
24 

(3) 
(38) 
(60) 

1 
24 
15 

(3) 
(60) 
(38) 

Da análise do espaço articular posterior da ATM, por sobreposição das RTLO, 

com a boca aberta, constatámos que: 

- Apenas uma articulação apresentava a mesma configuração espacial dos 

côndilos direito e esquerdo; 

- O número de côndilos do lado direito numa posição mais posterior era maior, 

(60%), do que o número de côndilos na mesma posição do lado esquerdo, 

(38%); 

- O número de côndilos numa posição mais anterior era maior do lado 

esquerdo, (60%) do que do lado direito (38%) (tabela IV.39). 

IV.4. ESTUDO ELECTROMIOGRAFICO 

Seguiremos neste estudo, a mesma sequência de exposição apresentada em 

Material e Métodos. Em 1 o lugar mostrar-se-ão os valores dos potenciais bioeléctricos 

obtidos em situação de repouso para cada músculo; posteriormente os de clench, 

AMV, deglutição, RC e movimentos de lateralidade, tanto dos picos máximos, como 

das médias EMG. Por f im registaremos os valores provenientes da determinação dos 

PS dos músculos elevadores. 
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IV.4.1. Registo dos picos dos potenciais bioeléctricos 

IV.4.1.1. Posição de repouso 

IV.4.1.1.1. Músculo temporal anterior 

0 exame EMG do TAD, na PR, mostrou que a média dos picos máximos dos 
potenciais bioeléctricos foi de 27,42 ± 21,405 \iv, com um máximo de 104 |o.v e um 
mínimo de 5 |o,v. A média do TAE foi ligeiramente mais baixa, 24,65 ± 20,107 \x.v, 

com um máximo de 99,4 JJ.V e um mínimo de 10 (xv. Perante estes resultados 
podemos considerar que as médias dos picos EMG dos dois temporais foram 
praticamente equivalentes (tabela IV.40), embora o gráfico dos valores individuais 
tenha mostrado algumas diferenças pontuais apreciáveis entre os dois lados (figura 
IV. 1) 

1 2 0 T 

0 - I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — ! — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I 

1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 

Doentes 

Dir. " " " Esq. 

Figura IV. 1 - Valores dos picos dos níveis EMG do TA na PR. 

IV.4.1.1.2. Músculo masseter superficial 

A média dos picos EMG do MSD, na PR, foi de 19,038 ± 14,6 u.v, com um 
máximo de 72,5 uv e um mínimo de 6,3 u.v. 0 MSE mostrou uma actividade 
ligeiramente superior, com uma média dos picos EMG de 22,37 ± 19,638 nv, com 
um máximo de 119 \iv e um mínimo de 6,3 u.v (tabela IV.40). A análise do gráfico 
dos valores individuais mostrou, contudo, disparidades apreciáveis entre o lado direito 
e o esquerdo (figura IV.2). 
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*Dir Esq 

Figura IV.2 - Valores dos picos EMG do MS na PR 

IV.4.1.1.3. Músculo masseter profundo 

O MPD, durante a PR, apresentou, como média dos picos EMG, um valor de 
18,142 ± 14,171 |^v, tendo um máximo de 77,5 |̂ v e um mínimo de 5 (av. A média 
dos picos EMG do MPE foi de 21,758 ± 20,397 |j.v, com um máximo de 131 uv e um 
mínimo de 6,3 [iv (tabela IV.40). Estes resultados foram equivalentes aos dos 
masseteres superficiais, o que foi corroborado pela parecença dos gráficos dos 
valores individuais (figura IV.3). 

*Dir " " " Esq 

Figura IV.3 - Valores EMG do MP na PR. 
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IV.4.1.1.4. Músculo digástrico anterior 

A média dos picos EMG do DAD, na PR, foi de 27,105 ± 19,738 u.v, com um 
máximo de 113 |iv e um mínimo de 6,3 u.v. 0 DAE teve 29,24 ± 21,38 uv como 
média, sendo de 108 nv o valor do pico máximo e 2,5 u.v o mínimo (tabela IV.40). No 
entanto os registos individuais mostraram diferenças apreciáveis entre os dois lados 
(figura IV.4) 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Doentes 
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Figura IV.4 - Valores dos picos EMG do DA na PR. 

IV.4.1.1.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de 
repouso 

Do estudo dos picos EMG na PR, verificámos que os potenciais bioelétricos 
dos músculos foram superiores aos consideradados normais14461 e, embora 
mostrassem uma certa equivalência entre as médias, apresentaram uma grande 
disparidade entre os picos máximos e mínimos (tabela IV.40). e um padrão de 
actividade muscular diferente em ambos os lados, estando o lado esquerdo 
globalmente mais hipertónico, embora os temporais tenham desenvolvido uma 
actividade maior do lado direito (figura, IV.1, IV.2, IV.3, IV.4). 

Tabela IV.40 - Valores dos picos EMG na posição de repouso 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 27,420 21,405 99,000 104,00 5,00 
TAE 24,650 20,107 89,400 99,40 10,00 
MSD 19,038 14,611 66,200 72,50 6,30 
MSE 22,370 19,658 112,700 119,00 6,30 
MPD 18,142 14,171 72,500 77,50 5,00 
MPE 21,758 20,397 124,700 131,00 6,30 
DAD 27,105 19,738 106,700 113,00 6,30 
DAE 29,240 21,380 105,5 108,000 2,50 
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IV.4.1.2. Posição de máximo esforço voluntário em oclusão máxima {clench) 

IV.4.1.2.1. Músculo temporal anterior 

1600 1 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Doentes 
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Figura IV.5 - Valores dos picos EMG do TA na posição de clench. 

A média dos registos dos picos EMG do TAD, na posição de clench, foi de 
827,207 + 367,56 |J.V, com um máximo de 1481 \i\ e um mínimo de 56,3 \iv. O TAE 
teve como média 798,57 ± 354 jav, com um máximo de 148 |xv e um mínimo de 
68,8 \iv Verificámos que existia uma ligeira hiperactividade do TAD em relação ao 
TAE (± 29 nv) (tabela IV.41). Observámos, também, que o padrão de contracção 
muscular foi diferente em ambos os lados dos doentes (figura IV.5).. 

IV.4.1.2.2. Músculo masseter superficial 

0 valor médio dos picos EMG do MSD, durante o clench, foi de 591,645 
+ 346,50 \iv, com um máximo de 1450 (iv e um mínimo de 56,3 |uv. Para o MSE a 
média dos picos EMG foi de 687,178 ± 389.363 \iv, com um máximo de 1469 \iv e 
um mínimo de 56,3 (xv. Houve uma diferença apreciável dos níveis médios dos picos 
EMG (± 96 |xv) do lado esquerdo em relação ao lado direito (tabela IV.41). A análise 
do padrão de contracção destes dois músculos mostrou uma assimetria bastante 
marcada (figura IV.6) 
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Figura IV.6 - Valores dos picos EMG do MS na posição de clench. 

IV.4.1.2.3. Músculo masseter profundo 

0 MPD, durante o clench, apresentou como média dos picos EMG um valor de 
516,107 ± 347,807 \iv, tendo um máximo de 1438 u.v e um mínimo de 68,8 uv. A 
média dos picos EMG do MPE foi de 620,687 ± 424,921 \iv, com um máximo de 
1481 |j.v e um mínimo de 37,5 |a.v Também neste músculo foi notória, tal como no 
MS, a diferença dos níveis EMG durante a contracção (± 104 u.v) entre o lado 
esquerdo e o direito (tabela IV.41), o que se reflectiu nas diferenças observadas no 
padrão de contracção muscular em ambos os lados (figura IV.7). 

*Dir Esq 

Figura IV.7 - Valores dos picos EMG do MP na posição de clench. 
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IV.4.1.2.4. Músculo digástrico anterior 

"Dir Esq 

Figura IV.8 - Valores dos picos EMG do DA na posição de clench. 

A média dos registos dos picos EMG do DA direito, durante o clench, foi de 
108,513 ±111,409 |xv, com um máximo de 688 (iv e um mínimo de 12,5 \xv. O DAE 
apresentou uma média de 120,365 ± 138,326 \iv, com um máximo de 763 [iv e um 
mínimo de 31,30 \iv (tabela IV.41). A análise do padrão de contracção muscular 
mostrou pequenas disparidades em ambos os lados, embora o DAE estivesse 
ligeiramente mais activo (figura IV.8). 

IV.4.1.2.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de 

clench 

Durante o clench, excepto o temporal, que apresentou níveis EMG 
ligeiramente mais altos à direita, todos os outros músculos estavam mais activos à 
esquerda. Verificámos, também, que os músculos que apresentaram níveis EMG 
mais elevados foram os masseteres superficial e profundo, com os do lado esquerdo 
substancialmente mais altos que os do direito (tabela IV.41). A análise dos gráficos 
permitiu verificar que o padrão de contracção muscular, nos dois lados, era 
assimétrico, estando os músculos, na globalidade, mais hipertónicos do lado 
esquerdo (figura IV.5, IV.6, IV.7, IV.8). 
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Tabela IV.41 - Valores dos picos EMG na posição de clench 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 827,207 367,560 1424,700 1481,00 56,30 
TAE 798,570 354,000 1412,200 1481,00 68,80 
MSD 591,645 346,501 1393,700 1450,00 56,30 
MSE 687,178 389,363 1412,700 1469 56,30 
MPD 501,107 345,125 1369,200 1438,00 68,80 
MPE 620,687 424,921 1443,500 1481,00 37,50 
DAD 108,535 111,409 675,500 688,00 12,50 
DAE 120,365 138,326 731,700 763,00 31,30 

IV.4.1.3. Posição de abertura máxima voluntária 

IV .4 .1 .3 .1 . Músculo temporal anterior 

A média dos registos dos picos EMG do TAD, na posição de AMV, foi de 

140,712 ± 150,732 \iv, com um máximo de 744 u.v e um mínimo de 12,5 uv. O TAE 

teve como média 118,180 ± 118,161 uv, com um máximo de 588 u.v e um mínimo 

de 25 \iv. Verificamos que o músculo mais activo, electromiograficamente, foi o 

TAD, que apresentou níveis EMG mais elevados, (± 22 uv), do que o do lado 

esquerdo (tabela IV.42), o que foi corroborado pelo gráfico dos registos EMG 

individuais que, para além desse facto, mostrou uma assincronia na contracção 

muscular em ambos os lados, (figura IV.9). 

'Dir Esq 

Figura IV.9 - Valores dos picos EMG do TA na posição de AMV. 
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IV.4.1.3.2. Músculo masseter superficial 

O valor médio dos picos EMG do MSD, durante a AMV, foi de 115,225 ± 
144,350 |j.v com um máximo de 813 uv e um mínimo de 18,8 \iv. Para o MSE a 
média dos picos EMG foi de 132,850 ± 173,181 \iv, com um máximo de 950 |j.v e 
um mínimo de 12,5 (iv O padrão de contracção muscular do MS foi contrário ao do 
TA, visto que, neste caso, o músculo mais activo se encontrou à esquerda e com 
uma diferença de (± 17 \iv) (tabela IV.42). O padrão de contracção individual mostrou 
uma grande disparidade de valores entre os dois lados estudados, com uma maior 
actividade elétrica do lado esquerdo (figura IV. 10). 

Dir " Esq 

Figura IV.10 - Valores dos picos EMG do MS na posição de AMV. 

IV.4.1.3.3. Músculo masseter profundo 

O MPD, durante a AMV, apresentou, como média dos picos EMG. 83,13 
± 89,45 |o.v, tendo um máximo de 506 |J.V e um mínimo de 12 \iv. A média dos picos 
EMG do MPE foi de 80,36 ± 57,763 |j.v, com um máximo de 256 uv e um mínimo de 
12,5 |j.v. Nesta prova houve uma semelhança nos padrões de contracção com uma 
diferença de ± 3|o.v nas médias dos picos EMG entre o lado direito e o esquerdo 
(tabela IV.42). Contudo, convém referir que, no estudo dos registos individuais, um 
dos doentes apresentou um pico EMG, à direita, muito alto (506 \iv), quer 
relativamente ao homólogo à esquerda, quer aos registos do conjunto dos doentes, o 
que influenciou as médias, pois existe assincronia notória entre os registos EMG 
individuais em ambos os lados (figura IV. 11). 
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Figura IV.11 - Valores dos picos EMG do MP na posição de AMV. 

IV.4.1.3.4. Músculo digástrico anterior 

Figura IV. 12 - Valores dos picos EMG do DA na posição de AMV. 

A média dos registos EMG do DA direito, durante a AMV, foi de 809,02 
± 420,183 u.v, com um máximo de 1488 |xv e um mínimo de 68,8 u.v. O DAE 
apresentou uma média de 822,525 ± 382,327 u.v, com um máximo de 1481 u,v e um 
mínimo de 150 [iv. Nesta prova o padrão de contracção foi mais activo à esquerda 
com uma diferença de ± 13 u.v. Verificámos também que a nível dos valores mínimos 
o lado esquerdo apresentou níveis francamente mais elevados (150 |av versus 68,8 
|av), superiores ao dobro, em relação ao lado direito (tabela IV.42, figura IV. 12) 
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IV.4.1.3.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de AMV 

A análise dos valores registados nesta posição permitiu-nos concluir que os 
níveis médios EMG dos MS e DA foram superiores à esquerda, enquanto os dos TA 
foram superiores à direita, existindo um equilíbrio no que respeita aos MP (tabela 
IV.42). Convém, no entanto, salientar que, os níveis EMG dos digástricos anteriores 
foram francamente superiores aos dos outros músculos. Verificámos também que os 
potenciais médios dos picos EMG dos músculos elevadores se situaram numa faixa 
de ± 60 uv, entre os 140,712 uv, do TAD, e os 80,36 uv, do MPE (tabela IV.42). 
Também durante esta prova se constatou que, para além da assincronia dos padrões 
de contracção entre os dois lados, foi o lado esquerdo que, na globalidade, registou 
potenciais bioelétricos mais elevados (figuras IV.9, IV. 10, IV.11, IV. 12). 

Tabela IV 42 - Valores dos picos EMG na posição de AMV 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 140,712 150,732 731,500 744,00 12,50 
TAE 118,180 118,161 563,00 588,00 25,00 
MSD 115,225 144,350 794,200 813,00 18,80 
MSE 132,850 173,181 937,500 950,00 12,50 
MPD 83,130 89,450 493,500 506,00 12,00 
MPE 80,360 57,763 243,500 256,00 12,50 
DAD 809,020 420,183 1419,200 1488,00 68,80 
DAE 822,525 382,327 1331,000 1481,00 150,00 

IV.4.1.4. Posição de deglutição 

IV.4.1.4.1. Músculo temporal anterior 

A média dos registos dos picos EMG do TAD, durante a deglutição de saliva, 
foi de 181,908 ± 248,009 uv, com um máximo de 1181 uv e um mínimo de 12,5 
uv. O TAE teve como média 198,063 ± 263,964 uv, com um máximo de 1181 uv e 
um mínimo de 25 uv. Observámos, nesta prova, que o músculo mais activo foi o 
TAE, visto que a nível de médias apresentou uma diferença de ± 17 uv e, embora os 
picos máximos coincidissem, os valores mínimos foram o dobro dos do TAD (tabela 
IV.43). Verificámos, também, que houve um número maior de picos máximos 
francamente superiores do lado esquerdo do que do lado direito, o que mostra que o 
lado esquerdo estava mais hipertónico (figura IV. 13). 
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Figura IV.13 - Valores dos picos EMG do TA na posição de deglutição. 

IV.4.1.4.2. Músculo masseter superficial 

0 valor médio dos picos EMG do MSD, durante a deglutição de saliva, foi de 

170,22 ± 261,304 u.v com um máximo de 1331 f i v e um mínimo de 25 u.v. Para o 

MSE a média dos picos EMG foi de 174,612 ± 249,035 u.v, com um máximo de 

1381 f i v e um mínimo de 25 u.v. O padrão de contracção dos MS foi sensivelmente 

idêntico, com uma diferença das médias de ± 4 u.v para a direita e dos picos máximos 

de ± 50 u.v para a esquerda, apresentando os mesmos valores mínimos (tabela 

IV.43). A análise do gráfico dos registos individuais mostrou uma alternância dos 

picos máximos entre o MSD e o MSE sem discrepâncias significativas (figura IV. 14). 
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Figura IV.14 - Valores dos picos EMG do MS na posição de deglutição. 
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IV.4.1.4.3. Músculo masseter profundo 

O MPD, durante a deglutição de saliva, apresentou, como média dos picos 
EMG, um valor de 122,925 ± 144,358 u.v, tendo um máximo de 625 uv e um 
mínimo de 18,8 uv. A média dos picos EMG do MPE foi de 142,405 ± 163,434 uv, 
com um máximo de 819 uv e um mínimo de 31,3 uv. Nesta prova observámos que o 
músculo mais activo foi o MPE, quer pela diferença das médias (± 20 uv), quer pela 
diferença dos picos máximos (± 194 uv), quer dos mínimos (± 23 uv) (tabela IV.43). 
Verificámos também, pela análise do gráfico dos registos individuais, que houve uma 
predominância dos picos máximos do lado esquerdo (figura IV. 15). 
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Figura IV.15 - Valores dos picos EMG do MP na posição de deglutição. 

IV.4.1.4.4. Músculo digástrico anterior 

A média dos registos dos picos EMG do DA direito, durante a deglutição de 
saliva, foi de 351,675 ± 167,432 uv, com um máximo de 794 uv e um mínimo de 75 
uv. O DAE apresentou uma média de 378,788 ± 183,484 uv, com um máximo de 
875 uv e um mínimo de 87,5 uv. O padrão de contracção dos DA, nesta prova, 
mostrou uma actividade superior do lado esquerdo, que no que se refere às 
diferenças das médias (+ 27 uv), quer dos picos máximos (± 81 uv), quer dos 
mínimos (± 12 uv) (tabela IV.43), que foi comprovada pela assimetria do padrão de 
contracção muscular em ambos os lados, evidenciada pelo registo dos valores EMG 
individuais, com uma diferença apreciável entre os picos máximos (figura IV. 16). 
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Figura IV. 16 - Valores dos picos EMG do DA na posição de deglutição. 

IV.4.1.4.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de 

deglutição. 

A análise dos registos efectuados nesta prova permitiu-nos inferir que todos 

os músculos do lado esquerdo registaram potenciais bioeléctricos mais elevados do 

que os do lado direito. Verif icámos, também, que os DA apresentaram valores EMG 

significativamente superiores, relativamente aos outros músculos estudados (tabela 

IV.43). A análise dos gráficos dos registos EMG individuais permitiu concluir que o 

padrão de contracção muscular era assimétrico em ambos os lados e que, 

globalmente, o lado esquerdo estava electromiograficamente mais activo (figuras 

IV.13, IV.14, IV.15, IV.16). 

Tabela IV.43 - Valores dos picos EMG na posição de deglutição. 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 181,908 248,009 1168,500 1181,00 12,50 
TAE 198,063 263,964 1156,000 1181,00 25,00 
MSD 170,220 261,304 1306,000 1331,00 25,00 
MSE 174,612 249,035 1356,000 1381,00 25,00 
MPD 122,925 144,358 606,200 625,00 18,80 
MPE 142,405 163,434 787,700 819,00 31,30 
DAD 351,675 167,432 719,000 794,00 75,00 
DAE 378,788 183,484 787,500 875,00 87,50 
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IV.4.1.5. Posição de relação cêntrica 

IV.4.1.5.1. Músculo temporal anterior 

A média dos registos dos picos EMG do TAD, durante a posição de RC, foi de 
31,13 ± 29,814 [iv, com um máximo de 150 îv e um mínimo de 12,5 [iv. O TAE 
teve como média 30,508 ± 23,107 \iv, com um máximo de 119 \iv e um mínimo de 
12,5 nv. O padrão de contracção muscular dos TA, nesta prova, foi sensivelmente 
idêntico dos dois lados, com valores médios muito semelhantes (tabela IV.44), 
exceptuando alguns casos pontuais que podem ser facilmente identificados no 
gráfico da figura IV. 17. 
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Figura IV.17 - Valores dos picos EMG do TA na posição de RC. 

IV.4.1.5.2. Músculo masseter superficial 

O valor médio dos picos EMG do MSD, durante a posição de RC, foi de 
25,653 ± 22,342 \xv com um máximo de 138 |j.v e um mínimo de 12,5 |̂ v. Para o 
MSE a média dos picos EMG foi de 31,91 + 40,757 \iv, com um máximo de 213 |j.v e 
um mínimo de 12,5 \iv. Na comparação dos padrões de contracção destes dois 
músculos, verificámos um ligeiro incremento na actividade do MSE, quer quanto à 
diferença das médias (± 6 |LIV), quer quanto à diferença dos picos máximos (± 94 [iv) 
(tabela IV.44). A análise do gráfico dos registos individuais mostrou, para além de 
pequenas diferenças nos valores dos picos EMG, com predominância à esquerda, 
uma discrepância bastante significativa de potenciais bioeléctricos de um indivíduo 
(figura IV. 18), que poderá demonstrar ou um grande desequilíbrio da actividade 
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muscular desse doente, ou apenas o recrutamento, meramente temporal, de um 

maior número de unidades motoras. Esta destrinça poderá ser resolvida quando forem 

estudados os potenciais EMG médios. 
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Figura IV. 18 - Valores dos picos EMG do MS na posição de RC. 

IV.4.1.5.3. Músculo masseter profundo 

O MPD, durante a posição de RC, apresentou como média dos picos EMG um 
valor de 27,197 + 20,319 |xv, tendo um máximo de 106 u.v e um mínimo de 12,5 |o.v. 
A média dos picos EMG do MPE foi de 23,93 ± 12,048 u.v, com um máximo de 62,5 
(xv e um mínimo de 12,5 \iv. O músculo mais activo, electromiograficamente, foi o 
MPD quer a nível de diferenças de médias (± 4 (j.v), quer de picos EMG (± 44 u,v) 
(tabela IV.44). No entanto, de acordo com o gráfico dos registos EMG individuais, 
estas diferenças não foram muito evidentes, verificando-se apenas, em três casos, 
alguma disparidade (figura IV. 19). 
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Figura IV.19 - Valores dos picos EMG do MP na posição de RC. 
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IV.4.1.5.4. Músculo digástrico anterior 

A média dos registos dos picos EMG do DA direito, durante a posição de RC, 
foi de 123,188 ± 159,194 fxv, com um máximo de 863 |j.v e um mínimo de 12,5 (xv. 
O DAE apresentou uma média de 90,505 ± 96,823 |j.v, com um máximo de 463 |o.v e 
um mínimo de 18,8 \iv. O padrão de contracção muscular dos DA mostrou que o 
DAD foi o que registou níveis mais elevados, com diferenças quer nas médias (± 33 
|xv), quer nos picos máximos (± 400 |j.v), quer nos mínimos (± 6 \iv) (tabela IV.44), A 
análise do gráfico dos registo EMG individuais mostrou uma predominância dos 
valores dos picos EMG do DAD em relação ao DAE, com particular relevância para 
um caso em que a diferença foi da ordem dos 400 (xv (figura IV.20). 

Figura IV.20. - Valores dos picos EMG do DA na posição de RC. 

IV.4.1.5.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de RC. 

Da análise dos registos EMG obtidos, durante a posição de RC, verificámos 
que, excepto o MS, que apresentou níveis EMG ligeiramente mais altos à esquerda, 
todos os outros grupos musculares registaram uma maior actividade no lado direito, 
com particular evidência para os digástricos anteriores. Estes músculos foram 
também os que apresentaram potenciais bioeléctricos significativamente mais altos, 
relativamente aos outros grupos musculares (tabela IV.44). 
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Tabela IV.44 - Valores dos picos EMG na posição de relação cêntrica 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 31,130 29,814 137,500 150,00 12,50 
TAE 30,508 23,107 106,500 119,00 12,50 
MSD 25,653 22,342 125,500 138,00 12,50 
MSE 31,910 40,757 200,500 213,00 12,50 
MPD 27,197 20,319 93,500 106,00 12,50 
MPE 23,930 12,084 50,000 62,50 12,50 
DAD 123,188 159,194 850,500 863,00 12,50 
DAE 90,505 96,823 444,200 463,00 18,80 

IV.4.1.6. Movimento de lateralidade direita 

IV .4 .1 .6 .1 . Músculo temporal anterior 

A média dos picos EMG do TA, na posição de LD, foi de 156,84 ± 175,752 

u.v, com um máximo de 956 u.v e um mínimo de 18,8 u.v. No registo do TAE a média 

foi de 49,4 ± 49,785 u.v com um máximo de 219 u.v e um mínimo de 12,5 u.v (tabela 

IV.45). O padrão de contracção muscular mostrou uma grande diferença entre os 

valores registados pelo TAD e pelo TAE, com predominância para o lado direito. No 

entanto verificaram-se alguns casos em que os níveis EMG ou foram similares ou 

foram superiores do lado esquerdo (figura IV.21). 
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Figura IV.21 - Valores dos picos EMG do TA na posição de LD. 
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IV.4.1.6.2. Músculo masseter superficial 

O registo dos picos EMG do MSD teve, como média, 77,68 + 81,51 \iv, com 
um máximo de 306 u.v e um mínimo de 12,5 uv. O MSE registou 109,11 ± 98,919 
[iv como valor médio, com um máximo de 419 u.v e um mínimo de 18,8 |av. Os 
registos EMG mostraram uma maior actividade do MSE em relação ao MSD, com 
diferenças apreciáveis quer nas médias (+ 32 \iv), quer nos picos EMG (±113 u.v), 
quer nos valores mínimos (± 6 u.v) (tabela IV.45). Pela análise do gráfico dos registos 
individuais, verificámos uma grande disparidade entre os picos EMG, com 
predominância para o MSE (figura IV.22). 
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Figura IV.22. - Valores dos picos EMG do MS na posição de LD. 

IV.4.1.6.3. Músculo masseter profundo 
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Figura IV.23. - Valores dos picos EMG do MP na posição de LD. 
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A média dos picos EMG do MPD, na posição de LD, foi de 70,53 ± 58,598 \iv, 

com um máximo de 288 |av e um mínimo de 12,5 u.v. O MPE registou, como média, 
91,09 ± 103,296 |j.v, com um máximo de 631 \iv e um mínimo de 18,8 u.v. O padrão 
de contracção muscular mostrou uma maior actividade do MPE relativamente ao 
MPD, quer em relação às médias (± 21|xv), quer aos picos EMG (+ 343 îv) quer aos 
valores mínimos (± 6 ^v) (tabela IV.45). O estudo dos registos individuais mostrou 
uma clara predominância nos valores dos picos EMG esquerdos em relação aos 
direitos, com particular incidência num caso que ultrapassou a diferença de 500 |a.v 
(figura IV.23). 

IV.4.1.6.4. Músculo digástrico anterior 

O registo dos picos EMG do DAD teve, como média, 111,608 ± 105,423 u.v, 
com um máximo de 438 \iv e um mínimo de 12,5 (xv. O DAE registou 96,49 ± 
82,977 (j.v como valor médio, com um máximo de 300 nv e um mínimo de 25 (J.V. O 
DAD registou potenciais bioeléctricos ligeiramente superiores aos do esquerdo tanto 
nas médias (± 15 u.v), como nos picos EMG (± 138 |J.V) e nos valores mínimos (± 12,5 
|j.v) (tabela IV.45). O exame dos registos individuais permitiu verificar que os níveis 
EMG eram maiores à direita do que à esquerda (figura IV.24). 
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Figura IV.24 - Valores dos picos EMG do DA na posição de LD. 

IV.4.1.6.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de 
lateralidade direita 

Os resultados obtidos dos registos EMG, na posição de LD, mostraram que os 
músculos TA e DA foram mais activos do lado direito, enquanto que os músculos MS 
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e o MP foram mais activos do lado esquerdo. Verificámos, também, a grande 

disparidade de valores médios existente entre o TAD e o TAE (tabela IV.45). 

Tabela IV.45 - Valores dos picos EMG na posição de lateralidade direita 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 156,840 175,752 937,200 956,000 18,800 
TAE 49,400 49,785 206,500 219,000 12,500 
MSD 77,680 81,510 293,500 306,000 12,500 
MSE 109,110 98,919 400,200 419,000 18,800 
MPD 70,530 58,598 275,500 288,000 12,500 
MPE 91,090 103,296 612,200 631,000 18,800 
DAD 111,608 105,423 425,500 438,000 12,500 
DAE 96,490 82,977 275,000 300,000 25,000 

IV.4.1.7. Movimento de lateralidade esquerda 

IV.4.1.7.1. Músculo temporal anterior 

A média dos picos EMG do TA, na posição de LE, foi de 37,065 + 24,168 ^iv, 
com um máximo de 113 u,v e um mínimo de 12,5 u.v. No registo do TAE a média foi 
de 101,570 ± 97,933 u.v com um máximo de 556 u.v e um mínimo de 25 u.v. Os 
resultados obtidos mostraram um nítido desequilíbrio do padrão de contracção 
muscular, com predomínio de actividade do TAE (figura IV.25) quer nas médias (± 64 
[LV), quer nos picos máximos EMG (± 443 u.v), quer nos valores mínimos (± 12,5 y.v) 
(tabela IV.46). 
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Figura IV.25 - Valores dos picos EMG do TA na posição de LE. 
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IV.4.1.7.2. Músculo masseter superficial 

O registo dos picos EMG do MSD, na posição de LE, teve, como média, 
93,957 ± 83,211 u.v, com um máximo de 363 |a.v e um mínimo de 18,8 u.v. O MSE 
registou 69,245 ± 98,919 (iv, como valor médio, com um máximo de 481 (iv e um 
mínimo de 12,5 u.v. O músculo mais activo foi o MSD, com uma diferença de médias 
de (± 30 uv) e de valores mínimos (± 6 u.v) (tabela IV.46), o que foi corroborado pela 
análise dos registos individuais, embora o valor máximo dos picos EMG tenha sido 
registado no lado esquerdo (figura IV.26) 
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Figura IV.26 - Valores dos picos EMG do MS na posição de LE. 

IV.4.1.7.3. Músculo masseter profundo 

Dir. - - - E s q 

Figura IV.27 - Valores dos picos EMG do MP na posição de LE. 
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A média dos picos EMG do MPD, na posição de LE, foi de 72,52 ± 60,921 \iv, 

com um máximo de 350 |j.v e um mínimo de 18,8 \iv. O MPE registou, como média, 
58,3 ± 44,23 \iv, com um máximo de 231 uv e um mínimo de 18,8 uv. O MPD foi 
ligeiramente mais activo que o esquerdo tanto nas médias (± 14 uv), como nos picos 
máximos EMG (±119 uv) (tabela IV.46). O gráfico dos registos individuais mostrou 
uma clara predominância de picos máximos mais elevados do lado direito do que do 
esquerdo (figura IV.27). 

IV.4.1.7.4. Músculo digástrico anterior 

O registo dos picos EMG do DAD, na posição de LE, teve, como média, 
104,292 ± 108,145 uv, com um máximo de 431 uv e um mínimo de 12,5 uv. 0 DAE 
registou 1 27,027 ± 1 24,136 uv como valor médio, com um máximo de 438 uv e um 
mínimo de 12,5 uv. Destes músculos,foi o DAE o que registou níveis EMG 
ligeiramente mais elevados, com diferenças nas médias (+ 23 uv), já que quer os 
picos máximos quer os valores mínimos foram semelhantes entre si (tabela IV.46). A 
análise do padrão de contracção muscular a partir do gráfico dos registos individuais 
mostrou uma equivalência dos valores dos picos EMG dos dois lados, evidenciando, 
no entanto, uma discrepância enorme entre os valores do DAE em relação ao DAD, 
num caso em que a diferença foi da ordem dos 400 uv (figura IV.28). 
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Figura IV.28 - Valores dos picos EMG do DA na posição de LE. 
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IV.4.1.7.5. Observações sobre os registos dos picos EMG na posição de 
lateralidade esquerda 

Os resultados obtidos a partir dos registos EMG da posição de LE mostrou que 

os músculos TA e DA foram mais activos do lado esquerdo, enquanto que os 

músculos MS e MP foram mais activos do lado direito. Verificámos, também que o 

músculo com potenciais bioeléctricos mais altos foi o DAE e que o de menor 

actividade foi o TAD (tabela IV.46). 

Tabela IV.46 - Valores dos picos EMG na posição de lateralidade esquerda 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 37,065 24,168 100,500 113,000 12,500 
TAE 101,570 97,933 531,000 556,000 25,000 
MSD 93,957 83,211 344,200 363,000 18,800 
MSE 69,245 80,874 468,500 481,000 12,500 
MPD 72,520 60,921 331,200 350,000 18,800 
MPE 58,300 44,230 212,200 231,000 18,800 
DAD 104,292 108,145 418,500 431,000 12,500 
DAE 127,027 124,136 425,500 438,000 12,500 

IV.4.2. Registo dos potenciais bioeléctricos médios 

IV.4.2.1. Posição de repouso 

IV.4.2.1.1. Músculo temporal anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do TAD durante o período de 
repouso foi de 2,753 + 1,957 u.v, com um máximo de 9,60 u.v e um mínimo de 0,8 
u.v. No TAE o valor médio foi de 2,693 ± 2,25 u.v, com um máximo de 9,10 u.v e um 
mínimo de 0,9 u.v (tabela IV.47). A análise do gráfico dos registos individuais mostrou 
que os valores EMG foram praticamente sobreponíveis, registando-se apenas um 
caso em que a diferença foi notória (figura IV.29). 
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Figura IV.29 - Valores EMG médios do TA na PR. 

IV.4.2.1.2. Músculo masseter superficial 

O valor dos níveis EMG médios do MSD dos doentes, na PR, foi de 2,08 ± 
1,426 (LIV, com um máximo de 6,5 |̂ v e um mínimo de 0,9 |iv. O MSE teve 2,077 ± 
2,042 \iv como média, apresentando um máximo de 1 2,5 nv e um mínimo de 0,7 u.v 
(tabela IV.47). O gráfico dos valores individuais mostrou que os potenciais 
bioeléctricos foram semelhantes em ambos os lados. No entanto houve um caso em 
que a diferença de valores foi notória (± 6 u.v) em que foi nítida a predominância do 
lado esquerdo sobre o direito (figura IV.30). 
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Figura IV.30 - Valores EMG médios do MS na PR. 
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IV.4.2.1.3. Músculo masseter profundo 
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Figura IV.31 - Valores EMG médios do MP na PR. 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do MPD, durante a PR, foi de 

1,808 ± 1,509 |o.v, com um máximo de 7,6 \iv e um mínimo de 0,1 \iv. O MPE teve 

com média 2,045 ± 1,843 |iiv, com um máximo de 11,2 u.v e um mínimo de 0,1 |a.v 

(tabela IV.47). Pela análise do gráfico dos registos individuais verif icámos, neste 

teste, um ligeiro aumento do tónus muscular do MPE. É de realçar que o doente 

número 8 apresentou, tal como no teste anterior, uma discrepância entre os valores 

electromiogáficos de ambos os lados (± 10 |uv), com predominância, também, do lado 

esquerdo (figura IV.31). 

IV.4.2.1.4. Músculo digástrico anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do DAD, na PR, foi de 3,185 ± 

2,556 \xv, com um máximo de 14,4 |LIV e um mínimo de 6,3 [iv. O DAE teve como 

média 3,492 ± 2,279 (xv, com um máximo de 10,2 \iv e um mínimo de 0,9 |uv (tabela 

IV.47). A análise dos valores individuais mostrou uma sensível igualdade dos níveis 

EMG, apontando, no entanto, para um ligeiro aumento do lado esquerdo em relação 

ao direito (figura IV.32). 
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Figura IV.32 - Valores EMG médios do DA na PR. 

IV.4.2.1.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 
de repouso 

Os resultados obtidos a partir dos registos EMG captados na PR, permitiram-
-nos verificar que o MPD foi o músculo cujos potenciais bioeléctricos médios foram 
mais baixos (1,808 u.v) e que os mais altos foram os do DAE (3,492 u.v). O TA teve 
valores mais elevados do que o MS. No entanto, é de realçar que tanto num como no 
outro os potenciais bioelétricos foram praticamente iguais à direita e à esquerda 
(tabela IV.47). Constatámos também que, na globalidade, os músculos apresentavam 
hipertonia'4461. 

Tabela IV.47 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de repouso 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 2,753 1,957 8,800 9,60 0,80 
TAE 2,693 2,250 8,200 9,10 0,90 
MSD 2,080 1,425 5,600 6,50 0,90 
MSE 2,077 2,042 11,800 12,50 0,70 
MPD 1,808 1,509 7,500 7,60 0,10 
MPE 2,045 1,843 11,100 11,20 0,10 
DAD 3,185 2,556 13,500 14,40 0,90 
DAE 3,492 2,279 9,300 10,20 0,90 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.2. Posição de máximo esforço voluntário em oclusão máxima (clench) 

IV .4 .2 .2 .1 . Músculo temporal anterior 

0 valor dos potenciais bioeléctricos médios do TAD, durante o clench, foi de 

98,09 ± 68,166 |nv, com um máximo de 368 uv e um mínimo de 3,5 \iv. A média 

EMG do TAE dos doentes foi de 99,16 ± 65,751 \iv, com um máximo de 319 uv e 

um mínimo de 6,0 uv (tabela IV.48). A análise dos registos individuais mostrou que, 

na globalidade, os valores EMG médios foram semelhantes tanto à direita como à 

esquerda, havendo, no entanto, assimetria no padrão de contracção muscular (figura 

IV.33). 
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Figura IV.33 - Valores EMG médios do TA na posição de clench. 

IV.4.2.2.2. Músculo masseter superficial 

A média dos potenciais bioeléctricos do MSD dos doentes, durante o clench, 

foi de 69,835 ± 49,39 uv, com um máximo de 255 uv e um mínimo de 12 uv. 0 

MSE teve 81,932 ± 63,239 |av como média, apresentando um máximo de 342 uv e 

um mínimo de 6,9 uv. Notou-se uma ligeira supremacia do lado esquerdo em relação 

ao direito quer nos valores médios (± 12 uv), quer nos máximos (± 92 uv), quer nos 

mínimos (± 5 uv) (tabela IV.48), que foi confirmada pela análise do gráfico dos 

registos individuais (figura IV.34). 
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Figura IV.34 - Valores EMG médios do MS na posição de clench. 

IV.4.2.2.3. Músculo masseter profundo 
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Figura IV.35 - Valores EMG médios do MP na posição de clench. 

O valor médio dos potenciais bioeléctricos do MPD, durante o clench, foi de 
58,645 ± 43,003 uv, com um máximo de 210 u.v e um mínimo de 1 2 u.v. O MPE 
teve como valor médio 72,808 ± 60,033 |o.v, com um máximo de 252 \av e um 
mínimo de 10,3 u.v. O MPE foi ligeiramente mais activo do que o MPD quer nos 
valores médios (± 14 u.v), quer nos máximos (± 42 u.v) (tabela IV.48), situação que 
foi confirmada pelo estudo do gráfico dos potenciais bioeléctricos individuais que 
mostrou uma assimetria no padrão de contracção muscular (figura IV.35). 

193 



Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.2.4. Músculo digástrico anterior 

0 valor dos níveis EMG médios do DAD, durante o clench, foi de 13,198 ± 
6,925 \iv, com um máximo de 42,6 (iv e um mínimo de 6 \xv. O DAE teve como valor 
médio 16,283 ± 8,243 |nv, com um máximo de 48,7 \iv e um mínimo de 6 \iv. O 
DAE foi ligeiramente superior ao DAD, quer nos valores médios (± 3 |av), quer nos 
máximos (+ 6 uv). O registo dos valores mínimos foi igual em ambos os lados (6 nv) 
(tabela IV.48). A análise dos registos individuais permitiu-nos verificar que o padrão 
de actividade muscular era assimétrico estando mais activo do lado esquerdo (figura 
IV.36). 

0 I i i ' 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 

Doentes 

Dir " " " Esq 

Figura IV.36 - Valores EMG médios do DA na posição de clench. 

IV.4.2.2.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 
de clench 

A análise dos registos EMG médios, obtidos na posição de clench, tornou evidente 
que, na globalidade dos músculos estudados, se verificou um ligeiro aumento do 
padrão da contracção muscular do lado esquerdo em relação ao direito, sendo mais 
notório a nível dos masseteres, tanto superficial como profundo. Constatámos, 
também, que os músculos que desenvolveram potenciais bioeléctricos mais elevados, 
nesta posição, foram os temporais anteriores (+ 99 \xv), praticamente idênticos à 
esquerda e à direita (tabela IV.48). Notámos, também, pela análise dos gráficos 
correspondentes aos registos EMG individuais que, globalmente, houve assimetria 
nos padrões de contacção muscular entre os dois lados, com maior actividade do 
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lado esquerdo figuras IV.33, IV.34, IV.35, IV.36). 

Tabela IV.48 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de clench 
Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 98,090 68,166 364,500 368,00 30,50 
TAE 99,160 65,751 313,00 319,00 6,00 
MSD 69,835 49,390 243,000 255,00 12,00 
MSE 81,932 63,239 335,100 342,00 6,90 
MPD 58,645 43,003 198,000 210,00 12,00 
MPE 72,808 60,033 241,700 252,00 10,30 
DAD 13,198 6,925 36,600 42,60 6,00 
DAE 16,282 8,243 42,700 48,70 6,00 

IV.4.2.3. Posição de abertura máxima voluntária 

IV.4.2.3.1. Músculo temporal anterior 

O valor dos potenciais EMG médios do TAD, durante a AMV, foi de 16,522 ± 
18,175 u.v, com um máximo de 102 u.v e um mínimo de 6 u.v. O valor EMG médio do 
TAE dos doentes foi de 12,908 ± 12,432 u.v, com um máximo de 71,10 u.v e um 
mínimo de 5,60 u.v (tabela IV.49). Os potenciais bioeléctricos do TAD foram 
superiores aos do esquerdo quer nas médias (± 4u.v), quer nos valores máximos (± 
31|j.v). Os valores mínimos foram praticamente coincidentes (6 u.v versus 5,6 u.v) 
(tabela IV.49). A análise do gráfico dos registos individuais mostrou um padrão de 
contracção muscular assimétrico entre os dois lados, com uma actividade maior do 
lado direito (figura IV.37), 
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Figura IV.37 - Valores EMG médios do TA na posição de AMV. 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.3.2. Músculo masseter superficial 

O valor dos níveis EMG médios do MSD dos doentes, durante a AMV, foi de 
15,97 ± 14,730 u.v, com um máximo de 92 uv e um mínimo de 6 uv. O MSE teve 
16,731 ± 20,053 uv como média, apresentando um máximo de 121 uv e um mínimo 
de 6 \iv (tabela IV.49). Da análise gráfica dos potenciais bioeléctricos individuais 
destes dois músculos, verificámos que os níveis EMG eram praticamente 
sobreponíveis, mostrando, no entanto, uma ligeira tendência para uma maior 
actividade à esquerda (figura IV.38). 
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Figura IV.38 - Valores EMG médios do MS na posição de AMV. 

IV.4.2.3.3. Músculo masseter profundo 

Figura IV.39 - Valores EMG médios do MP na posição de AMV. 
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O valor dos potenciais bioeléctricos médios do MPD, durante a AMV, foi de 
14,485 ± 8,579|j.v, com um máximo de 44,6 |xv e um mínimo de 6 |uv. O MPE teve 
12,58 + 6,281 nv como média dos níveis EMG, com um máximo de 31,4 fiv e um 
mínimo de 4,7 \iv (tabela IV.49). Da análise do gráfico representativo dos potenciais 
bioeléctricos médios destes dois músculos concluímos que, tal como no MS, os 
valores EMG foram praticamente idênticos, tanto à esquerda, como à direita. 
Convém, no entanto, sublinhar que, enquanto a tendência para uma maior actividade 
eléctrica muscular era, no MS, para o lado esquerdo, no MP essa tendência reflectia-
-se mais para o lado direito (figura IV.39). 

IV.4.2.3.4. Músculo digástrico anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do DAD, durante a AMV, foi de 

94,09 ± 59,678 |j.v, com um máximo de 225 îv e um mínimo de 12 ^v. O DAE teve 

como média 90,203 ± 51,93 |^v, com um máximo de 228 (j.v e um mínimo de 20 |j.v 

(tabela IV.49). A observação dos registos individuais permitiu-nos constatar que o 

padrão de contracção muscular foi idêntico dos dois lados, embora com um ligeiro 

predomínio à direita (figura IV.40). 
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Figura IV.40 - Valores EMG médios do DA na posição de AMV. 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.3.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 
de AMV 

Da análise dos resultados obtidos a partir dos registos EMG captados na 
posição de AMV, constatámos que os digástricos foram sem dúvida os músculos que 
desenvolveram maiores potenciais bioeléctricos. Verificámos, também, que os níveis 
EMG dos TA, MS e MP foram muito semelhantes, com valores médios oscilando 
entre os 12 u.v e os 16 u.v. No entanto, o facto mais relevante foi que, embora se 
tratasse de registos EMG de indivíduos com DTM, constatámos que as médias EMG, 
em ambos os lados, foram praticamente simétricas (tabela IV.49). 

Tabela IV.49 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de AMV 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 16,522 18,175 96,000 102,00 6,00 
TAE 12,908 12,432 65,500 71,10 5,60 
MSD 15,970 14,730 86,000 92,00 6,00 
MSE 16,731 20,053 115,000 121,00 6,00 
MPD 14,485 8,579 38,600 44,60 6,00 
MPE 12,580 6,281 26,700 31,40 4,70 
DAD 94,090 59,678 213,000 225,00 12,00 
DAE 93,430 51,870 208,000 228,00 20,0 

IV.4.2.4. Posição de deglutição de saliva 

IV.4.2.4.1. Músculo temporal anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do TAD, durante a deglutição de 
saliva, foi de 14,013 + 13,885 u.v, com um máximo de 78,6 u.v e um mínimo de 5,6 
fiv.No TAE, o valor médio foi de 12,215 ± 13,121 u,v, com um máximo de 79,8 u.v e 
um mínimo de 4,3 u.v (tabela IV.50). A observação do gráfico dos registos individuais 
mostrou que os potenciais bioeléctricos do TAD foram ligeiramente superiores aos do 
esquerdo, com uma tendência mais ou menos uniforme em cada doente, excepto nos 
casos número 20 e número 33. Enquanto no primeiro se observou uma discrepância 
entre os níveis EMG com predominância para o TAE (± 33,3 u.v), já no segundo 
passou-se exactamente o contrário com uma diferença ainda maior (± 56,5 fxv) 
(figura IV.41). 
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Figura IV.41 - Valores EMG médios do TA na posição de deglutição. 

IV.4.2.4.2. Músculo masseter superficial 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do MSD dos doentes, durante a 

deglutição, foi de 15,175 ± 16,102 u.v, com um máximo de 102 u.v e um mínimo de 

6 (xv. O MSE teve 14,32 ± 16,508 u.v como média, apresentando um máximo de 101 

|LIV e um mínimo de 5,6 u.v (tabela IV.50). Da observação dos registos individuais 

pudemos inferir que os níveis EMG do MSD foram ligeiramente superiores aos do 

esquerdo, existindo uma diferença, nos padrões de contracção muscular, mais ou 

menos uniforme entre os dois lados (figura IV.42). 
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Figura IV.42 - Valores EMG médios do MS na posição de deglutição. 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.4.3. Músculo masseter profundo 

0 valor dos potenciais bioeléctricos médios do MPD, durante a deglutição, foi 
de 13,52 ± 8,296 u.v, com um máximo de 48,8 u.v e um mínimo de 6 u.v. 0 MPE teve 
com média 13,655 ± 10,081 u.v, com um máximo de 65,6 u.v e um mínimo de 5,1 u.v 
(tabela IV.50). A partir da análise do gráfico dos níveis EMG individuais pudemos 
constatar que, embora um doente apresentasse uma diferença de potenciais 
bioeléctricos da ordem dos 16,5 u.v entre o MPE e o MPD, os padrões de contracção 
muscular foram praticamente idênticos em ambos os lados (figura IV.43). 
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Figura IV.43 - Valores EMG médios do MP na posição de deglutição. 

IV.4.2.4.4. Músculo digástrico anterior 

O valor dos níveis EMG médios do DAD, durante a deglutição de saliva, foi de 
22,51 ± 8,478 u.v, com um máximo de 43,9 u.v e um mínimo de 9 u.v. O DAE teve 
como média 24,348 ± 8,483 u.v, com um máximo de 54,5 u.v e um mínimo de 11,6 
u.v (tabela IV.50). O gráfico dos registos individuais mostrou que os potenciais 
bioeléctricos do DAE foram ligeiramente superiores aos do direito, embora 
mantivessem um padrão de contracção mais ou menos uniforme em cada doente 
(figura IV.44). 
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Figura IV.44 - Valores EMG médios do DA na posição de deglutição de saliva. 

IV.4.2.4.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 
de deglutição de saliva. 

Da análise dos resultados obtidos a partir dos registos durante a deglutição de 
saliva, verificámos que foram os digástricos os músculos que desenvolveram maiores 
potenciais de acção, sendo os do esquerdo mais elevados do que os do direito. Dos 
outros músculos estudados, isto é, dos elevadores, verificámos que os seus 
potenciais médios estavam englobados numa faixa entre os 12 |iv e os 15 u.v. 
Enquanto o MP registou valores praticamente idênticos em ambos os lados, tanto o 
TA como o MS registaram potenciais bioeléctricos ligeiramente mais elevados do 
lado direito. Perante estes dados podemos concluir que existiu uma ligeira assimetria 
entre as médias dos níveis EMG dos músculos elevadores e dos depressores (tabela 
IV.50). Os gráficos dos registos individuais mostraram, na globalidade, padrões de 
contracção pouco assimétricos em ambos os lados (figuras IV.41, IV.42, IV.43, 
IV.44). 

Tabela IV.50 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de deglutição 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 14,013 13,885 73,000 78,60 5,60 
TAE 12,215 13,121 75,500 79,80 4,30 
MSD 15,175 16,102 96,000 102,00 6,00 
MSE 14,320 16,508 95,400 101,00 5,60 
MPD 13,520 8,296 42,800 48,80 6,00 
MPE 13,655 10,081 60,500 65,60 5,10 
DAD 22,510 8,478 34,900 43,90 9,00 
DAE 24,348 8,483 42,900 54,50 11,60 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.5. Posição de relação cêntrica 

IV .4 .2 .5 .1 . Músculo temporal anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do TAD, durante a posição de RC, 

foi de 7,672 ± 2,874 \iv, com um máximo de 16,4 \xv e um mínimo de 6 |j,v. As 

médias EMG do TAE dos doentes foram de 6,063 ± 2,811 \iv, com um máximo de 

12 fiv e um mínimo de 2,1 [iv. A observação do gráfico dos valores individuais 

mostrou que, embora houvesse doentes com potenciais bioeléctricos do TAE 

superiores aos do TAD, os níveis EMG médios do TAD foram ligeiramente superiores 

aos do TAE, de que resultou um padrão de contracção marcadamente assimétrico 

entre os dois lados (figura IV.45). 
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Figura IV.45 - Valores EMG médios do TA na posição de RC. 

IV.4.2.5.2. Músculo masseter superficial 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do MSD dos doentes, durante a 

posição de RC, foi de 9,65 + 2,759|^v, com um máximo de 12 p e um mínimo de 

3,4 \iv. O MSE teve 6,808 ± 1,992 u,v como média, apresentando um máximo de 12 

|av e um mínimo de 5,6 |xv (tabela IV.51). O estudo do gráfico dos registos individuais 

mostrou que o MSD registou níveis EMG médios ligeiramente superiores ao esquerdo, 

embora houvesse casos pontuais em que os níveis EMG do MSE foram superiores 

aos do direito. Verificámos também uma grande anomalia nos padrões de contracção 

muscular em ambos os lados de cada indivíduo (figura IV.46). 
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Figura IV.46 - Valores EMG médios do MS na posição de RC. 

IV.4.2.5.3. Músculo masseter profundo 

O valor dos níveis EMG médios do MPD, durante a posição de RC, foi de 
10,24 ± 2,888 uv, com um máximo de 18 uv e um mínimo de 6 |j.v. O MPE teve com 
média 9,237 ± 3,163|^v, com um máximo de 1 2 |o.v e um mínimo de 1,3 u.v (tabela 
IV.51). Da observação do gráfico dos valores individuais constatámos que, embora 
houvesse doentes que apresentaram valores EMG do MPE superiores aos do direito, o 
estudo dos potenciais bioeléctricos destes músculos mostrou que o MPD registou 
níveis EMG médios superiores aos do esquerdo. Observámos, também, uma 
assimetria nítida nos padrões da actividade muscular em ambos os lados (figura 
IV.47). 

Figura IV.47 - Valores EMG médios do MP na posição de RC. 
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Contribuição para o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento precoce das disfunções temporomandibulares 

IV.4.2.5.4. Músculo digástrico anterior 

0 valor dos potenciais bioeléctricos médios do DAD, durante a posição de RC, 
foi de 20,55 ± 27,351 |o,v, com um máximo de 97,4 \iv e um mínimo de 3,9 |j,v. O 
DAE teve como média 15,50 ± 9,041 u.v, com um máximo de 54,6 |o.v e um mínimo 
de 6 uv, concluindo-se que os níveis EMG do DAD foram mais elevados (±5 uv) que 
os do esquerdo (tabela IV.51). Pela análise do gráfico dos valores EMG individuais, 
verificámos que os padrões de actividade muscular foram mais homogéneos em 
ambos os lados, do que os dos músculos elevadores, embora houvesse algumas 
discrepâncias pontuais (figura IV.48). 
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Figura IV.48 - Valores EMG médios do DA na posição de RC. 

IV.4.2.5.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 
de relação cêntrica 

A observação dos resultados obtidos a partir dos níveis EMG registados na 
posição de RC permitiu-nos verificar que o DA foi o músculo que apresentou 
potenciais bioeléctricos médios mais elevados, com predominância para o DAD. Dos 
músculos elevadores, cujos potenciais bioeléctricos se situaram numa faixa 
compreendida entre os 7 (j.v e os 10 |^v, os níveis mais baixos foram registados no 
TA. Com níveis EMG intermédios, situaram-se os masseteres, com o MP a registar 
valores mais altos que o MS. Constatámos, também, que, na globalidade, os valores 
médios dos níveis EMG dos elevadores foram mais simétricos do que os dos 
depressores (tabela IV.51). Os padrões de contracção muscular, pelo contrário, 
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apresentaram grandes assimetrias a nível dos elevadores, sendo mais uniformes a 

nível dos digástricos (figuras IV.45, IV.46, IV.47, IV.48). 

Tabela IV.51 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de RC 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 7,672 2,874 10,400 16,40 6,00 
TAE 6,063 2,811 9,900 12,000 2,10 
MSD 9,650 2,759 8,6000 12,000 3,40 
MSE 6,808 1,992 6,4000 12,00 5,60 
MPD 10,240 2,888 12,000 18,00 6,00 
MPE 9,237 3,163 10,700 12,00 1,30 
DAD 20,550 27,351 93,500 97,4 3,90 
DAE 15,500 9,041 48,600 54,60 6,00 

IV.4.2.6. Posição de lateralidade direita 

IV.4.2.6.1. Músculo temporal anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do TAD, na posição de LD, foi de 
18,505 ± 16,956 u.v, com um máximo de 97,9 u.v e um mínimo de 6 u.v. O TAE 
registou o valor de 7,485 ± 3,476 u.v, como média, tendo 17,5 jxv como máximo e 
3,4 u.v como mínimo. Houve uma nítida predominância dos níveis EMG do TAD sobre 
o TAE quer nos valores médios (±11 u.v), quer nos valores máximos (±77 u.v), embora 
nos valores mínimos se tenha registado uma situação inversa, sendo o TAD o mais 
activo (± 3 u.v) (tabela IV.52). A análise do gráfico dos registos EMG individuais 
mostrou uma assimetria do padrão de actividade muscular em ambos os lados,sendo 
o direito o mais activo (figura IV.49). 
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Figura IV.49 - Valores EMG médios do TA na posição de LD. 
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IV.4.2.6.2. Músculo masseter superficial 

0 valor dos potenciais bioeléctricos médios do MSD, na posição de LD, foi de 
13,253 ± 6,832 u,v, com um máximo de 33,3 ^v e um mínimo de 5,6 yiv. O MSE 
teve 12,962 ± 9,178 |^v, como média, apresentando um registo máximo de 42,5 |j.v 
e um mínimo de 6 |j,v. Da análise dos registos individuais concluímos que os níveis 
EMG foram idênticos tanto à direita como à esquerda, verificando-se, contudo, uma 
ligeira aumento do valor médio do lado direito. No entanto, convém sublinhar que foi 
o MSE que deteve os maiores registos dos potenciais bioeléctricos máximos (42,5 
\iv versus 33,3 fiv) (tabela IV.52). Na análise dos registos individuais verificámos que 
os padrões de actividade EMG apresentavam variações assimétricas em ambos os 
lados, com particular incidência num caso em que a diferença de potenciais 
bioeléctricos entre o MSE e o MSD foi de (± 35 |av) (figura IV.50). 
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Figura IV.50 - Valores EMG médios do MS na posição de LD 

IV.4.2.6.3. Músculo masseter profundo 

O valor dos níveis EMG médios do MPD, na posição de LD, foi de 12,755 ± 
5,078 |av, com um máximo de 31 \iv e um mínimo de 6 |j.v. O MPE teve como média 
12,88 ± 7,749 |a.v, com um registo máximo de 52,7 |j.v e um mínimo de 5,6 ILIV.OS 

potenciais bioeléctricos médios destes músculos foram praticamente idênticos tanto 
à direita como à esquerda. Contudo, os níveis máximos foram mais elevados à 
esquerda (52,7 u.v versus 31 |j.v) (tabela IV.52). A análise dos padrões de actividade 
muscular mostrou assimetria em ambos os lados e, tal como no MS, constatámos 
uma discrepância de valores, no mesmo doente e no mesmo lado, de ± 37 ^v (figura 
IV.51). 
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Figura IV.51 - Valores EMG médios do MP na posição de LD. 

IV.4.2.6.4. Músculo digástrico anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do DAD, na posição de LD, foi de 
14,945 ± 8,867 \iv, com um máximo de 42,5 uv e um mínimo de 6 u.v. O DAE 
registou o valor de 15,135 ± 7,133 \iv, como média, tendo 34 (xv como máximo e 6 
Hv como mínimo (tabela IV.52). A análise do gráfico dos valores individuais mostrou 
um padrão de actividade muscular que, embora com algumas discrepâncias pontuais, 
foi praticamente idêntico em ambos os lados, tendo o DAD potenciais ligeiramente 
mais altos que o esquerdo (figura IV.52). 
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Figura IV.52 - Valores EMG médios do DA na posição de LD. 
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IV.4.2.6.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 
de lateralidade direita 

Os resultados dos registos EMG obtidos na posição de LD, mostraram que o 
padrão da actividade muscular do TA foi o mais anómalo, pois foi o músculo que 
registou, simultaneamente, os níveis EMG mais elevados (18,505 u.v) à direita e mais 
baixos (7,485 u.v) à esquerda, com uma diferença de ± 11 u.v . Por ordem 
decrescente de actividade bioeléctrica, situaram-se o DA, o MS, e o MP. 
Verificámos, também, que estes três músculos registaram níveis EMG semelhantes 
quer à direita, quer à esquerda (tabela IV.52). A análise dos registos individuais 
mostrou que, na globalidade, existiu assincronia dos padrões de actividade muscular 
em ambos os lados (figuras IV.49, IV.50, IV.51, IV.52). 

Tabela IV.52 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de LD 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 18,505 16,956 91,900 97,900 6,000 
TAE 7,485 3,476 14,100 17,500 3,400 
MSD 13,253 6,832 27,700 33,300 5,600 
MSE 12,962 9,178 36,500 42,500 6,000 
MPD 12,755 5,078 25,000 31,000 6,000 
MPE 12,880 7,749 47,100 52,700 5,600 
DAD 14,945 8,867 36,500 42,500 6,000 
DAE 15,135 7,133 28,000 34,000 6,000 

IV.4.2.7. Posição de lateralidade esquerda 

IV.4.2.7.1. Músculo temporal anterior 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do TAD, na posição de LE, foi de 
8,125 ± 3,317 u.v, com um máximo de 19 u.v e um mínimo de 6 u.v. O TAE registou 
11,558 ± 10,678 u.v, como média, tendo 66,6 uv como máximo e 5,6 u.v como 
mínimo. Os registos do TAE foram superiores aos do direito (figura IV.53), quer nas 
médias (± 3 u.v), quer nos valores máximos (± 48 uv). Os valores mínimos foram 
praticamente sobreponíveis (± 6 u.v) (tabela IV.53). A observação do gráfico dos 
valores individuais mostrou uma assincronia no padrão de actividade muscular em 
ambos os lados, verificando-se, também, que, em quase todos os casos em que os 
níveis EMG foram mais altos à esquerda, registaram-se à direita os níveis mais 
baixos. Houve um caso pontual, em que a discrepância de valores registados entre o 
TAE e o TAD atingiu os 60 u.v (figura IV.53). 
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Figura IV.53 - Valores EMG médios do TA na posição de LE. 

IV.4.2.7.2. Músculo masseter superficial 

O valor dos níveis EMG médios do MSD, na posição de LE, foi de 13,6 ± 
8,033 |j.v, com um máximo de 44,2 fiv e um mínimo de 3,9 \iv. O MSE teve como 
média 9,663 ± 5,114 ^iv, com um registo máximo de 30,6 \iv e um mínimo de 6 îv 
(tabela IV.53). O MSD foi ligeiramente mais activo à direita do que à esquerda, quer 
nas médias (+ 4 \iv), quer nos valores máximos (± 14 JJ,V). Pelo contrário, no registo 
dos valores mínimos foi o MSE o mais activo (± 2 \iv) (tabela IV.53). Da análise dos 
potenciais bioeléctricos individuais destes músculos verificámos que estes foram 
ligeiramente mais elevados à direita. Constatámos, também, que apenas sete 
doentes obtiveram registos superiores à esquerda e com pouco significado. Dos oito 
doentes cujos níveis electromiogáficos do lado direito foram bastante superiores aos 
registados do lado esquerdo, é de realçar a discrepância de valores (30,9 \iv) 
protagonizada por um doente (caso 38) (figura IV.54). 
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Figura IV.54 - Valores EMG médios do MS na posição de LE. 

IV.4.2.7.3. Músculo masseter profundo 

O valor dos potenciais bioeléctricos médios do MPD, na posição de LE, foi de 
1 2,243 ± 4,95 |^v, com um máximo de 32,3 u.v e um mínimo de 6 \iv. O MPE obteve 
10,175 ± 3,585 u.v, como média, apresentando um registo máximo de 18,7 u.v e um 
mínimo de 6 u.v (tabela IV.53). A análise do gráfico dos registos individuais mostrou 
padrões de actividade muscular mais ou menos semelhantes, embora os potenciais 
bioeléctricos do MPD fossem ligeiramente superiores aos do esquerdo. Sobressaiu, 
no entanto, a discrepância de valores (26,3 u.v) obtidos por um doente (caso 8) 
(figura IV.55). 
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1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 
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Figura IV.55 - Valores EMG médios do MP na posição de LE. 
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IV.4.2.7.4. Músculo digástrico anterior 
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Figura IV.56 - Valores EMG médios do DA na posição de LE. 

O valor dos níveis médios EMG do DAD, na posição de LD, foi de 14,865 
± 9,874 u.v, com um máximo de 46,4 u,v e um mínimo de 5,6 u.v. O DAE teve como 
média 17,512 ± 11,26 u,v, com um registo máximo de 61,6 u.v e um mínimo de 6 u.v 
(tabela IV.53). O DAE foi o músculo mais activo quer nas médias (± 4 u.v), quer nos 
valores máximos (± 28 u.v). Os valores mínimos foram praticamente coincidentes (± 6 
u.v) (tabela IV.53). A análise do gráfico dos valores individuais mostrou padrões 
idênticos de actividade muscular, embora o DAE registasse potenciais bioeléctricos 
ligeiramente superiores ao direito. A diferença de valores entre o DAE e o DAD 
(+ 35u.v), registados num doente (caso 20), foi o facto mais saliente (figura IV.56). 

IV.4.2.7.5. Observações sobre os registos dos níveis EMG médios na posição 

de lateralidade esquerda 

O estudo dos resultados dos registos EMG obtidos na posição de LE dos 
músculos TA, MS, MP e DA, permitiu-nos inferir que o músculo mais activo, em 
média, foi o DA (tendo o DAE os maiores valores, 17,512 uv). Os potenciais 
bioeléctricos mais baixos foram registados no TAD (8,125 ^iv). Tanto o DA como o 
TA obtiveram registos EMG mais elevados à esquerda do que à direita. Os 
masseteres obtiveram níveis EMG intermédios entre estes dois extremos. No entanto, 
convém salientar que enquanto à direita o MS apresentou registos superiores ao MP, 
à esquerda passou-se o contrário, embora com valores inferiores, facto que sugere 
desequilíbrio nos padrões de actividade muscular em ambos os lados (tabela IV.53). 
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Tabela IV.53 - Valores dos potenciais bioeléctricos médios na posição de LE 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 8,125 3,317 13,000 19,000 6,000 
TAE 11,558 10,678 61,000 66,600 5,600 
MSD 13,600 8,033 40,300 44,200 3,900 
MSE 9,663 5,114 24,600 30,600 6,000 
MPD 12,243 4,950 26,300 32,300 6,000 
MPE 10,175 3,585 12,700 18,700 6,000 
DAD 14,865 9,874 40,800 46,400 5,600 
DAE 17,512 11,260 55,600 61,600 6,000 

IV.4.2.8. Determinação dos períodos de silêncio electromiográficos 

IV.4.2.8.1. Músculo temporal anterior 

0 valor médio do PS do TAD foi de 52,814 mseg, com um máximo de 131,42 
mseg e um mínimo de 11,42 mseg. O TAE teve, como média, 53,952 mseg, com um 
máximo de 125,71 mseg e um mínimo de 14,28 mseg (tabela IV.54). A análise do 
gráfico dos PS individuais mostrou uma configuração sensivelmente idêntica em 
ambos os lados (figura IV.57). 
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Figura IV.57 - Valores dos PS do TA, resultantes de uma pancada no mento 

IV.4.2.8.2. Músculo masseter superficial 

O valor médio do PS do MSD foi de 67,097 mseg, com um máximo de 
148,57 mseg e um mínimo de 22,85 mseg. O TAE teve, como média, 67,834 mseg, 
com um máximo de 154,28 mseg e um mínimo de 22,85 mseg (tabela IV.54). A 
análise do gráfico dos registos individuais mostrou PS mais ou menos semelhantes, 
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com algumas discrepâncias pontuais, com maior incidência nos valores máximos 

(figura IV.58). 
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Figura IV.58 - Valores dos PS do MS, resultantes de uma pancada no mento. 

IV.4.2.8.3. Músculo masseter profundo 

O valor médio do PS do MPD foi de 59,532 mseg, com um máximo de 131,42 
mseg e um mínimo de 11,42 mseg. O MPE teve, como média, 61,979 ± 38,002 
mseg, com um máximo de 128,57 mseg e um mínimo de 5,71 mseg. Houve uma 
tendência para um ligeiro aumento dos valores médios do lado esquerdo, enquanto 
que os valores máximos e mínimos apontavam para um ligeiro aumento do lado 
contrário (tabela IV.54). A observação do gráfico mostrou, no entanto, um padrão 
global mais ou menos semelhante em ambos os lados, com algumas discrepâncias 
pontuais (figura IV.59). 
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Figura IV.59 - Valores dos PS do MP, resultantes de uma pancada no mento. 
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IV.4.2.8.4. Observações sobre as determinações dos períodos de silêncio 
electromiográficos 

Tabela IV.54 - Valores do PS dos músculos temporais e masseteres. 

Músculo Média DP Intervalo Máximo Mínimo 

TAD 52,814 32,483 120,000 131,42 11,42 
TAE 53,972 30,541 111,43 125,71 14,28 
MSD 67,097 32,910 125,720 148,57 22,85 
MSE 67,834 35,151 131,43 154,28 22,850 
MPD 59,532 35,009 120,000 131,42 11,42 
MPE 61,979 38,002 122,86 128,57 5,71 

A análise dos resultados provenientes da determinação das médias dos PS 
mostrou que o músculo que apresentou PS mais longos foi o MS, enquanto os mais 
curtos foram registados no TA, situando-se os valores do músculo MP, mais 
próximos do TA do que do MS. A média global foi de 60,5 mseg. Verificámos, 
também, que o MSE foi o que teve o maior PS, 154,280 mseg, enquanto que o 
menor, de 5,71 mseg, foi registado no MPE (tabela IV.54). 

IV.5. ESTUDO AXIOGRÁFICO 

IV.5.1. Registo das trajectórias condíleas 

Da análise dos resultados obtidos após a determinação dos ângulos das 
inclinações das TC (tabela IV.55), verificámos que nenhum doente apresentou o 
mesmo valor da inclinação da TC dos dois lados. O valor mais alto do ângulo das 
inclinações das TC foi de 68° e foi medido do lado esquerdo, enquanto que o valor 
mínimo foi de 25° e encontrou-se no lado direito. 

As inclinações das TC foram mais acentuadas do lado esquerdo, 30 doentes 
(75%), do que do lado direito, 10 doentes (25%). 
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Tabela IV.55 - Valores dos ângulos das TC direita e esquerda 
Direita Esquerda 

45 

Direita Esquerda 

36 

Esquerda 

45 30 62 
39 44 38 51 
25 38,5 53 38 
39 39,5 48 55 
49 47,5 51 55 

51,5 55 50,5 52 
42 56 49,5 41,5 
32 46,5 49 52 
58 56,5 33,5 54 
56 60 54 53 
42 45,5 49,5 53 
58 49,5 45 43,5 
43 38 44 40,5 

32,5 39 47 60 
40 44 36 42,5 
34 35 53,5 68 

33,5 42 36 57,5 
37,5 38 36 48,5 
46,5 54,5 48 40 
59 63 43 46,5 

Os ângulos das inclinações das TC direitas tiveram uma média de 43,7 
+ 8,622°, com um máximo de 59° e um mínimo de 25°. Do lado esquerdo a média foi 
de 48,76 ± 8,235°, com um máximo de 68° e um mínimo de 35° (tabela IV.56). 

Tabela IV.56 - Valores médios dos ângulos das inclinações das TC 
TC Média DP Intervalo 

34 
33 

Máximo 
59 
68 

Mínimo 
TCD 
TCE 

43,7 
48,763 

8,622 
8,235 

Intervalo 
34 
33 

Máximo 
59 
68 

25 
35 

TCD - trajectória condflea direita; TCE - trajectória condílea esquerda. 

IV.5.2. Diferenças entre os valores dos ângulos das inclinações das 
trajectórias condíleas 

Para fazermos uma análise mais pormenorizada das TC, em ambos os lados 
dos doentes, determinámos a diferença dos ângulos das inclinações das TC entre o 
lado direito e o lado esquerdo. Verificámos que trinta doentes (75%) apresentaram 
valores mais altos dos ângulos das inclinações das TC do lado esquerdo, enquanto 
que só em dez doentes (25%) os valores da direita foram superiores aos da esquerda. 
A análise das frequências mostrou que a maior parte dos doentes tiveram diferenças 
diferentes entre os valores do lado direito versus esquerdo (tabela IV.57). 
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Tabela IV.57 - Diferenças entre os ângulos das inclinações 
das TC direita e esquerda  

Valor Frequência (%) 
-32,00 (2,5) 
-21,50 (2,5) 
-20,50 (2,5) 
-14,50 2 (5,0) 
-14,00 (2,5) 
-13,50 (2,5) 
-13,00 2 (5,0) 
-12,50 (2,5) 
-9,00 (2,5) 
-8,50 (2,5) 
-8,00 (2,5) 
-7,00 (2,5) 
-6,50 2 (5,0) 
-5,00 (2,5) 
-4,00 4 (10,0) 
-3,50 4 (10,0) 
-3,00 (2,5) 
-1,50 (2,5) 
-1,00 (2,5) 
-0,50 2 (5,0) 
1,00 (2,5) 
1,50 3 (7,5) 
3,50 (2,5) 
5,00 (2,5) 
8,00 2 (5,0) 
8,50 (2,5) 
15,00 (2,5) 

A média das diferenças dos ângulos das inclinações das TC entre o lado 
direito e o lado esquerdo foi de -5,063 ± 8,982 °, com um máximo de 1 5o e um 
mínimo de -32°. A maior diferença entre os ângulos das inclinações das TC foi de 
32°, sendo o maior valor o da esquerda. O outro valor extremo foi de 15° e 
correspondeu ao maior ângulo das inclinações das TC do lado direito. Estes 
resultados mostraram que os valores médios mais elevados corresponderam ao lado 
esquerdo (tabela IV.58). 

Tabela IV.58 - Média das diferenças entre os ângulos das inclinações das TC 
direita e esquerda 

TC Média DP Intervalo 
47 

Máximo 
15 

Mínimo 
TCD - TCE -5,063 8,982 

Intervalo 
47 

Máximo 
15 -32 

TCD - trajectória condílea direita; TCE - trajectória condílea esquerda 
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IV.6. CORRELAÇÃO DOS FACTORES GERAIS E OCLUSAIS COM A 
ACTIVIDADE BIOELÉCTRICA MUSCULAR E A INCLINAÇÃO DAS 

TRAJECTÓRIAS CONDÍLEAS 

Estabeleceram-se comparações entre os valores EMG obtidos nesta 
população, agrupando-os em função de diversos factores, como o sexo, idade, tipo 
de patologia, factores oclusais, etc., como se mostrará neste capítulo. Vamos, por 
uma questão metodológica, incluir apenas as tabelas que apresentam valores 
estatisticamente significativos (p < 0,05), ou próximos da significação estatística, 
entendendo este conceito como uma tendência que evidencia uma determinada 
constatação (valores de p compreendidos entre 0,05 e 0,1), embora não prove uma 
associação estatística, enquanto que as comparações efectuadas, que não se 
incluam no esquema anterior, serão apenas mencionadas, excepto nos casos em que 
haja interesse analizar os seus valores. 

Seguiremos, neste capítulo, a mesma ordem de análise que temos vindo a 

efectuar, atendendo aos tipos de prova realizados. 

IV.6.1. Posição de repouso 

IV.6.1.1. Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes, 
na posição de repouso 

As mulheres mostraram, em todos os grupos musculares incluídos neste 
estudo, valores mais elevados em repouso do que os homens. Em determinados 
grupos musculares estas diferenças mostraram-se significativas ao teste U de Mann-
Witney, como foi o caso do TAE (p = 0,004), MPD (p = 0,05), MPE (p = 0,04) e 
obtivemos valores de p próximos da significação estatística noutros grupos 
musculares: MSD (p = 0,07) e DAD (p = 0,09) (tabela IV.59). 

Tabela IV.59 - Níveis de significação de valores médios EMG (\xv), durante a 
posição de repouso, relacionados com o sexo. 

Homem Mulher 
Grupo Média DP Média DP p 

muscular 
TAD 1,52 0,57 2,88 2,00 0,17 
TAE 1,25 0,44 2,85 2,30 0,04 
MSD 1,05 0,10 2,19 1,45 0,07 
MSE 1,50 0,94 2,14 2,13 0,35 
MPD 0,80 0,46 1,92 1,54 0,05 
MPE 0,87 0,55 2,17 1,90 0,04 
DAD 1,82 1,52 3,33 2,62 0,09 
DAE 2,17 0,65 3,64 2,35 0,17 
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IV.6.1.2. Correlação entre os níveis EMG e as prematuridades em ORC, 

na posição de repouso 

Não encontrámos correlação significativa entre a actividade EMG média 

durante o repouso e as prematuridades em ORC dos indivíduos presentes neste 

estudo. Verificámos, também, que os valores à direita e à esquerda foram 

praticamente sobreponíveis (Tabela IV.60) 

Tabela IV.60 - Níveis de significação de valores médios EMG (LIV) 
durante a posição de repouso versus prematuridades 
em ORC em ambos os lados de cada indivíduo 

Grupo muscular i 0 
Direito Esquerdo 

Temporal anterior direito 0,5 0,5 
Temporal anterior esquerdo 0,9 0,5 
Masseter superficial direito 0,4 0,2 
Masseter superficial esquerdo 0,4 0,9 
Masseter profundo direito 0,2 0,2 
Masseter profundo esquerdo 0,8 0,7 
Digástrico anterior direito 0,7 0,9 
Digástrico anterior esquerdo 0,5 0,7 

IV.6.1.3. Correlação entre os níveis EMG dos músculos estudados e a 

profissão dos doentes 

A análise dos resultados provenientes da correlação dos valores dos potenciais 

bioeléctricos dos músculos estudados, durante a PR e a profissão, mostrou apenas 

uma associação significativa entre a actividade EMG do DA, na PR, quer direito (p < 

0,007) quer esquerdo (p < 0,006) na classe dos operários não qualificados. 

Outra associação significativa ocorreu entre a actividade EMG do DA com a 

classe das carreiras médias (p < 0,05), (tabela IV.61). 

Tabela IV.61 - Níveis de significação de valores médios EMG (LIV) do digástrico anterior 
relacionados com a profissão dos pacientes 

Grupo 
muscular 

Operário não qualificado Outras profissões 

D Média DP D Média DP P 
DAD 
DAE 

11 1,99 1,6 
11 2,64 2,6 

29 
29 

3,637 2,72 
3,817 2,1 

0,008 
0,006 

D - número de doentes 
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IV.6.2. Posição de máximo esforço voluntário em clusão máxima (clench ) 

IV.6.2.1. Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes durante o 
clench 

Comparámos os valores EMG obtidos em doentes, dos diferentes sexos, 
durante uma situação funcional, como é o clench. Este teste constituiu a prova em 
que o indivíduo desenvolveu maior actividade muscular, mantida durante, pelo 
menos, dois segundos, de modo constante. Constatámos que os músculos temporais 
exibiram maior actividade bioeléctrica nas mulheres do que nos homens, embora essa 
actividade não se tenha mostrado significativa em testes não paramétricos. Os 
valores médios mioeléctricos foram similares no caso dos masseteres superficiais, de 
ambos os sexos, enquanto que os masseteres profundos mostraram valores 
notavelmente mais elevados nas mulheres, embora não significativos (p = 0,09). 

Tabela IV.62 - Níveis de significação de valores médios EMG (|j.v), durante o 
clench, relacionados com o sexo dos pacientes 

Homem Mulher 
Grupo 

muscular 
Média DP Média DP P 

TAD 58,00 35,79 102,82 70,00 0,17 
TAE 63,12 58,29 103,16 66,03 0,24 
MSD 72,40 47,14 69,52 50,28 0,82 
MSE 86,62 25,40 81,41 66,31 0,32 
MPD 42,85 23,28 60,40 44,52 0,50 
MPE 49,47 9,74 75,40 62,76 0,73 
DAD 16,12 4,39 12,87 7,12 0,08 
DAE 21,30 11,07 15,72 7,87 0,26 

Os músculos digástricos, , registaram maiores potenciais nos homens do que 
nas mulheres (16,1/12,9 e 21,3/15,7; P=0,08/0,2 respectivamente), (tabela IV.62). 

IV.6.3. Posição de abertura máxima voluntária 

IV.6.2.1. Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes durante a 
abertura máxima voluntária 

Os homens mostraram, em média, valores mais elevados do que as mulheres 
em todos os grupos musculares observados, embora estas diferenças não fossem 
significativas. Exceptuou-se o caso dos músculos temporais (p < 0,05). (tabela 
IV.63). 
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Tabela IV.63 - Níveis de significação dos valores médios EMG (jav), durante a 
abertura máxima voluntária, em relação com o sexo dos pacientes 

Homem Mulher 
Grupo 

muscular 
Média DP Média DP P 

TAD 33,5 23,89 14,64 16,8 0,05 
TAE 35,12 26,91 10,44 6,89 0,05 
MSD 32,05 40,21 14,18 8,39 0,21 
MSE 45,2 51,51 13,48 10,44 0,16 
MPD 21,42 15,6 13,71 7,42 0,11 
MPE 16,45 10,81 12,15 9,66 0,44 
DAD 129,42 85,82 90,16 56,88 0,28 
DAE 102 52 92,5 51,6 0,58 

IV.6.4. Posição de deglutição de saliva 

IV .6 .4.1 . Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes, 

na posição de deglutição de saliva 

Os valores dos potenciais bioeléctricos foram similares em ambos os grupos, 

dos diferentes sexos, em todos os grupos musculares, com excepção do músculo 

TAD que foi significativamente mais elevado nos homens (p = 0,05) e MSE, também 

discretamente mais elevado nas mulheres (p = 0,07), o que sem dúvida se deve a 

algum caso determinado, como um doente (caso 20) que mostrou valores com um 

grau importante de espasmo muscular (tabela IV.64). 

Tabela IV.64 - Níveis de significação de valores médios EMG (fj.v), durante a 
deglutição, relacionados com o sexo dos pacientes  

Homem Mulher 
Grupo 

muscular 
Média DP Média DP P 

TAD 20,12 9,5 13,3 14,2 0,05 
TAE 13,3 9,5 12,3 13,5 0,85 
MSD 13,4 13 15,4 16,5 0,28 
MSE 14,2 1,6 14,3 17,4 0,07 
MPD 13,5 1,7 13,5 8,7 0,2 
MPE 11,1 5,67 14 10,45 0,9 
DAD 24,3 13 22,3 8 0,95 
DAE 25,25 5,5 24,3 8,8 0,44 
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IV.6.4.2. Correlação entre os níveis EMG e as prematuridades em ORC, na 
fase de deglutição 

Na fase da deglutição de saliva estudámos a relação entre os potenciais 
bioeléctricos médios com as prematuridades em ORC em ambos os lados dos 
indivíduos observados. Verificámos que não houve correlação significativa entre as 
variáveis estudadas. No entanto a relação entre o valor EMG médio do MSD com as 
prematuridades do lado direito, foi quase significativa (p = 0,09). (Tabela IV.65). 

Tabela IV.65. - Níveis de significação de valores médios EMG (nv) 
durante a deglutição, versus prematuridades em ORC, 
em ambos os lados de cada indivíduo 

Grupo muscular  

Temporal anterior direito 
Temporal anterior esquerdo 
Masseter superficial direito 
Masseter superficial esquerdo 
Masseter profundo direito 
Masseter profundo esquerdo 
Digástrico anterior direito 
Digástrico anterior esquerdo 

Direito Esquerdo 
0,8 0,9 
0,3 0,4 

0,09 0,2 
0,6 0,7 
0,7 0,8 
0,4 0,4 
0,2 0,3 
0,8 0,7 

IV.6.5. Posição de relação cêntrica 

IV.6.5.1. Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes, 
na posição de relação cêntrica 

Os valores obtidos, nesta posição, foram similares, sem haver diferenças 

consideradas significativas entre ambos os sexos (Tabela IV.66). 

Tabela IV.66 - Níveis de significação de valores médios EMG (|xv), durante 
a posição de relação cêntrica, relacionados com o sexo dos paciente 

Homem Mulher 
Grupo Média DP Média DP P 

muscular 
TAD 8,9 3,35 7,53 2,8 0,5 
TAE 5,15 1 6,16 2,9 0,77 
MSD 7,27 3,98 9,91 2,5 0,12 
MSE 7,4 3 6,74 1,9 0,8 
MPD 11,35 0,75 10,11 3 0,8 
MPE 7,82 3,23 9,4 3,16 0,2 
DAD 11 5,86 17,63 16,26 0,3 
DAE 12,1 1,2 15,9 9,5 0,35 
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IV.6.5.2. Correlação entre os níveis EMG e as prematuridades em ORC, 

durante a posição de relação cêntrica 

Analisámos, também, a relação entre os valores médios EMG durante a 

manipulação funcional para RC com as prematuridades em ORC de ambos os lados 

dos indivíduos. Concluímos que a única correlação significativa foi a existente entre 

os valores dos potenciais bioeléctricos do TAE e as prematuridades em ORC (p = 

0,02). Verificámos, ainda, que os resultados eram similares, tanto do lado direito, 

como do lado esquerdo, (tabela IV.67). 

Tabela IV.67 - Níveis de significação de valores médios EMG (\x.v), durante a 
manipulação mandibular para RC, versus prematuridades em 
ORC em ambos os lados de cada indivíduo  

Grupo muscular  

Temporal anterior direito 
Temporal anterior esquerdo 
Masseter superficial direito 
Masseter superficial esquerdo 
Masseter profundo direito 
Masseter profundo esquerdo 
Digástrico anterior direito 
Digástrtco anterior esquerdo 

Direito Esquerdo 

0,7 0,9 
0,02 0,02 
0,5 0,4 
0,8 0,9 
0,8 0,3 
0,3 0,4 
1,0 0,9 
0,8 0,7 

IV.6.6. Posição de lateralidade direita 

IV .6 .6 .1 . Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes, 

na posição de lateralidade direita 

Não houve correlação significativa entre os potenciais bioeléctricos, na 

posição de LD, com o sexo dos doentes. 

IV.6.6.2. Correlação entre os níveis EMG e as guias disclusivas 

na posição de lateralidade direita. 

A análise dos resultados permitiu verificar que só na guia canina e na função 

de grupo total é que alguns músculos desenvolveram potenciais bioeléctricos com 

significação estatística ou próximos desta. 
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IV.6.6.2.1. Correlação entre os níveis EMG e a guia canina 

Neste tipo de guia disclusiva só o MSD desenvolveu níveis EMG 

estatisticamente significativos {p - 0,04). Próximo da significação estatística esteve 

o DAE (p = 0,06) (tabela IV.68). 

IV.6.6.2.2. Correlação entre os níveis EMG e a função de grupo total 

Neste tipo de guia disclusiva desenvolveram níveis EMG estatisticamente 

significativos, (p < 0,05). os músculos MSD e DAE. Próximo da significação 

estatística estiveram o MSE e o DAD (0,05 >p < 0,1) (tabela IV.68). 

Tabela IV.68 - Valores médios EMG (nv) com significação estatística em relação 
ao tipo de guia disclusiva em lateralidade direita 

Actividade electromiográfica Média DP P 
Guia Canina 
MSD 18,428 9,01 0,04 
DAE 19,342 10,2 0,06 

Função de Grupo Total 
MSD 6 0,0 0,04 
MSE 6 0,0 0,09 
DAD 6,45 0,636 0,07 
DAE 8,706 0,345 0,01 

IV.6.7. Posição de lateralidade esquerda 

IV.6.7.1. Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes, 
na posição de lateralidade esquerda 

Não houve correlação significativa entre os potenciais bioeléctricos, na 

posição de LE, com o sexo dos doentes. 

IV.6.7.2. Correlação entre os níveis EMG e as guias disclusivas na posição 
de lateralidade esquerda 

A análise dos resultados permitiu verificar que apenas na função de grupo 
anterior e na função mista é que alguns músculos desenvolveram potenciais 
bioeléctricos com significação estatística ou próximos desta. 
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IV,6.7.2.1. Correlação entre os níveis EMG e a função de grupo anterior 

Neste tipo de guia disclusiva desenvolveram potenciais bioeléctricos 
estatisticamente significativos os músculos TAE, MSD, MPE e DAD, enquanto que 
apenas o MPE esteve próximo da significação estatística (p - 0,07). Os potenciais 
médios globais dos músculos na LE foram também estatisticamente significativos 
(tabela IV.69). 

IV.6.7.2.2. Correlação entre os níveis EMG e a função mista 

Neste tipo de guia disclusiva só o DAD desenvolveu níveis EMG 

estatisticamente significativos, (p = 0,02). Próximo da significação estatística 

estiveram o MPE (p = 0,07). Os potenciais médios globais dos músculos do lado 

direito foram também estatisticamente significativos (tabela IV.69). 

Tabela IV .69 - Valores médios EMG (nv) com s ign i f icação estat ís t ica em 
relação ao t ipo de guia disclusiva em lateral idade esquerda 

Ac t i v idade e lec t romiográ f ica Média DP P 
Função de Grupo Anter ior 
TAE 6 ,08 0,1 79 0 ,05 
MSD 7,3 3,1 39 0 ,02 
MPE 7,2 2 ,68 0 ,07 
DAD 8,7 6 ,037 0 ,03 
Lateral idade direita global 1 0 , 0 6 2 ,03 0,01 
Lateral idade esquerda global 8,67 1 ,1 4 0 ,001 

Função M ista 
DAD 1 6 , 0 3 8 8 ,753 0,01 
MPE 1 2 ,88 5 ,29 0 ,07 
Lateral idade direita global 1 4,1 88 4 , 8 9 6 0 ,02 

IV.6.8. Determinação dos períodos de silêncio 

IV.6.8.1. Correlação entre os níveis EMG e o sexo dos doentes durante o 
período de silêncio 

As durações médias das pausas motoras EMG foram mais elevadas (PS mais 
longos) nas mulheres (61,7 ± 29,8 mseg) do que nos homens (50,6 ± 37 msg), sem 
haver, no entanto, significação estatística. (Tabela IV.70). 
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Tabela IV.70 - Níveis de significação de valores médios EMG (u.v), durante o período 
de silêncio, relacionados com o sexo dos pacientes 

Homem Mulher 
Grupo Desvio Desvio 
muscular Média padrão 

21,63 
Média padrão 

32,85 
P 

TAD 31,42 
padrão 
21,63 55,41 

padrão 
32,85 0,2 

TAE 55,7 42,15 53,76 29,7 0,85 
MSD 49,28 31,93 69,08 32,85 0,25 
MSE 54,28 49,76 69,38 33,74 0,2 
MPD 60 45,06 59,47 34,47 0,95 
MPE 52,85 41,1 63,02 38,13 0,45 

IV.6.9. Correlação dos ângulos das inclinações das TC com factores gerais 
e oclusais 

As correlações efectuadas entre os ângulos das inclinações das TC e alguns 
factores gerais e oclusais mostraram apenas associações significativas ou próximas 
da significação estatística com as prematuridades em ORC e o desvio mandibular 
durante a abertura. Todos os outros factores pesquisados (idade, sexo, oclusão 
cruzada e potenciais bioeléctricos na abertura máxima voluntária e nas lateralidades) 
não obtiveram correlações significativas com as TC. 

IV.6.9.1. Correlação entre os ângulos das inclinações das TC e as 
prematuridades em ORC 

Na correlação entre os ângulos das TC e as prematuridades em ORC 
verificámos que do lado direito houve maior n° de contactos em ORC, quando os 
ângulos das TC eram mais elevados desse lado ou mais simétricos. Embora os 
valores encontrados não demonstrassem uma associação significativa, ficaram 
próximos da significação estatística (p = 0,06) (tabela IV.71). Do lado esquerdo 
verificámos que havia maior n° de contactos em ORC no grupo de doentes que 
apresentava, desse lado, ângulos das TC mais elevados. Esta constatação foi 
estatisticamente significativa (p = 0,05) (tabela IV.71) 

Tabela n° IV.71 - Correlação entre os ângulos das TC mais elevadas 
e as prematuridades em ORC 

Ângulos das TC mais elevadas 

Direita Esquerda 

n° de doentes p n° de doentes 

Maior n° de prematuridades . _ n „ „ „ c „ „ c 
_ , „ „ 15 0,06 25 0,05 

em ORC 
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IV.6.9.2. Correlação entre os ângulos das inclinações das TC e o desvio 

mandibular durante a abertura 

Ao estudar a correlação entre os ângulos das inclinações das TC e o desvio 

mandibular, durante a abertura, constatámos que, quando existia desvio, este se 

efectuava para o mesmo lado do em que o ângulo da TC era mais elevado, embora 

não tenhamos encontrado associação significativa {p = 0,08) (tabela IV.72). 

Tabela n° IV.72 - Correlação entre os ângulos das TC mais elevadas 
e o desvio mandibular durante a abertura  

TC mais elevada 

Direita (% de doentes) Esquerda (% de doentes) 

Desvio da mandíbula 
durante a abertura 15% 25% 0,08 

IV.7. CORRELAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA COM VÁRIOS 

FACTORES OCLUSAIS E GERAIS 

IV .7 .1 . Correlação da sintomatologia dolorosa com as inclinações das 

trajectórias condíleas 

Verificámos que, quanto maior foi a diferença entre os valores da inclinação 

das TC de ambos os lados de cada doente, mais elevado foi o número de casos que 

apresentaram dor espontânea bilateral das ATM (5 casos contra 1). Pelo contrário, a 

maior parte dos indivíduos que não apresentava dor em nenhuma das articulações 

(16 casos em 24) apresentava diferenças mais baixas entre os valores dos ângulos 

das TC no mesmo indivíduo (Tabela IV.73). 

Tabela IV.73 - Distribuição dos doentes relativamente ao índice de assimetria da incline 
da TC em ambos os lados de cada indivíduo (n° de doentes) 

Indolor ATM direita 
Diferenças das TC maiores 

que a média 

TC mais simétricas 

Tipo de dor (espontânea) 
ATM 

esnuerda Dor bilateral 

8 2 4 5 

16 2 2 1 
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Quando o valor absoluto da TC esquerda foi mais elevado, a dor foi mais 
frequente nestes doentes, neste lado ou em ambos os lados do mesmo indivíduo (8 
doentes contra 4). Quando os valores da TC esquerda foram mais baixos, maior o 
número de indivíduos assintomáticos (13 contra 11) e menor o número de doentes 
que apresentava dor no lado esquerdo (4 doentes em 20, contra 8 doentes em 20) 
(Tabela IV.74). 

Tabela IV.74 - Distribuição dos doentes relativamente ao valor da inclinação da TC 
esquerda relacionado com a dor espontânea da ATM (n° de doentes) 

Tipo de dor (espontânea) 

Indolor ATM direita , Dor bilateral 

Diferenças das TC maiores 
que a média 

TC mais simétricas 

IV.7.2. Correlação da sintomatologia dolorosa das ATM com a 
palpação muscular 

IV.7.2.1. Correlação entre sintomatologia dolorosa da ATM direita e a 
palpação muscular 

A relação entre a palpação muscular e a sintomatologia da ATM direita só foi 
significativa em relação à palpação do trapézio esquerdo (p = 0,02) e quase 
significativa relativamente à palpação do TAD e DAD (p = 0,06), (tabela IV.73). 
Verificámos, também, que, durante a palpação muscular, os músculos dolorosos 
eram em muito menor grau que os indolores e que o número de ATM dolorosas era 
maior do que as assintomáticas à palpação, (tabela IV.75). 

IV.7.2.2. Correlação entre sintomatologia dolorosa da ATM esquerda e a 
palpação muscular 

Não encontrámos qualquer relação significativa entre a palpação muscular e a 
sintomatologia da ATM esquerda. Houve apenas uma associação quase significativa 
no que respeita á palpação do trapézio esquerdo (p = 0,07). Verificámos, também, 
tal como na relação entre a palpação muscular e a sintomatologia da ATM direita, 
que houve um maior número de músculos assintomáticos, e um número maior de 
ATM sintomáticas, (tabela IV.76). 
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Tabela IV.75 - Correlação entre palpação muscular e a sintomatologia da 
ATM direita 

Grupo muscular 
ATM 

Total 
31 
9 

Grupo muscular Normal 
14 
1 

Sintomática 
17 
8 

Total 
31 
9 

P 

TAD Indolor 
Sintomático 

Normal 
14 
1 

Sintomática 
17 
8 

Total 
31 
9 0,06 

TAE Indolor 
Sintomático 

7 
8 

10 
15 

17 
23 0,7 

TPD Indolor 
Sintomático 

15 
0 

24 
1 

39 
1 0,4 

TPE Indolor 
Sintomático 

15 
0 

22 
3 

37 
3 0,2 

OcD Indolor 
Sintomático 

15 
0 

23 
2 

38 
2 0,3 

OcE Indolor 
Sintomático 

13 
2 

18 
7 

31 
9 0,3 

MPD Indolor 
Sintomático 

11 
4 

14 
11 

25 
15 0,3 

MPE Indolor 
Sintomático 

7 
8 

7 
18 

14 
26 0,2 

MSD Indolor 
Sintomático 

13 
2 

17 
8 

30 
10 0,1 

MSE Indolor 
Sintomático 

6 
9 

9 
16 

15 
25 0,8 

TrapD Indolor 
Sintomático 

14 
1 

20 
5 

34 
6 0,2 

TrapE Indolor 
Sintomático 

14 
1 

15 
10 

29 
11 0,02 

EstD Indolor 
Sintomático 

15 
0 

20 
5 

35 
5 0,06 

EstE Indolor 
Sintomático 

10 
5 

15 
10 

25 
15 0,7 

TTD Indolor 
Sintomático 

10 
5 

13 
12 

23 
17 0,4 

TTE Indolor 
Sintomático 

6 
9 

9 
16 

15 
25 0,8 

DAD Indolor 
Sintomático 

14 
1 

17 
8 

31 
9 0,06 

DAE Indolor 
Sintomático 

11 
4 

17 
8 

28 
12 0,7 
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Tabela IV.76 - Correlação entre a palpação muscular e a sintomatologia da ATM 
ATM 

Grupo muscular Normal Sintomática Total p 

Sintomático 1 8 9 

Indolor 9 19 28 
Sintomático 3 9 12 

Indolor 11 20 31 a? 
I A U Sintomático 1 8 9 ' 

T A E Indolor 7 10 17 Q 2 

Sintomático 5 18 23 

TPD
 l n d 0 l 0 r 1 1 2 8 3 9 0,1 

Sintomático 1 0 1 

TPE ' ?
d 0 l

° ; . I
1 2 6 3 7 0,9 

Sintomático 1 2 3 
Indolor 11 27 38 n c 

OcD c . ^ ... . . „ 0,5 
Sintomático 1 1 2 

Indolor 11 20 31 „ „ 
U C Sintomático 1 8 9 

l i n n Indolor 9 16 25 A 0 
MPD e- * '*■ o 10 i c ° '

3 

Sintomático 3 12 15 
Indolor 4 10 14 . _ 

M n = Sintomático 8 18 26 

. „ _ Indolor 11 19 30 n . 
MSD „ . t , 0 i n 0,1 

Sintomático 1 9 10 

, . p r Indolor 5 10 15 n -, 
MSE o- * -*■ -7 I Q oc ° '

7 

Sintomático 7 18 25 
T _ Indolor 11 23 34 n . 
TrapD „ . t . ,- „ 0,4 

Sintomático 1 5 6 

T ,. Indolor 11 18 29 _ 0_ 
TrapE e . t . ._ . . 0,07 

Sintomático 1 10 11 

Indolor 10 25 35 n c 
EstD o- * -*■ o o c ° -

6 

Sintomático 2 3 5 
Indolor 9 16 25 n „ 

EstE c . _ . „ 1 C 0,3 
Sintomático 3 12 15 

TTD
 l n d 0 l 0 r 8 1 5 2 3 0,4 

Sintomático 4 13 17 

TTE
 l n d 0 l 0 r 7 8 1 5 0,07 

Sintomático 5 20 25 

DAD '
n d 0 l 0 r V

 2
o0 31 Qi2 

n.c Indolor 9 19 28 n e 
DAE 0 . ^ _ _ ._ 0,6 
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IV.7.3. Correlação da sintomatologia dolorosa das ATM com a manipulação 

funcional muscular 

IV .7 .3 .1 . Correlação da sintomatologia dolorosa das ATM direita com a 

manipulação funcional muscular 

A análise da manipulação funcional muscular relacionada com a 

sintomatologia da ATM direita mostrou uma associação significativa entre a 

manipulação funcional do músculo PLSD e a sintomatologia da ATM direita (p = 

0,01). Foi também notória a maior percentagem de músculos assintomáticos, 

contrastando com o maior número de ATM sintomáticas (tabela IV.77). 

Tabela IV.77 - Correlação entre a manipulação funcional muscular e a 
sintomatologia da ATM direita  

ATM 

Normal Sintomática 

23 

Total 

14 

Sintomática 

23 37 
1 2 3 

11 23 34 
4 2 6 
15 17 32 
0 8 8 
14 22 36 
1 3 4 

Pld - Polo lateral direito; Pie - Polo lateral esquerdo; 
PPd - Parede posterior direita; Ppe - Parede posterior esquerda. 

IV.7.3.2. Correlação da sintomatologia dolorosa da ATM esquerda com a 

manipulação funcional muscular 

O estudo da relação entre a manipulação funcional muscular e a 

sintomatologia da ATM esquerda não mostrou qualquer associação significativa. 

Contudo, foi evidente, tal como na análise anterior, uma maior percentagem de 

músculos assintomáticos, em contraste com um maior número de ATM sintomáticas 

(tabela IV.78). 

Como dado mais relevante da palpação muscular, fora da área mastigatória, 

foi a constatação de que essa palpação foi praticamente negativa, ou quase negativa, 

apresentando apenas sinais de dor à palpação em 5 a 1 0 % dos doentes. 

Grupo muscular 

PLId c . l n d 0 l 0 r 

Sintomático 
PLIe c . I n d 0 l ° r 

Sintomático 
PLSd c . I n d 0 l 0 r 

Sintomático 
PLSe „ . I n d 0 l ° r 

Sintomático 
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Tabela IV.78. - Relação entre a manipulação funcional muscular e a 

ïrupo muscular 

ATM 

Total c ïrupo muscular Normal 

10 
2 

Sintomática 

27 
1 

Total P 

PLId 
Indolor 

Sintomático 

Normal 

10 
2 

Sintomática 

27 
1 

37 
3 

0,1 

PLIe 
Indolor 

Sintomático 
10 
2 

24 
4 

34 
6 

0,8 

PLSd 
Indolor 

Sintomático 
10 
2 

22 
6 

32 
8 

0,7 

PLSe 
Indolor 

Sintomático 
12 
0 

24 
4 

36 
4 

0,1 

Pld - Polo lateral direito; Pie - Polo lateral esquerdo; 
PPd - Parede posterior direita; Ppe - Parede posterior esquerda. 

IV.7.4. Correlação da sintomatologia dolorosa das ATM com a palpação 
das ATM 

IV.7.4.1. Correlação da sintomatologia dolorosa da ATM direita com a 
palpação das ATM 

O estudo da relação entre a palpação das ATM e a sintomatologia da ATM 
direita não mostrou qualquer correlação significativa. No entanto a palpação do polo 
lateral direito indicou uma associação quase significativa (p = 0,07). Convém 
salientar que a nível da palpação das ATM não existem grandes discrepâncias entre 
as dolorosas e as assintomáticas. O mesmo já não sucedeu com as ATM 
sintomáticas que foram em maior número do que as assintomáticas (tabela IV.79). 

Tabela IV.79 - Correlação entre a palpação das ATM e a 
sintomatologia da ATM direita 

ATM 
Total Palpação da ATM Normal 

10 
5 

Sintomática 

11 
14 

Total P 

_. , Indolor 
PLd 

Sintomático 

Normal 

10 
5 

Sintomática 

11 
14 

21 
19 

0,1 

Indolor 
PLe 

Sintomático 
8 
7 

9 
16 

17 
23 

0,2 

Indolor 
PPd 

Sintomático 

10 
5 

6 
19 

16 
24 

0,07 

Indolor 
PPe 

Sintomático 
3 

12 
7 

18 
10 
30 

0,5 

Pld - Polo lateral direito; Pie - Polo lateral esquerdo; 
PPd - Parede posterior direita; Ppe - Parede posterior esquerda. 
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IV.7.4.2. Correlação da sintomatologia dolorosa da ATM esquerda com a 

palpação das ATM 

A análise da palpação da ATM relacionada com a sintomatologia da ATM 

esquerda não mostrou correlação significativa entre as variáveis em estudo. Também 

não houve diferenças entre os casos de dor e os indolores na palpação das ATM. 

Houve sim uma maior percentagem das ATM dolorosas em relação às indolores 

(tabela IV.80). 

Tabela IV.80 - Correlação entre a palpação da ATM e a 
sintomatologia da ATM esquerda 

ATM 

Total Palpação da ATM Normal 

6 
6 

Sintomática 

15 
13 

Total P 

PLd e . l n d 0 l 0 r 

Sintomático 

Normal 

6 
6 

Sintomática 

15 
13 

21 
19 

0,8 

Indolor PLe _. . . 
Sintomático 

7 
5 

10 
18 

17 
23 0,1 

FPd c . I n d 0 l ° r 

Sintomático 

4 
8 

12 
16 

16 
24 0,5 

Indolor 
FPe 

Sintomático 
4 
8 

6 
22 

10 
30 

0,4 

Pld - Polo lateral direito; Pie - Polo lateral esquerdo; 
PPd - Parede posterior direita; Ppe - Parede posterior esquerda. 
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V. Discussão 

V.1 . CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este capítulo constitui, provavelmente, um dos desafios fundamentais do 
nosso trabalho. Nele tentaremos explicar e justificar os objectivos que delineámos ao 
iniciar a experimentação, assim como realizar uma crítica objectiva e exaustiva da 
metodologia desenhada e desenvolvida nos aspectos experimentais em que se 
baseiam os resultados que se mostraram no capítulo precedente. Tentaremos 
comparar documentadamente, de um ângulo absolutamente crítico, os resultados 
desta investigação com os referidos por outros autores, tendo em conta a diferença 
da amostra seleccionada e os métodos empregues nesses estudos. Neste capítulo, 
pretendemos, por fim, estabelecer com o maior rigor possível, a justificação da 
síntese e formulação das conclusões que se evidenciarão no último capítulo do 
presente trabalho. 

Um aspecto que merece ser comentado, antes de analisar os resultados 
propriamente ditos, é o dos sinais e/ou sintomas que valorizámos na semiologia 
individual dos doentes. Estes dados fundamentam os aspectos diagnósticos/estados 
evolutivos da doença de que sofre cada indivíduo. Com a finalidade de estabelecer 
comparações com os resultados obtidos por outros autores, seguimos, 
essencialmente, os índices de disfunção temporomandibular mais 
universalizados1159'217'260'262'. Em função e de acordo com os protocolos que seguimos 
na faculdade, adoptámos um índice que contempla os dados principais que 
descrevem os autores mencionados anteriormente, visto que os índices descritos não 
particularizam aspectos que pretendemos valorizar no presente trabalho. Por 
exemplo, o motivo da consulta, o número de pares dentários em cada lado de um 
determinado doente, ou outros, serão contemplados neste capítulo, seguindo a 
sequência eleita em materiais e métodos. 

V.2. ANÁLISE DA POPULAÇÃO ESTUDADA DE ACORDO COM A IDADE E O SEXO 

Um dos primeiros aspectos que chama a atenção neste trabalho, é a 
distribuição etária dos nossos doentes. Trata-se de um grupo de indivíduos que não é 
representativo da população geral, pelo menos quanto a aspectos francamente 
evidentes: idade e sexo. 

Aproximadamente 90% dos indivíduos têm menos de 41 anos. Quer isto dizer 
que podemos assumir tratar-se, predominantemente, de adultos jovens. Percentagem 
similar pode estabelecer-se para a frequência do sexo, que neste caso é feminina. 
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Trata-se, pois, de uma amostra, constituída fundamentalmente por mulheres adultas 
jovens. 

Esta constatação pode ter a sua explicação. Na realidade, poderia ser pouco 
exacto assumir, de acordo com esta distribuição populacional, que as DTM são mais 
frequentes em mulheres adultas jovens. A análise da literatura mostra que há autores 
que concordam com esta linha de pensamento'188'194'215'263'2651, enquanto outros 
partilham a opinião de que a prevalência de sinais e sintomas das DTM é maior nas 
mulheres jovens do que em qualquer outra faixa etária e sexo'221,266'2721. Embora estes 
trabalhos apontem para diferenças entre sexos relativamente às DTM, a maioria 
baseia-se, principalmente, em dados subjectivos, que não são confirmados pelo 
exame clínico1217'2651, ou os estudos efectuados não são representativos dos sinais e 
sintomas na população geral1215,2181. 

Entendemos por prevalência a investigação descritiva, efectuada em estudos 
transversais, que envolve a avaliação do número de casos relacionados com uma 
circunstância determinada num dado momento, ou com factores que lhe estão 
associados. É, pois, um dado estático1181'273'2741. 

Perante este aspecto, assumimos que a prevalência das DTM pode ser similar 
em ambos os sexos. Uma maior preocupação com a saúde, ou aspectos que 
hipoteticamente podem ser psicológicos (temor, auto-estima pessoal, etc.), podem 
ser a causa de serem as mulheres quem com maior frequência procura tratamento no 
nosso departamento, visto não termos encontrado explicação anatómica nem 
evidência estatística que justifique tal afluência. Há autores que colocam a hipótese 
de as mulheres serem mais susceptíveis a contrair disfunções articulares e 
apresentarem uma maior flacidez da articulação. No entanto, estes estudos 
continuam inconclusivos12751. Outros sugerem que esta maior prevalência é devida a 
uma maior frequência de estados depressivos nas mulheres jovens do que nos 
homens1271'. 

No que respeita à idade, a nossa investigação aponta para uma maior 
percentagem (65%) de DTM em adultos jovens (idade compreendida entre os 21 e 
40 anos); seguem-se os adolescentes (22,5%), e em menor grau os indivíduos com 
idades superiores a 40 anos, com uma tendência para a diminuição dos sintomas 
com a idade (tabela III. 1 >- Estas conclusões são confirmadas por vários autores1261,2711, 
sendo parcialmente contrárias às de outros que, embora estejam de acordo que as 
DTM sejam predominantes nos adultos jovens (entre 15 e 44 anos), consideram que 
os sintomas aumentam com a idade'63,2151. Na defesa destes resultados, argumentam 
que os estudos que sugerem outras interpretações não são representativos da 
população geral'215'. 
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V.3. MOTIVO BÁSICO DA CONSULTA 

O motivo básico de consulta foi o primeiro aspecto a ser comentado. É, sem 

dúvida, de grande importância, já que mostra qual a preocupação ou queixa principal 

do doente. Em função deste factor, o clínico tem que estabelecer o prognóstico, em 

particular, desta queixa, que, em grande parte, determinará a prossecução dos 

objectivos que o doente deseja quando vai à consulta. Este critério manterá uma 

estreita relação com a motivação do doente para qualquer manobra exploratória e/ou 

terapêutica. 

V.3.1. Dor 

A dor foi o sintoma mais frequente, quer na região da ATM quer na sua 

periferia (67,5%) (tabela IV.2) e, também, o mais frequentemente descrito na 

literatura geral'183,2661. Vários autores'2641 referiram a frequência das cefaleias como 

estatisticamente significativa em relação à incidência das DTM e outros'192,2761 

mostraram que as regiões nas quais a dor era mais frequentemente relatada eram os 

músculos mastigatórios, a área periauricular e a ATM, o que coincide com o nosso 

grupo de estudo. 

V.3.2. Ruídos articulares 

Outro dado (sinal) que se segue, em frequência, à dor é o dos ruídos da ATM. 
50% dos indivíduos deste estudo apresentavam ruídos na ATM (tabela IV.2). Todos 
eles eram estalidos audíveis. Resultados similares foram reportados por vários 
investigadores1183,221,2771, que indicaram como sintomas mais frequentes a dor, logo 
seguida dos estalidos. No entanto, outros autores12731 referem a presença de estalidos 
como o dado mais frequente das DTM. Estas variações têm provavelmente relação 
com o desenho e selecção da amostra, pelo que carecem de relevância como dado 
comparativo. 

O ruído na ATM pode ser um sinal suficiente para considerar o indivíduo que o 
apresenta como doente disfuncional da ATM. Alguns autores1278' consideram este 
dado, mesmo isolado, como patognomónico de disfunção, enquanto para outros11731 é 
controverso. No entanto, alguns investigadores concluíram, baseados num inquérito 
dirigido a especialistas, que o estalido, na ausência de outros sintomas, não é 
relevante, embora o possa ser se acompanhado de outros sintomas de disfunção da 
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ATM. Porém, a crepitação, só por si, pode ser um sintoma de disfunção, sendo-o 
indubitavelmente quando acompanhada de outros sintomas disfuncionais'2771. Outros 
autores'2791 consideram que nem sempre os estalidos são sinónimo de deslocamento 
do disco, assim como a ausência de estalidos não é indicação de uma ATM saudável. 

Consideramos que a presença de ruídos numa ATM é um sinal de disfunção. 
De tal modo, que este dado deve ter-se em conta para investigar o indivíduo que o 
apresenta, não somente quanto ao diagnóstico da ATM, mas também como possível 
alteração funcional do tipo mastigatório. Consideramos que este sinal pode ser o 
início de um síndrome mais severo. Neste sentido, queremos reforçar a utilidade da 
prevenção na detecção das patologias incipientes antes que evoluam para patologias 
orgânicas. Esta impressão, que temos, consideramo-la crítica quando o indivíduo que 
a apresenta deve ser reabilitado proteticamente, visto que pode haver a possibilidade 
de introdução de um síndrome disfuncional pós-tratamento se não se planificar 
adequadamente essa reabilitação. 

Chama a atenção o facto de que os estalidos se apresentam não somente nas 
articulações dolorosas, mas também, e mais frequentemente, nas não dolorosas 
(considerando o mesmo indivíduo), embora estas diferenças não tenham sido 
numericamente significativas. Onze indivíduos tinham estalidos no lado esquerdo, 
enquanto que no lado direito foram 14 os que os apresentaram (tabela IV. 1). Pelo 
contrário, a dor foi mais frequente no lado esquerdo do que no direito: 
respectivamente nove e onze indivíduos em repouso e três e cinco quando se 
valorizou a dor durante a mastigação (tabela IV.2). 

Esta falta de correlação aparente pode explicar-se devido à possibilidade de, 
embora os sintomas possam ser predominantes numa determinada articulação, poder 
ocorrer que o lado que está menos afectado se apresente numa fase de instauração 
de patologia mais exuberante. Isto pode dever-se a que os factores causais do 
síndrome possam afectar predominantemente uma determinada articulação e não a 
outra, o que pode ter um carácter de mudança (a aparição de uma cárie, por 
exemplo, pode ser suficiente para afectar completamente o padrão funcional de uma 
boca). Este aspecto será confrontado mais adiante. 

V.4. ANÁLISE DOS FACTORES OCLUSAIS 

Outro grupo de dados que comentaremos a seguir, e que pode constituir o 
eixo central desta revisão, é o de determinados factores oclusais cuja relação com as 
DTM pretendemos determinar. 

238 



V. Discussão 

V.4.1. Oclusão máxima, oclusão em relação cêntrica e deslizamento em 
cêntrica 

De acordo com as conclusões de trabalhos recolhidas na literatura'2641, não 
constatámos a existência de uma associação significativa entre o número de 
contactos dentários em OM e as DTM. Os resultados do nosso trabalho estão de 
acordo com essas conclusões. Queremos desde já manifestar o facto de que esta é 
uma posição patológica, na totalidade dos doentes deste estudo, já que se efectua 
anteriormente à RC, habitualmente com uma componente de lateralidade e sempre 
com hipertonia muscular, que impedem que se obtenham facilmente contactos em 
R C (280)_ 

Vários estudos1185,235,281,2821 apontam para o facto de que a percentagem da 
população que apresenta coincidência entre a ORC e a OM não excede os 15%. Isto 
significa que 85% da população apresenta discrepâncias entre a OM e a ORC em 
grau variável. Parece, também, que indivíduos com deslizamentos em cêntrica 
inferiores a 0,5 mm têm uma incidência de sinais e sintomas de disfunção 
temporomandibular inferior à daqueles que apresentam coincidência entre a OM e a 
ORC12821. Por outro lado, há autores1283' que assinalam uma associação significativa 
entre um contacto unilateral em ORC e o DC assimétrico com as DTM, quer sendo 
directamente proporcional ao comprimento do deslizamento12841 quer dando mais 
relevância à simetria do deslizamento do que ao seu comprimento195,2661 e, 
possivelmente, com os estalidos'2851, opinião contrariada por outros autores12861 que 
não encontram correlação entre contactos unilaterais e DTM. 

É de realçar, contudo, a opinião de alguns investigadores'287,2891 para os quais, 
quando a OM é anterior à ORC, com contactos estáveis e bilaterais, isto é, sem 
deslizamento, pode ser um factor protector para a ATM. 

Na nossa opinião, quando falamos de RC, é imprescindível matizar a qualidade 
desta posição mandibular. Na realidade, para aceitar uma RC fisiológica, 
relativamente aos contactos dentários, devemos analisá-la, quer do ponto de vista 
funcional quer do dinâmico, visto que a RC fisiológica deve permitir um relaxamento 
neuromuscular. Nesta situação, devemos poder estabelecer contactos dentários, sem 
que este facto provoque um aumento da actividade bioeléctrica. Consideramos que 
uma RC ideal é a que permite obter contactos de máxima intercuspidação sem 
abandonar a posição fisiológica condilar. Para valorizar esta afirmação, existe um 
teste clínico, que consiste na obtenção da RC não forçada, a partir da qual se pode 
realizar rotação sobre o eixo de bisagra bicondilar, de abertura e fecho limitado, no 
qual o deslocamento anterior dos côndilos é desprezível, visto que, fundamental
mente, rodam. Desta posição, o fecho mandibular pode realizar-se até à máxima 
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intercuspidação sem provocar contractura muscular reflexa. Contudo é frequente 

esta situação não se verificar na prática clínica, o que pode indicar um reflexo de 

origem parodontal (de um ou poucos dentes, por estarem sujeitos a um contacto 

traumático, visto a carga oclusal não estar repartida por toda a superfície parodontal 

do indivíduo). 

No nosso grupo de doentes, a presença de contactos isolados em RC foi 

significativamente mais elevada no lado esquerdo (em 28 indivíduos, 70%) do que no 

direito (14 indivíduos, 35 %) (tabela IV. 12). 

Esta maior frequência de prematuridades no lado esquerdo pode estar 

relacionada com os valores das inclinações das TC, que eram maiores, neste lado, 

em 7 5 % dos indivíduos (tabela IV.55). Neste estudo, verificámos que existe 

correlação entre estes factores (tabela IV.71), que, provavelmente, terão grande 

importância, quer no padrão oclusal instituído quer no tipo de mastigação efectuado 

pelos doentes. 

O valor médio do DC foi de 1,5 ± 2,24 mm, com um máximo de 9 mm e um 

mínimo de 0,2 mm (tabela IV. 13). Não encontrámos associação significativa entre o 

DC e os ângulos das inclinações das TC. 

V.4.2 . Classe de Angle 

A frequência de uma determinada mal-oclusão, de Angle, foi 

aproximadamente igual em ambos os lados dos doentes deste grupo (tabela IV. 16). 

Este facto pode relacionar-se com a idade dos doentes, já que a relação de Angle 

pode mudar, nos dois lados de um indivíduo, especialmente durante o 

desenvolvimento do sistema estomatognático. Provavelmente, se se tratasse de uma 

população infantil, encontraríamos significação neste sentido. Convém, no entanto, 

recordar que se trata de mal-oclusões dentárias, não esqueléticas, e podem 

encontrar-se relações dentárias entre arcadas, devido à ausência de determinados 

dentes, que favorecem versões para os espaços edêntulos. Talvez, devido a este 

facto, não tenhamos encontrados associações significativas entre as má oclusões e 

as DTM no nosso grupo de estudo. 

Embora, para certos autores1289'2901, o estudo das mal-oclusões definidas por 

Angle não seja conclusivo quanto à correlação entre mal-oclusão e disfunção 

temporomandibular, há outros12651, que constatam um aumento de incidência das 

DTM nas classes II, divisão I, e nas classes III. 
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V.4.3. Pares dentários 

Dado que a maioria dos indivíduos tinham seis ou sete pares dentários em 

cada lado, não podemos assumir qualquer tipo de influência deste factor entre ambos 

os lados dos indivíduos que são objecto deste estudo (tabela IV. 10). 

V.4.4. Desvio da linha média interincisiva 

Há autores12911 para quem as assimetrias temporomandibulares que provocam 

desvios da linha média interincisiva (LMII) podem ser de origem genética, congénita 

ou oclusal. Estas últimas, provocadas pela desarmonia oclusal, são o resultado da 

látero-protrusão mandibular, na procura de uma oclusão de conveniência para evitar 

as prematuridades oclusais, e o factor mais relevante das assimetrias temporo

mandibulares. 

Na nossa opinião, é evidente a existência de diversas causas que podem 

provocar assimetria da linha média interincisiva inferior (LMII), das quais destacamos 

os síndromes congénitos, como o síndrome do primeiro arco braquial, ou factores de 

tipo traumático. No entanto, interessa chamar a atenção sobre os factores que 

podem passar despercebidos e que conduzem a desvios da LMII, tais como a postura 

durante o sono, o hábito de chupar o dedo e a mastigação unilateral, factor este 

que, como mais frequente, há que destacar, dado produzir-se durante o 

desenvolvimento mandibular e poder ter repercussões no aspecto facial, na inclinação 

da TC e na relação mésio-distal dos dois lados de cada indivíduo'2921. 

O facto de 7 5 % dos doentes terem a LMII desviada para um lado ou para o 

outro (tabela IV. 18), sem apresentar síndromes congénitos nem traumatismos, faz 

pensar na presença de um padrão funcional mastigatório patológico durante as 

primeiras etapas do desenvolvimento dos indivíduos. 

V.4.5 . Articulação cruzada 

Embora não tenhamos encontrado uma associação significativa entre a 

mordida cruzada e as DTM, o que está de acordo com vários estudos 

publicados'293'295', a mordida cruzada unilateral pode induzir a uma actividade 

muscular assimétrica'296'2971, devido à mastigação unilateral e alterar a relação côndilo-

-fossa, com desvio da linha média'194'2983001. 
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Por outro lado, a presença de articulações cruzadas durante o 

desenvolvimento da ATM pode originar um crescimento anormal, com uma possível 

assimetria1301' e desarranjos internos da articulação'302,303'. 

Dos indivíduos estudados, 3 0 % apresentavam mordida invertida uni ou 

bilateral (tabela IV. 19), não se encontrando correlação significativa entre o lado 

cruzado e a presença de síndrome disfuncional nesse lado ou no oposto. 

V.4.6. Sobremordida horizontal 

O valor médio da sobremordida horizontal dos doentes foi de 3,1 ± 1,96 mm, 

com uma variação de 0 a 9 mm (tabela IV. 14). Estes resultados mostram um 

aumento, em média, dos valores desta dimensão, relativamente aos valores médios 

referidos por outros autores'28,304'. O facto de algum doente ter apresentado mordida 

bordo a bordo (ressalto = 0), indica que alguns apresentavam uma sobremordida 

muito severa (até 9 mm), sendo 13 observações as que apresentavam 4 ou mais mm 

de sobremordida horizontal. Em 7 casos, pelo contrário, a sobremordida era escassa, 

sendo de 1 mm ou menos. De acordo com estes resultados, esta série de doentes 

apresentava, em 5 0 % dos casos, um valor de sobremordida inadequado 

relativamente aos valores registados por Mohl'28 ' , em que a sobremordida horizontal 

variava entre 1 e 3 mm. Estes resultados são confirmados por outros autores'304'. 

Perante esta situação, assumimos que esta série de doentes com DTM 

apresentam, em média, uma alteração significativa da sobremordida horizontal, 

relativamente aos indivíduos sem patologia. A correlação entre este factor e as DTM 

não é consensual visto que, enquanto para alguns autores'265,283,305' as sobremordidas 

horizontais elevadas podem estar relacionadas com uma alta incidência de DTM, 

outros'264,295,304,306 ' não encontram associações estatisticamente significativas. 

Do ponto de vista clínico, a sobremordida horizontal tem uma grande 

importância. Quando esta é correcta, pode observar-se que os incisivos têm a 

possibilidade de contactar não só em OM, mas também durante as excursões em 

lateralidade, em trabalho. Provavelmente, os contactos interincisais podem 

proporcionar estimulação neurológica, o que sem dúvida tem repercussão no 

estabelecimento e maturação do plano oclusal. Este contacto interincisal, começa, no 

lactente, quando erupcionam os primeiros dentes decíduos. São precisamente estes 

dentes os que provocam uma mudança no tipo de movimento da mandíbula 

relativamente ao crânio.Anteriormente à erupção dos dentes decíduos, o movimento 

mandibular era ântero-posterior; no entanto, a partir da erupção destes dentes, este 

sentido ântero-posterior exclusivo é frenado, aparecendo os movimentos de 
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lateralidade. Com uma sobremordida horizontal exagerada, não é possível que, 
durante a mastigação, se estabeleçam contactos no grupo anterior, sem os quais 
haverá falta de estímulos neurológicos nestes dentes. A propiocepção em OM pode 
estar alterada, já que a posição mandibular não se encontra estabilizada devido à 
ausência destes contactos anteriores. Estes resultados devem ser analisados com 
precaução, visto que esta amostra de doentes apresenta patologia oclusal 
importante. Provavelmente, o grau de ressalto horizontal deveria estudar-se como 
um valor relacionado com a RC mandibular. Somente a partir do conhecimento deste 
valor seria possível inferir a sua influencia na função oclusal. O problema, numa série 
deste tipo, é que, quando se exploram os contactos em RC, se obtém um aumento 
importante da dimensão vertical, devido às prematuridades oclusais. Este aspecto, 
que não constituiu um objectivo directo deste trabalho, será estudado 
posteriormente, já que consideramos que merece uma investigação específica. 

V.4.7. Sobremordida vertical 

Ao estudar a sobremordida vertical, verificámos que a média deste valor nos 
nossos doentes foi de 2,9 ± 1,8 mm (intervalo de -2 a 6 mm) (tabela IV. 15). Apenas 
quatro doentes (10%) apresentavam menos de 1 mm de sobremordida vertical, 
enquanto quase metade dos doentes apresentava 4 mm ou mais. Isto é, este grupo 
apresentava, em frequência, uma diferença significativa em relação aos resultados de 
normalidade referidos por outros autores: segundo Mohl,28), a sobremordida vertical 
varia entre 1 e 3 mm; aproximadamente igual à referida por Pullinger ,304', que aponta 
para uma variação que vai de 1 a 4 mm. 

As sobremordidas verticais profundas, em particular as existentes nas classes 
II, divisão 2, de Angle, têm sido muitas vezes associadas a DTM|283), principalmente 
no que concerne ao deslocamento anterior do disco'1941. No entanto, para muitos 
autores'264'289'295'304,3061, estas correlações não têm suporte científico. 

Provavelmente, uma sobremordida vertical importante pode condicionar uma 
função oclusal inadequada. Durante as lateralidades mandibulares, que se 
estabelecem habitualmente de modo funcional (mastigando), a sobremordida severa, 
como a que apresentam 19 destes doentes, determina uma sobre-protecção. Como 
consequência, o côndilo mandibular pode ver-se implicado numa dinâmica prejudicial, 
pois estes contactos incisais obrigam, por deflecção, a efectuar a retrusão dos 
côndilos. E é precisamente nesta posição que são estimuladas as terminações 
sensitivas tão importantes da área vascular retromeniscal'307' ou dos ligamentos 
retrodiscais. Isto pode explicar a frequência com que um grupo de doentes com 
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disfunção da ATM apresenta uma sobremordida vertical tão importante. Esta 
constatação é abordada por vários investigadores11941, que correlacionam este factor 
com o deslocamento anterior do disco. 

V.4.8. Falta de dentes posteriores 

A falta de dentes posteriores foi relacionada, já no 1 o quarto deste século, por 
vários autores13083101, com alterações a nível da ATM. Inclusivamente, Costen'3111 

baseou a sua teoria de disfunção da ATM na perda da dimensão vertical da oclusão, 
resultante da inexistência de dentes posteriores, que iria provocar a compressão do 
nervo auriculotemporal. A hipoacusia apresentada por estes doentes era devida, 
segundo Costen'311', à compressão da trompa de Eustáquio, pelo côndilo mandibular. 
Esta explicação foi contestada por Schier'261 e a teoria rebatida por Sicher'3121. Para 
este autor "Os sintomas da sobremordida mandibular começam com a falência do 
equilíbrio muscular, seguido da perda da coordenação do complexo côndilo/disco e 
por uma diminuição do movimento de deslizamento anterior do côndilo e do disco na 
eminência articular. " 

Há estudos que relacionam a perda de dentes posteriores com uma maior 
incidência de estalidos'313,3141 e com a disfunção temporomandibular'315,3171; outros 
mostram que os dentes protegem a articulação e que a falta de dentes posteriores 
pode levar a uma diminuição da espessura do disco e a uma maior incidência de 
perfuração desse mesmo disco'3183211. Para uns'3053131, existe uma correlação 
significativa entre a perda dos dentes molares e a osteoartrose da ATM, enquanto 
outros'361, embora a achem plausível, não a encontram. Convém, no entanto, ter em 
conta que a incidência da osteoartrose aumenta com a idade'15,35,313,3221, embora não 
haja provas científicas que permitam afirmar que a substituição dos dentes em falta 
previna uma futura sintomatologia, ou reduza os sintomas ou a sua recorrência'3031. 

No nosso grupo, constatámos dois factos com interesse relativamente à perda 
de dentes posteriores. O primeiro facto é que, com efeito, mais de metade dos 
doentes apresentava ausência do primeiro molar inferior, considerando cada lado 
independentemente (tabela IV.6). Perante esta constatação, podemos assumir que 
pode ser suficiente a presença de uma alteração no plano oclusal, inevitável quando 
se perde um primeiro molar que não é reposto de imediato. Em segundo lugar, 
pensamos que não se trata de ausência de apoio molar em si mesmo, mas 
fundamentalmente da qualidade das relações oclusais patológicas, já que persistem 
apoios posteriores. Não duvidamos que possam estar implicados outros factores 
funcionais ou limitantes da função, devido à causa da perda dos dentes e ao acto da 
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exodontia. Trinta e quatro doentes (85%) tinham falta de um molar que não foi 
substituído. Deste modo, podemos assumir, razoavelmente, que a perda de molares é 
um factor crítico na instauração ou na perpetuação das DTM. 

V.4.9. Guia disclusiva 

Ao estudar a guia disclusiva, alguns autores'264,283'323"3251 sustentam que não 
existe correlação significativa entre a disfunção temporomandibular e o tipo de guia 
disclusiva. 

A simetria da guia disclusiva não é, segundo os investigadores13261, um critério 
de normalidade; deve também incluir guias disclusivas assimétricas assintomáticas, 
visto que o fundamental é promover uma dinâmica mandibular saudável'2221. 

Alguns autores'3271 consideram que a guia canina (cujo conceito se deve a 
Francis Balkwill'1441, embora se tenha generalizado com os trabalhos de D'Amico'1451), 
em relação à função de grupo, apresenta um menor deslocamento durante a 
lateralidade e uma menor velocidade do ciclo mastigatório, para além de efectuar 
uma melhor distribuição das forças oclusais e exercer forças mínimas a nível da 
ATM13283291 e do periodonto'246,3301. Paralelamente, a incidência das DTM é inferior na 
guia canina relativamente à função de grupo12651, para além de ser a mais frequente 
das guias disclusivas'3311 e biologicamente a mais aceitável para alguns autores'73,3281. 
Outros'3321 sustentam que, embora uma grande percentagem de indivíduos tenha uma 
guia disclusiva diferente dos esquemas oclusais instituídos, as guias disclusivas mais 
comuns são a guia canina e a função de grupo parcial, que consiste em contactos, 
durante a lateralidade, entre dois a quatro pares dentários adjacentes, do canino ao 
último molar e que termina geralmente numa guia canina, também chamada disclusão 
progressiva. Pelo contrário, alguns investigadores'2801 afirmam que "Guia canina ou 
função de grupo raramente existem e contactos balanceados parecem ser a regra 
geral nas populações da civilização contemporânea", afirmação que é corroborada 
por outros autores'3331. Há também quem sustente a hipótese de que numa 
lateralidade, efectuada por uma guia canina, a atrição do canino pode levar em 
primeiro lugar à função de grupo ipsilateral e, com o tempo, a uma função de grupo 
com contactos em não-trabalho'334,3351, enquanto outros'3231 defendem que, em 
determinadas circunstâncias, a função de grupo é preferível à guia canina para 
assegurar a saúde da ATM. Numa outra perspectiva, alguns autores'336,337,338,339,340,3411 

sugerem que o "imediato desenvolvimento da guia anterior completa" é a guia 
disclusiva ideal, visto que se efectua num mínimo espaço de tempo, inferior a 0,5 
segundos e reduz significativamente os potenciais bioeléctricos dos músculos, 
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promovendo, rapidamente, uma normal dinâmica mandibular, que resulta da remissão 

dos sintomas disfuncionais. 

No nosso grupo de doentes, o esquema oclusal mais frequente foi o que 

definimos como disclusão mista (tabela IV.22). Esta disclusão efectua-se não só à 

custa de contactos em trabalho e não-trabalho, como também somente em não-

-trabalho. No entanto, não se trata de uma oclusão bibalanceada equilibrada, já que a 

intensidade dos contactos, valorizada clinicamente, não foi repartida igualmente em 

todos os dentes de trabalho e de balanceio simultaneamente. Por outro lado, 

queremos realçar o facto de que o ponto de partida do movimento de lateralidade foi 

sempre a oclusão funcional, isto é, a OM, que é uma posição diferente, na quase 

totalidade das observações, da ORC mandibular. 

Alguns estudos'342,3431 sugerem que não existe associação significativa entre as 

interferências oclusais em lateralidade e as DTM. No entanto, é enfatizado o facto de 

essa falta de associação ser devida à enorme prevalência de interferências e, 

consequentemente, ao pequeno número de indivíduos sem interferências oclusais, o 

que suscita a necessidade de reavaliação da importância dos factores oclusais na 

etiologia das DTM. 

Neste estudo, não encontrámos interferências no lado de trabalho durante o 

movimento de disclusão. Embora sejam consideradas nocivas e, por isso devam ser 

eliminadas'17'23'38'3371, para além de poderem provocar um deslocamento posterior do 

polo lateral do côndilo ipsilateral, originando dor e disfunção temporomandibu

lar1344'3451, há autores'2641 que consideram que não há bases científicas que provem 

que estas interferências possam originar DTM. Do mesmo modo, oclusões que se 

consideram ideais, durante movimentos não funcionais, podem, eventualmente, ser 

sede de interferências durante a função'3031. 

Certos estudos'2831 mostram que as interferências em não-trabalho diminuem 

quando a sobremordida vertical é superior à horizontal e que aumentam quando o 

ângulo da TC é baixo e a guia disclusiva é uma função de grupo. Para vários 

autores'228'265'284'305'328'337,3461, a presença de interferências em não-trabalho está 

associada a uma maior incidência de DTM, pode originar o bruxismo'381; ser uma das 

possíveis explicações da osteoartrose'3291 e aumentar drasticamente os níveis EMG 

dos músculos elevadores'137'284,3471. Por outro lado, outros há'2641 que afirmam não 

haver confirmações científicas que provem que estas interferências são factores 

etiológicos das DTM, até porque a grande percentagem de indivíduos (88%) possui 

pelo menos uma interferência'3481, para além de que oclusões que se consideram 

ideais, durante movimentos não funcionais, podem, eventualmente, ser sede de 

interferências, em não-trabalho, durante a função, devido à flexão mandibular'3031. 

Alguns investigadores'17,3501 pensam que as interferências em não-trabalho afectam os 
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indivíduos de uma maneira muito diversa, dependendo do seu grau de adaptação ao 

novo padrão oclusal. Há ainda autores'3501 que sustentam que os contactos em não-

-trabalho são protectores da articulação e diminuem a carga que se exerce no côndilo 

de não-trabalho, durante a função. 
Há investigadores'219 '280 '285 ' 333.334,351,352,353,354.355,35e) q u e c o n s i d e r a m a oclusão 

balanceada como a mais frequente na população em geral. Nós consideramos que 

esta terminologia não está suficientemente universalizada, de tal modo que cada 

autor pode chamar de diferente maneira o mesmo tipo de relação oclusal de um 

determinado doente. 

Consideramos que o termo oclusão bibalanceada deve reservar-se para a 

situação em que se dão todos os contactos em RC (cêntrica balanceada) e que para 

além disso se estabelecem contactos de todos os dentes de trabalho e balanceio nas 

duas excursões de lateralidade mandibular (a direita e a esquerda)'245'. Não obstante, 

não chega este critério mecânico ou anatómico. O problema da ciência da Oclusão, 

neste momento, é que esquece o aspecto mais importante da biologia, que é o 

aspecto mastigatório. Dependendo do grau de inclinação das guias laterais, pode-se 

mastigar facilmente ou impedir a mastigação num determinado lado. Outro aspecto 

essencial é a consideração do relaxamento neuromuscular quando se estabelece a 

RC. 

Relativamente aos contactos dentários em lateralidade no nosso grupo, 

constatámos que 12 doentes apresentavam interferências em não-trabalho no lado 

esquerdo, e 14 no direito (tabela IV.23). Uma elevada percentagem apresentava 

alguns contactos em lateralidade, que não provocavam a disclusão em trabalho, pelo 

que não os consideramos como interferências em sentido estrito (31 doentes na LD e 

24 na lateralidade direita) (tabela IV.23). Isto evidencia a falha conceptual e a falta 

de consenso sobre a influência da qualidade das relações oclusais vistas 

isoladamente do contexto funcional de cada doente. 

V.4.10. Mobilidade mandibular 

A mobilidade mandibular é fundamental no estudo das DTM. Os 

autores'215'317357'358,3591 que a estudaram constataram que varia muito de indivíduo 

para indivíduo e existem diferenças significativas no que diz respeito à idade e ao 

sexo. É geralmente aceite que a diminuição da mobilidade mandibular é um dos 

principais sinais das DTM. No entanto, não existem dados científicos que o 

comprovem, visto não existirem diferenças estatisticamente significativas entre 

indivíduos saudáveis e indivíduos com DTM'3601. Contudo, alguns autores'2281 
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mostraram que, em doentes com DTM, a abertura máxima varia na razão inversa da 
disfunção temporomandibular. 

V.4.10.1. Abertura máxima mandibular 

A determinação da abertura máxima mandibular é um dos factores essenciais 
para avaliar a funcionalidade do sistema estomatognático1361,3621. Enquanto que há 
autores'2841 para quem a AMV varia entre 44 e 73 mm, considerando uma abertura 
inferior a 37 mm como restritiva, para outros'3631, a AMV situa-se entre os 45 e os 65 
mm, encontrando, alguns investigadores,'2191 valores médios de 50,8 mm, com um 
intervalo entre 38 e 65 mm. Estudos'3571 relacionando o sexo com a AMV, mostraram 
diferenças significativas entre os valores médios da AMV nos homens, 58,6 mm e 
nas mulheres, 53,3 mm, enquanto outros'1791, relacionando indivíduos assintomáticos 
com doentes com DTM, relativamente à AMV, constataram que esta variava entre 
42 e 55 mm, em indivíduos assintomáticos, enquanto que os doentes com DTM 
apresentavam valores entre 31 e 63 mm, com uma média de 50,3 mm. Estes 
resultados, perfeitamente sobreponíveis, levaram os autores'1791 a concluir que não 
existia uma associação significativa entre os valores da abertura máxima nos dois 
grupos de estudo. 

0 nosso grupo de doentes apresentou, como média, uma abertura interincisiva 
máxima voluntária de 44,6 mm ± 8 mm, com um intervalo de 25 a 66 mm (tabela 
IV.20). Chama a atenção o facto de que, ainda que a limitação da abertura seja 
frequente nas DTM, pode, inclusivamente, ser o único sinal. Pode também suceder, 
como nestes casos, que apareça disfunção da ATM sem limitação da abertura 
mandibular'179'3571. 

A limitação da abertura pode estar relacionada com dois aspectos essenciais: 
por um lado, originada pelo espasmo muscular, isto é, de tipo funcional; por outro 
lado, pode dever-se a deslocamentos do disco (anteposição discai), que limita 
mecanicamente os movimentos mandibulares. Outras patologias, menos frequentes 
na população, como os traumatismos agudos, não são objecto deste estudo, ainda 
que sejam importantes, porque nenhum dos doentes apresentava este quadro. 
Podemos concluir que a limitação funcional da abertura mandibular é um sinal 
evidente, quando existe, de disfunção mandibular (ou de outra patologia orgânica). 
Isto é, este sinal é sempre patológico e deve ser investigado e, se for possível, 
tratado. No entanto, a possibilidade de realizar um movimento de abertura normal não 
exclui a presença ou o diagnóstico de um síndrome disfuncional da ATM13571. De 
facto, 31 dos quarenta doentes (78%), apresentavam uma abertura de 40 mm ou 
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mais, o que, isoladamente, se pode considerar normal e, no entanto, apresentavam 

um síndrome disfuncional. 

V.4.10.2 . Desvio mandibular durante a abertura 

O grau de abertura tem diversas implicações na semiologia diagnostica das 

DTM e a qualidade do movimento, durante o fecho, tem tantas ou mais, ainda que 

este aspecto seja, indubitavelmente, de mais difícil objectivação. Idealmente, sem 

dúvida, deveria abrir-se a boca de modo sensivelmente vertical, isto é, simétrico, sem 

deslocamentos para nenhum lado. No entanto, observa-se, frequentemente, nos 

doentes com DTM, desvio da mandíbula, em relação à linha média, que pode ser 

unilateral ou em "Z". Quinze indivíduos deste estudo efectuavam um desvio para a 

esquerda, e nove para a direita. Significa isto que mais de metade apresentavam este 

sinal (tabela IV.21). O desvio da mandíbula, durante a abertura, é, para alguns 

autores13621, considerado como um factor importante na avaliação clínica dos doentes 

com DTM e pode ser motivado por alterações da trajectória derivadas de um grande 

DC e de contactos em OM na região anterior12831, devido a alterações na configuração 

e/ou posição da fossa mandibular e côndilo mandibular13641. No entanto há autores13651 

que, para além destas hipóteses, sugerem também desarranjos internos da ATM, 

incoordenações musculares, manifestações de desordens extra-piramidais, e 

inserções anómalas do DA. 

Do estudo dos dados obtidos na análise do desvio mandibular, durante a 

abertura, parece notório haver uma dificuldade no avanço do côndilo sobre a TC mais 

elevada, que nesta população era a esquerda (75%), pelo que há um desvio maior 

para este lado, que embora não tenha sido estatisticamente significativo esteve perto 

da significação estatística. 

Dos indivíduos estudados, 3 8 % efectuaram o movimento com desvio para a 

esquerda, enquanto que apenas 3 9 % efectuaram o movimento sem desvio (tabela 

IV.21). Estes resultados que indicam, como veremos posteriormente, funcionamento 

muscular assimétrico, podem explicar-se como consequência das diferenças das 

inclinações das TC, que são mais elevadas do lado esquerdo (tabela IV.57) e dos 

efeitos funcionais que isto implica, como a mastigação unilateral preferente para 

estes indivíduos. Isto pode dever-se a que o movimento de lateralidade para um lado 

implique o desalojamento do côndilo contralateral, de balanceio, da fossa mandibular. 

No caso deste côndilo ser de balanceio habitual (mastigação unilateral), resulta que 

há pouca resistência fisiológica ao seu deslocamento para mesial e para baixo. O 

problema parece surgir quando este côndilo funciona inadequadamente, isto é, 

quando habitualmente não se desloca, roda somente (ainda que este movimento 
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nunca seja puro, mas sim muito complexo com vários componentes inter

relacionados), devido, provavelmente, a que o indivíduo mastiga preferencialmente 

para o mesmo lado. Para além de não se mover, ainda teria de o fazer segundo uma 

inclinação bastante íngreme. Este é o caso da maior parte dos indivíduos deste 

estudo, que apresentam valores mais elevados à esquerda (75%) do que à direita 

(tabela IV.55). 

V . 4 . 1 1 . Comentários e conclusões 

Para muitos autores'28'63'216'264'286'303'333366'367-368» a oclusão, embora tenha uma 

carga muito forte, que foi mantida e inclusivamente potenciada, através dos tempos, 

por conclusões muitas vezes empíricas, quando se abordam as DTM, é, do ponto de 

vista científico e de acordo com os trabalhos existentes, apenas mais um factor, e 

não o mais importante na etiologia multifactorial destes síndromes. Por outro lado, 

segundo outros investigadores1112'142'284'369'370'3711, algumas condições oclusais podem 

causar DTM, ou contribuir para elas11971, enquanto que determinados factores oclusais 

com uma importância etiológica diminuta, em determinados indivíduos, podem ter 

noutros um significado importante no desencadear das DTM'372'3731. Há autores'374'3751, 

contudo, que não encontram, actualmente, resultados que garantam a rejeição da 

hipótese de que os factores oclusais constituem uma parte importante na etiologia 

multifactorial das DTM e enfatizam mesmo uma associação entre as DTM e a 

oclusão, ao ponto de afirmar que determinadas mal-oclusões, principalmente as 

responsáveis pelo desequilíbrio das forças exercidas a nível da A T M , que induzem 

alterações de posição do complexo côndilo-disco, têm mais influência na ocorrência 

de DTM do que outras'1941. Há também quem, inclusivamente, advogue o desgaste 

selectivo profiláctico, como meio de reduzir a ocorrência de sintomas e, 

possivelmente, também, de sinais de disfunção temporomandibular'3421, embora este 

já tenha sido veementemente contestado'23-1881. 

Outros autores'3761, sustentam que esta controvérsia não tem razão de existir 

visto que os investigadores devem obedecer a protocolos rigorosos e os clínicos 

devem saber interpretar os resultados assim obtidos e agir em consonância. 

Uma tentativa de explicação para estas divergências é que, ou é fundamental 

uma reavaliação dos factores oclusais, como sustentam alguns autores'343' ou, 

possivelmente, o mecanismo de actuação desses mesmos factores permanece ainda 

desconhecido e, então, a interpretação dos resultados não está em consonância com 

a realidade dos factos. 
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Queremos, por fim, enfatizar uma vez mais a falta de universalização destes 
conceitos. De facto, muitos autores criticam o procedimento do desgaste selectivo 
ou de outras técnicas. Contudo, na realidade, o desgaste selectivo, o uso de goteiras 
oclusais, o biofeedback EMG, ou qualquer outro procedimento, dependem dos 
princípios e critérios com que se aplicam. Frequentemente os resultados do desgaste 
selectivo de um autor são diferentes dos de outro, se não mesmo contraditórios. 
Nestas circunstâncias, de modo algum podemos aceitar que a conclusão de um autor 
que recusa estes procedimentos, baseando-se em comparações de grupos controlo, 
em que não tocou, ou apenas empregou como placebo, possa ser universalizada, 
visto que estamos convencidos, o que é perfeitamente possível, de que a sua técnica 
de ajuste oclusal não seja perfeita. Esta opinião baseia-se no que consideramos um 
erro de descrição da metodologia, pois os autores em causa'3771 não descrevem, com 
precisão, as características do desgaste selectivo que realizaram no seu grupo de 
doentes e que compararam com outros tantos pelo método duplamente cego. Nas 
conclusões não se pode deduzir, de modo generalizado, que o desgaste selectivo não 
promove melhores resultados que a sua não execução. Objectivamente, seria mais 
adequado que concluíssem que o desgaste selectivo, por eles realizado, que somente 
descrevem como "a técnica comum de ajuste", não tenha proporcionado aos seus 
doentes mais alívio do que nos que foram submetidos a efeito placebo. Dizemos que 
não podem generalizar as suas conclusões, porque os procedimentos de desgaste 
selectivo podem desenhar-se por outros autores de modo totalmente diferente. Por 
outro lado, determinados doentes podem ser submetidos a outros procedimentos 
complementares ao desgaste selectivo que, basicamente e de um modo geral, 
podemos resumir como procedimentos com adição de material dentário (de tipo 
restaurativo ou protético), para conseguir os efeitos oclusais desejados. 

V.5. PALPAÇÃO MUSCULAR 

Um dado habitual nos índices de disfunção da ATM é a exploração do 
espasmo muscular, realizado mediante palpação directa da massa muscular. Foi 
referido, e nós constatámos esta evidência, que, em indivíduos com disfunção 
temporomandibular, existe uma correlação significativa entre determinados músculos 
dolorosos. Foi possível também inferir uma associação entre a dor muscular e a 
oclusão11911. Embora esta palpação resulte habitualmente negativa em indivíduos 
normais, foi um resultado verificado com certa frequência, no nosso estudo, embora 
não tenha sido um dado com presença generalizada (tabela IV.27). 
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Destacamos que, no nosso grupo de estudo, a dor à palpação foi mais 
frequente no lado esquerdo (tabela IV.27), lado esse em que foi notória a 
predominância da disfunção temporomandibular e onde a inclinação da TC foi 
francamente mais elevada (tabela IV.55). 

Outros autores12721 correlacionaram a dor muscular com o sexo dos doentes, 
concluindo que a palpação muscular positiva foi mais frequente nas mulheres do que 
nos homens e com significação estatística (p < 0,05). No nosso grupo de estudo não 
pudemos estabelecer este parâmetro, ou não seria significativo, devido à escassa 
proporção de homens no grupo (10%). 

V.6. MANIPULAÇÃO FUNCIONAL MUSCULAR 

A manipulação funcional muscular não mostrou diferenças entre a 
sintomatologia direita e esquerda e não registou nenhum caso de dor intensa, sendo a 
dor ligeira a mais comum. O músculo que se mostrou mais doloroso foi o PLSD 
(tabela IV.28). Perante os dados obtidos não podemos tirar qualquer ilação quanto à 
relação entre a manipulação funcional muscular e as inclinações das TC, já que a 
sintomatologia é idêntica nos dois lados. 

Este estudo mostrou também que a sintomatologia dolorosa do PL nas DTM 
não é tão frequente como geralmente se pensa'421. 

V.7. PALPAÇÃO DA ATM 

A palpação das ATM resultou positiva em 48% dos doentes no lado direito e 
foi um pouco mais elevada (57%) no lado esquerdo (tabela IV.29). Este facto 
relaciona-se, também, embora não significativamente, com a inclinação da TC mais 
elevada para esse lado e com a impressão subjectiva de dor, mais frequente também 
no lado esquerdo. 

Embora não tenha sido detectada na literatura11911 uma correlação significativa 
entre a dor à palpação da ATM e a dor muscular, em doentes com disfunção 
temporomandibular, foi evidente que 96% referiam dor muscular ou articular. 

O estudo anamnésico revelou uma frequência de sintomatologia similar, com 
63% das observações dolorosas no lado direito e 70% no lado esquerdo (tabela 
IV.3). O estudo clínico da sintomatologia dolorosa da ATM, relacionada com a 
palpação muscular e a manipulação funcional muscular, mostrou que o n° de ATM 
dolorosas era maior do que as assintomáticas, contrastando com a menor 
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percentagem de músculos sintomáticos (tabelas IV.75, IV.76, IV.77 e IV.78). O 

estudo da relação entre a palpação da ATM e a sintomatologia dolorosa mostrou 

grandes disparidades (tabelas IV.79 e IV.80). Estes valores estão de acordo com os 

resultados e explicações anteriormente referidas. 

V.8. ESTUDO PARODONTAL 

Embora no estudo parodontal destes doentes não se tenham detectado lesões 
significativas, é possível que exista doença parodontal concomitantemente com 
disfunção das ATM e que esta tenha, inclusivamente, um efeito causal nas DTM(351). 

Estes resultados vêm, uma vez mais, confirmar a controvérsia existente sobre 
a influência do trauma oclusal na patogénese da doença parodontal. Não existe 
correlação directa entre o trauma oclusal e a destruição óssea vertical a nível 
parodontal'378'. No entanto, observações clínicas e estudos experimentais apontam 
para que o trauma oclusal possa acelerar a progressão de bolsas gengivais já 
existentes'240,3791. Por outro lado, a disclusão canina apresenta índices de doença 
parodontal inferiores aos outros tipos de disclusão'2461. Não é nosso propósito 
aprofundar e analisar esta relação no presente trabalho. 

V.9. ANÁLISE RADIOLÓGICA 

V.9.1. Análise da ortopantomografia 

A análise da ortopantomografia incidiu no estudo do diâmetro dos côndilos 
mandibulares, na largura da coroa do molar mais verticalizado, e na altura do osso 
mandibular. Verificámos que o diâmetro dos côndilos era ligeiramente superior à 
direita (média = 12,2 ± 2,9 mm), do que à esquerda (média = 11,52 ± 2,7 mm) 
(tabela IV.34). Convém realçar que à direita se encontrou um côndilo cujo diâmetro 
atingiu os 24 mm, resultado de uma hiperplasia congénita, que pode estar na origem 
da ligeira discrepância entre as médias observadas. 

A largura da coroa do molar mais verticalizado foi praticamente igual tanto à 
direita (média =12,5 ± 1,6 mm), como à esquerda (média = 12,4+ 1,8 mm) (tabela 
IV.35). 

A altura óssea mandibular foi sensivelmente idêntica tanto à direita como à 
esquerda, quer por distai de canino (média =± 36 mm), quer por mesial de sétimo 
(média =± 30 mm) (tabela IV.36). 
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Perante estes resultados, não podemos estabelecer relações entre estes 

parâmetros e a severidade da disfunção da ATM em ambos os lados dos doentes. 

Estes aspectos ficam sem verificação, provavelmente devido às limitações próprias 

inerentes à natureza do grupo de estudo. No entanto, nós consideramos que estes 

parâmetros são passíveis de relacionamento. 

V.9.2. Análise das radiografias transcranianas 

Persiste também a controvérsia sobre o que se considera posição normal e 
anormal do côndilo na fossa mandibular, durante a OM'3801, visto haver uma grande 
variação da posição do côndilo na fossa mandibular, quer em indivíduos 
assintomáticos quer sintomáticos142,381'3821 e haver muito pouca ou nenhuma diferença 
na dimensão da interlinha articular entre indivíduos assintomáticos e sintomáticos'3821. 

Para alguns investigadores'3831, não há correlação directa entre os achados 
radiográficos e a actividade normal dos músculos mastigatórios, ou a severidade da 
dor ou da disfunção a nível da ATM'333841. No entanto, para outros autores1385,3861, 
uma posição mais posterior do côndilo em relação à fossa mandibular, pode levar à 
disfunção temporomandibular e há quem'356,387"3891 sustente uma associação 
significativa entre a localização posterior do côndilo e a disfunção temporo
mandibular. 

Várias têm sido as técnicas radiográficas apresentadas para o estudo da 

ATM(39o.39D D e s t a S ( a RT|_o da ATM, cuja técnica criada por Higley em 1936 (cit. 
por Laurell13921) e desenvolvida por Lindblom, Gillis e Riesner (cit. por Goldman13931), é a 
radiografia mais usada para estudar esta articulação117,38,148,249,250,392,3941. Este tipo de 
radiografia consiste numa projecção radiológica plana, na qual o raio principal 
atravessa o crânio e vai incidir na película, após atravessar também a ATM do lado 
oposto à sua origem, mostrando uma vista lateral oblíqua do côndilo mandibular'2351. 
Esta radiografia é usada fundamentalmente para evidenciar, embora com uma certa 
distorção, alterações morfológicas do terço lateral da fossa mandibular e do côndilo 
mandibular, bem assim como alterações posicionais do côndilo em relação à fossa 
mandibular.'17,79,249,319,388,395-4011. 

Embora continue controversa a validade da RTLO'42 ,402 ,4031 , há 
autores'254,4044081 que acreditam neste tipo de radiografia como um contributo 
importante para o estabelecimento do diagnóstico de disfunção temporomandibular. 

Actualmente há duas técnicas na Imagiologia1392,4091 que permitem o estudo 
pormenorizado da ATM. Trata-se da tomografia axial computadorizada, efectuada no 
plano sagital (embora tenha uma direcção discretamente oblíqua para a frente e 
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medialmente, seguindo aproximadamente o eixo do colo do côndilo mandibular), e a 
ressonância magnética nuclear14101, efectuada, também, no plano sagital. No entanto, 
devido ao seu elevado custo, foram preteridas em favor da RTLO, muito mais 
acessível, e que, como já foi demonstrado, apresenta resultados satisfatórios no que 
concerne às alterações espaciais entre o côndilo e a fossa mandibular. 

Vários estudos confirmaram que indivíduos sintomáticos apresentaram um 
maior número de posições distais do côndilo em relação à fossa mandibular'3061. 
Outros14111 mostraram que 70% de doentes com DTM tinham deslocamento dos 
côndilos, enquanto que a incidência de disfunção da ATM era de, aproximadamente 
90%, quando existia deslocamento do côndilo, isto é, quando havia desvio da 
posição simétrica dos côndilos na fossa mandibular'3191. Estes resultados foram, mais 
tarde, confirmados por outros investigadores'254'. Foi também referido11881 que nos 
indivíduos com os côndilos em posição assimétrica, durante a OM, existia uma maior 
percentagem de músculos dolorosos, bem como, embora em menor grau, de 
cefaleias e estalidos. No entanto, não foi encontrada relação significativa da posição 
do côndilo quer com o DC sagital, quer com a direcção do desvio da linha média, 
quer com a sobremordida horizontal e vertical13641. 

No nosso estudo observámos que, com a boca fechada, o côndilo mandibular 
apenas se encontrava centrado, na fossa mandibular, em três doentes: um na 
articulação direita e dois na esquerda. Esta constatação permitiu concluir que 95 a 
97% dos doentes apresentavam deslocamento do côndilo ou à direita ou à esquerda 
(tabela IV.37). Estes resultados estão de acordo com os obtidos por outros 
investigadores'254,4111. Verificámos também que na ATM direita, a posição mais 
anterior do côndilo, correspondente a 21 doentes (52%), era mais frequente do que a 
posição mais retruída, que correspondeu a 18 doentes (45%). Na ATM esquerda 
passou-se o contrário: a posição mais retruída do côndilo equivalente a 21 doentes 
(52%) era mais frequente do que a posição mais anterior equivalente a 17 doentes 
(43%) (tabela IV.37). Perante estes resultados podemos supor que na maioria destas 
articulações disfuncionais houve um avanço de um dos côndilos ao qual 
correspondeu um recuo do côndilo do lado oposto, devido, provavelmente, à procura 
de uma oclusão de conveniência, provocada por uma oclusão não fisiológica, que 
obrigou a uma látero-protrusão mandibular. 

Da análise das RTLO, direita e esquerda, por sobreposição, constatámos que: 
- Relativamente ao espaço articular superior, na posição de boca fechada, 
20% dos côndilos encontravam-se na mesma posição espacial em relação à 
fossa mandibular; o côndilo estava mais elevado na articulação direita (45%) 
do que na esquerda (38%); 
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- Relativamente ao espaço articular posterior, na posição de boca fechada, 

15% dos côndilos encontravam-se na mesma posição espacial; o côndilo 

estava mais recuado na articulação esquerda (48%) do que na direita (38%); 

- Relativamente ao espaço articular ântero-superior, na posição de boca 

fechada, 20% dos côndilos encontravam-se na mesma posição espacial; o 

côndilo estava mais anterior na articulação direita (50%) do que na esquerda 

(30%) (tabela IV.38). 

Perante estes dados, podemos inferir que deve ter havido remodelação óssea, 

quer do côndilo mandibular quer da fossa mandibular'151, pois a configuração da quase 

totalidade das ATM é diferente em ambos os lados do indivíduo, na nossa amostra 

populacional. Este aspecto é corroborado pelos resultados da tabela dos valores das 

inclinações das TC (tabela IV.55), que indicariam selectivamente o remodelado da 

eminência do temporal. 
Do estudo das RTLO, por sobreposição, com a boca aberta, verificámos que: 
- Relativamente ao espaço articular superior, 5% dos côndilos encontravam-se 
na mesma posição espacial em relação à fossa mandibular; quanto às outras 
articulações, ao número de côndilos que se encontrava na posição mais 
elevada (48%) numa, correspondeu um número igual de côndilos na posição 
mais inferior na outra, e vice-versa; 
- Quando ao espaço articular posterior, apenas um doente apresentou a 
mesma configuração espacial à direita e à esquerda; o número de articulações 
com o côndilo numa posição mais anterior (60%) situou-se à esquerda (tabela 
IV.39). 
Embora não tenhamos encontrado nenhuma associação significativa entre a 

posição do côndilo na fossa mandibular com os diversos factores oclusais, 
resultados que estão parcialmente de acordo com outos estudos'3641, nem com os 
potenciais bioeléctricos dos músculos mastigatórios, resultados também 
concordantes com os de Friedman'3831 e as inclinações das TC, constatamos que, de 
acordo com os resultados obtidos, o côndilo se encontrava numa posição mais 
anterior e superior, mais frequentemente na articulação esquerda que na direita, 
sendo também nessa articulação que as inclinações das TC eram mais elevadas 
(tabela IV.55). 
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V.10. ANÁLISE DOS PADRÕES ELECTROMIOGRÁFICOS 

V.10 1. Validade da electromiografia na Medicina Dentária 

Antes de procedermos à discussão sobre a função neuromuscular dos 

músculos do sistema estomatognático destes doentes, valorizados na 

electromiografia, é de todo o interesse discutir a validade da própria prova, e da sua 

aplicação na Medicina Dentária. 

Um dos ramos da Medicina Dentária em que se efectuaram mais investigações 

que incluíam um protocolo de investigação, baseado no uso de electromiógrafos, 

tanto para diagnóstico como para a avaliação dos procedimentos terapêuticos, tem 

<?ido as nTM'57'85"88'104'107'112'113'116'120'128"412'4131 

No entanto, as opiniões são já contraditórias no que se refere à forma da sua 

utilização. Para uns investigadores, a electromiografia tem apenas interesse no 

estudo da determinação do comportamento parafuncional1961 e na actividade reflexa e 

condução nervosa11811, visto que a determinação de outras situações posturais ou 

funcionais, devido a vários factores, está sujeita a enormes variações que suplantam, 

em média, as diferenças existentes entre os grupos "normais" e 

"anormais"132,130,148,4141 e que ainda não existem provas científicas concludentes que 

apoiem o uso da electromiografia de superfície na avaliação e/ou diagnóstico das 

DTM'4151. 

Para outros, baseados em estudos controlados e testes estatísticos, a 

electromiografia de superfície não só é fiável e reprodutível1101,106,123,124,4161, como 

também quantificável em situações posturais e funcionais, quer em indivíduos 

assintomáticos quer em doentes com DTM ,57,99,1°0,108,111,115,126,127,4171 e mostra-se 

eficaz quer na correlação entre os potenciais bioeléctricos e a força 

muscular,83,102,1°3,105,139-141,413,4181, quer no diagnóstico das DTM , 9 8 , 1 0 4 , m -

114.116,121.122.129.139,400) e nQ s e u t r a t a m e n t o reabilitador(419), ou utilizando aparelhos de 

biofeedback EMG 1 1 2 5 , 4 2 0 " 4 2 2 1 , já que está demonstrado, por estudos experimentais e 

clínicos197,1071, que a hiperactividade muscular é uma das principais causas das DTM. 

Estas formas de investigação e tratamento foram bastante simplificadas com 

o aparecimento de aparelhos de electromiografia portáteis, com microprocessadores 

conectados a gravadores para registarem a duração das contracções musculares e os 

potenciais bioeléctricos por elas originados, e dos aparelhos de biofeedback 

EMG'420,423"4281 

Outra das aplicações é no diagnóstico diferencial, na medida em que nos pode 

elucidar se se trata de uma DTM, ou, se pelo contrário, se trata de uma doença fora 

do nosso foro que convém despistar14231. 
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O problema que se coloca com mais acuidade na clínica é a repetição, no 
tempo, dos estudos EMG do mesmo indivíduo ou de vários indivíduos, para se poder 
testar a eficácia, a nível neuromuscular, dos tratamentos efectuados, 
independentemente das impressões subjectivas sentidas pelos doentes. É, pois, 
necessário, para comparar registos, que as condições em que se processam os 
exames EMG obedeçam a um protocolo perfeitamente definido, caso contrário, as 
variações poderiam ser muito grandes e baralhar os resultados14301. Estimou-se que as 
variações poderiam ter oscilações dependendo do tempo que se demorasse a repetir 
o registo e, inclusivamente, do tipo de músculo que se estudava. Referiram-se 
variações com um intervalo de 5 a 63% (1361. Outros factores que podem contribuir 
para a variabilidade dos registos da actividade bioeléctrica são as modificações 
posturais (principalmente da cabeça e do pescoço), a resistência, temperatura e 
humidade da pele, o volume muscular, o grau de amplificação dos aparelhos 
utilizados, a posição e qualidade dos eléctrodos e a ansiedade'90,4301. 

Os eléctrodos bipolares de superfície, como são capazes de captar a 
actividade bioeléctrica de um maior número de fibras musculares, proporcionam uma 
indicação geral muito mais precisa da actividade muscular total do que os eléctrodos 
de agulha14301. Como a distância é f ixa, não existe variação de amplitude do 
potencial'4311 e são mais fiáveis em estudos a prazo'4161, para além de não interferirem 
com a dinâmica mandibular, serem bem tolerados e não serem invasivos. Têm, como 
desvantagem, a interferência, por sobreposição, da actividade eléctrica dos músculos 
vizinhos153,2551, que pode influenciar os resultados. Daí a necessidade de um protocolo 
bem definido que os possa analisar convenientemente, tendo em conta essas 
possíveis alterações. 

Embora com limitações metodológicas, que têm que ser consideradas nos 
estudos clínicos EMG, a electromiografia continua a ser amplamente utilizada, tanto 
nos aspectos de diagnóstico, como na avaliação dos tratamentos efectuados'377 ' 
419,425,433.434)̂  c o m o s r e s u | t a c j o s sujeitos a uma avaliação criteriosa, devido à grande 

variabilidade existente na população geral'4321. 

V.10.2. Análise do Biopak TM EMG/8 (Bio-Research) 

A capacidade de registo e reprodução dos potenciais bioeléctricos do 
electromiógrafo utilizado neste estudo, o BIOPAK TM EMG / 8 (Bio Research, 
Milwakee, III, Wise. USA 1987), deve também ser analisada e discutida. 
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O Biopak é um electromiógrafo constituído por um sistema de hardware e 
software que digitaliza os sinais EMG amplificados em oito canais e os armazena em 
ficheiros, nos discos flexíveis, para análise posterior. 

Num estudo1236' efectuado com este electromiógrafo, observaram-se os 
potenciais bioeléctricos dos músculos masseter, TA e DA de cinco voluntários, num 
intervalo de quinze dias, registados por três operadores diferentes e em três posições 
diferentes: posição fisiológica de repouso; OM, sem apertar os dentes; e durante o 
clench. Constatou-se, perante os resultados obtidos, que houve diferenças entre os 
indivíduos, principalmente durante o clench e entre o lado direito e esquerdo dos 
mesmos indivíduos, devido às características oclusais. Depois de efectuada a análise 
estatística, foi observado que só houve diferenças significativas no primeiro dia de 
experiência, sendo estas atribuídas à falta de experiência dos operadores, e que o 
desvio padrão nunca foi superior a 20%, o que permitiu concluir que o sistema EMG 
testado e o protocolo usado apresentavam uma boa reprodutibilidade dos registos 
efectuados. Perante estes dados os autores concluíram que este sistema estava 
adaptado não só para a prática clinica, como também para a investigação. 

Foi realizado um outro estudo4351, sobre a capacidade de precisão e 
reprodutibilidade deste electromiógrafo. Os autores definiram o termo precisão como 
sendo a capacidade do aparelho para medir o valor de um movimento ou sinal 
standard e reprodutibilidade como o grau de concordância entre os valores registados 
no mesmo indivíduo em dias sucessivos. Partindo do princípio que os níveis de 
actividade muscular são proporcionais ao grau de força exercida isometricamente, 
utilizaram um calibrador de força para poderem, durante as provas, obter a exacta 
reprodução da intensidade da força durante o acto de intercuspidação. Concluíram 
que as altas frequências, superiores a 75 Hz, contidas nos sinais EMG, produziam 
variações significativas nos registos dos valores médios (a maioria dos sinais EMG 
dos músculos mastigatórios contêm frequências que variam do 0 aos 400 Hz), visto 
que este electromiógrafo não possui um filtro para evitar a distorção da amplitude do 
sinal provocado por essas altas frequências, o que por sua vez pode influir 
significativamente na reprodutibilidade dos registos entre as várias provas. Devido a 
esta falta de especificidade, podem ocorrer registos com mudanças aparentes nos 
padrões de actividade muscular que realmente não existem. Daí sugerirem que a 
interpretação das mudanças dos padrões bioeléctricos, durante as várias provas, 
sejam efectuadas com precaução, por poderem aparecer alterações até 35% que na 
realidade não existem. Essas interpretações deveriam ter em conta apenas alterações 
para cima dos 50%, visto que só estas poderiam indicar uma mudança real no padrão 
da actividade muscular. 
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Biopak também foi testado1436' como meio de diagnóstico durante a PR, a OM e a 
deglutição. Concluiu-se que. 

- a PR permite evidenciar uma hipertonia muscular localizada ou generalizada; 
- durante o clench, as assimetrias da contracção muscular, têm por base um 
movimento de rotação e/ou de báscula mandibular, ou a hipertonia bilateral 
dos temporais posteriores, sinónimo de uma retrusão mandibular; 

- a deglutição, durante a qual aparece uma hiperactividade dos digástricos, é o 
resultado de uma disfunção lingual. 

Vários investigadores1437,4381 têm utilizado o Biopak quer para estudar os 
potenciais bioeléctricos dos músculos durante o clench e durante a aplicação da 
estimulação eléctrica neuromuscular transcutânea (TENS)'4391. Foi também utilizado 
para calcular a força exercida pelos músculos e a velocidade de fecho mandibular 
durante o c/e/7C/?(440,441), bem como os níveis EMG do masseter nos movimentos de 
lateralidade14421. 

No seguimento deste estudo, propomo-nos comentar os valores dos 
biopotenciais obtidos nas diferentes situações. Tentaremos ainda explicar a causa da 
distribuição desses valores, a sua coincidência ou desconformidade com os dados 
encontrados por outros autores, e a possível explicação para estes factos. 

V.10.3. Análise dos padrões EMG na posição de repouso 

A PR é, na realidade, uma posição activa, que resulta fundamentalmente e, de 
acordo com as condições fisiológicas existentes em determinado momento, da 
activação do reflexo miotático, dos proprioceptores da ATM e dos reflexos 
protectores das vias aéreas'4431. 

O estudo da actividade muscular na PR reflecte a tonicidade sinérgica dos 
músculos do sistema estomatognático. O tónus muscular é responsável pelo espaço 
livre que, por sua vez, condiciona a dimensão vertical de repouso. Graças a este 
espaço livre, são possíveis as mudanças insensíveis de posição dos dentes. Assim, 
pode estabelecer-se e valorizar-se, correctamente, o plano oclusal. Na realidade, cada 
vez que se provoca um apertamento dos dentes, geralmente durante a mastigação, 
provoca-se uma intrusão destes dentes; este apertamento deve efectuar-se de modo 
alternado, para que todos os dentes recebam um estímulo similar. Provavelmente, 
devido a estímulos de resposta neurológica, provoca-se uma erupção, que é activa no 
início da vida, e que se mantém, num grau extremamente pequeno (erupção passiva), 
durante toda a vida do indivíduo. Para que os dentes possam recuperar a sua posição 
correcta, dependendo do estímulo prévio que receberam, é preciso que o dente 
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antagonista permita esta micro-erupção; só com um espaço de repouso real se pode 
produzir este efeito, pelo que, provavelmente, é imprescindível para um correcto 
funcionamento e organização dentários. 

A electromiografia tem sido usada na determinação da PR, visto ter-se 
constatado que, em indivíduos "normais", há uma actividade EMG basal, que 
poderemos considerar mínima, durante essa posição'86'87,90', com amplitudes dos 
potenciais bioeléctricos fracas e homogéneas, não se registando picos de grande 
amplitude, sendo deste modo uma posição reprodutível'4291. No entanto, a actividade 
EMG mínima verifica-se numa variedade de posições'4441, o que invalida a existência 
de uma PR postural definida'4451. 

Como este estudo foi realizado com o Biopak, os dados foram analisados de 
acordo com a interpretação efectuada noutros estudos'4461, que consideram, como 
actividade normal de repouso, os potenciais bioeléctricos musculares médios 
compreendidos ente 0 e 2 |xv. Estes potenciais, reflectiriam o estado de tónus basal 
dos músculos mastigatórios. 

Num estudo anterior'4121, efectuado em indivíduos assintomáticos, sob a 
coordenação do mesmo orientador, Prof. Doutor Urbano Santana, publicada pelo 
Serviço de Publicações Científicas da Universidade de Santiago de Compostela, que 
iremos considerar como grupo controlo, visto que tanto o desenho da metodologia da 
investigação, como o aparelho utilizado foram idênticos, foi encontrado o valor de 
1,984 |j.v, como média global da actividade EMG em repouso. Este resultado está de 
acordo com o preconizado por outros investigadores'4461 e é semelhante ao obtido 
num outro trabalho11321, que também utilizou, o Biopak, como electromiógrafo. 

Os resultados do nosso grupo de doentes mostraram uma média dos 
potenciais EMG da ordem dos 2,216 pv em repouso, que reflectem hiperactividade 
muscular, tendo por comparação estudos anteriores'4461. Dos músculos estudados, os 
mais activos foram os DA com valores sensivelmente idênticos em ambos os lados 
(média =3,34 |^v). Os TA foram ligeiramente mais activos do que os MS e MP 
(tabela IV.47), facto que poderá resultar da função posicionadora mandibular, 
efectuada por estes músculos. Os masseteres, sendo os principais responsáveis pela 
força exercida na OM, não teriam aqui uma actuação preponderante. A 
hiperactividade evidenciada pelos DA (média =3,34 ^iv), músculos depressores da 
mandíbula, que nesta posição deveriam estar praticamente inactivos, visto serem os 
elevadores que equilibram a força da gravidade, demonstra que existe uma 
assincronia muscular, provavelmente devida a hipertonia. Convém também salientar 
que esta foi a primeira prova a ser realizada e que os doentes estiveram em repouso 
antes de a efectuar. 
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Outro dado a merecer atenção relaciona-se com os valores dos picos máximos 

EMG com uma diversidade de amplitudes enorme (tabela IV.40), que reflecte uma 

grande variedade nos padrões gráficos dos potenciais bioeléctricos destes músculos, 

o que poderia dever-se a um desequilíbrio acentuado nos padrões de actividade 

neuromuscular. 

V.10.4. Análise dos padrões EMG durante o clench 

Durante o clench, cada unidade motora é activada mais vezes, no mesmo 

espaço de tempo, relativamente às outras posições, e é efectuado um recrutamento 

maior de unidades motoras para a contracção muscular'841, constatando--se que os 

potenciais bioeléctricos dos músculos elevadores são mais elevados do que em 

qualquer outra posição estática ou dinâmica14471. 

No grupo controlo'4121 o valor médio global dos músculos elevadores, foi de 

110,369 \iv, enquanto que o dos DA era somente de 14,26 \iv. Verificou-se, 

também, que os músculos com potenciais bioeléctricos mais elevados eram os TA 

(média = 141,02 (xv), seguidos dos MS (média = 124,25 nv) e dos MP (média = 

65,83 (iv), e que havia uma ligeira hiperactividade à direita em relação à esquerda. 

Recordamos que se tratava de uma população de adultos jovens e assintomáticos'412 '. 

Os resultados obtidos no nosso grupo de doentes mostrou que o valor médio 

global dos músculos elevadores foi de 80,078 \iv e o dos DA foi de 14,74 \iv. 

Verificámos também que os TA é que apresentavam os níveis EMG mais elevados 

(média = 98,625 \iv), seguidos dos MS (média = 75,88 \iv) e dos MP (média = 

65,73 |xv) (tabela IV.48). A comparação destes resultados está de acordo com 

trabalhos anteriores, nos quais, em indivíduos com DTM, os potenciais bioeléctricos, 

exercidos durante o clench, são inferiores aos desenvolvidos por indivíduos 

assintomáticos'132'4131. 

Foi ainda verificado que os potenciais bioeléctricos mais elevados se situavam 

no lado esquerdo, lado esse que se encontrava doloroso com mais frequência nos 

nossos doentes (tabela IV.27) e onde as inclinações das TC eram sensivelmente mais 

elevadas (tabela IV.55). 

Não encontrámos correlações significativas entre os níveis EMG e as mal-oclusões, 

resultados estes que coincidiram com os estudos anteriormente realizados'561. 
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V.10.5. Análise dos padrões EMG em AMV 

A determinação da abertura máxima mandibular é um dos factores essenciais 

para avaliar a funcionalidade do sistema estomatognático'361'3621, embora não tenham 

sido encontradas associações significativas com os potenciais bioeléctricos dos 

músculos mastigadores'3621. 
Este movimento tem especial interesse para o estudo do ventre anterior do 

digástrico, visto ser o único músculo depressor da mandíbula a poder ser estudado 
com electromiografia de superfície. No entanto, ao tornar o estudo mais preciso, 
temos que considerar que a zona anatómica onde são colocados os eléctrodos recebe 
impulsos dos músculos vizinhos, sendo, pois, mais apropriado referir que o estudo se 
refere aos músculos supra-hioideus, no seu conjunto, embora tenhamos colocado os 
eléctrodos de acordo com protocolos previamente estabelecidos12551. 

O grupo controlo'4121 mostrou que os potenciais bioeléctricos dos DA foram os 
mais elevados (média = 108,8 |o.v). O nosso estudo estabeleceu resultados 
próximos, isto é, a média dos níveis EMG dos DA foi de 93,76 \iv, enquanto que os 
músculos elevadores apenas registaram 44,6 |uiv (tabela IV.49; figura IV.49) Estes 
valores estão em consonância com os obtidos a partir dos picos máximos EMG 
(tabela IV.42). Os resultados de um estudo'571, também efectuado em indivíduos 
assintomáticos, foram de 190 p.v como valor médio, que é um valor bastante superior 
aos referidos anteriormante. De acordo com estes resultados, afigura-se pressupor 
que tanto os indivíduos assintomáticos como os com DTM desenvolvem, durante a 
AMV, potenciais bioeléctricos, nos DA, muito superiores aos dos músculos 
elevadores'255' e que nos indivíduos com DTM esses valores são mais baixos do que 
nos assintomáticos. A razão poderia encontrar-se no facto de os músculos dos 
doentes estarem em hipertonia. Nesta situação, contra a pressão exercida pelos 
elevadores hipertónicos é preciso desenvolver mais força dos DA, para conseguir 
uma abertura máxima que, nestas circunstâncias, frequentemente, resulta incompleta 
(tabela IV.20). 

V.10.6. Análise dos padrões EMG durante a deglutição 

O estudo da deglutição é um capítulo que interessa aos vários ramos da 
medicina dentária, com especial ênfase à ortodontia, à prótese e à oclusão. 

Há fundamentalmente dois tipos de deglutição: a infantil e a adulta. 
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A deglutição infantil é um reflexo congénito que é controlado pelo sétimo par 
craniano e existe no recém-nascido até ao aparecimento dos molares decíduos. A 
deglutição efectua-se com a língua interposta entre as cristas ósseas mandibulares e 
maxilares, de modo a proporcionar estabilidade mandibular. A partir do 
estabelecimento da oclusão dentária, o padrão da deglutição altera-se e passa a ser 
controlado pelo quinto par craniano, resultando, desta alteração, a deglutição adulta. 
Uma deglutição eficiente depende da estabilização da mandíbula em relação ao 
maxilar, da plasticidade e da mobilidade da língua. Durante a deglutição involuntária, 
a mandíbula é estabilizada pela oclusão dentária, numa posição retruída, pois a língua 
efectua uma retrusão vigorosa, em relação à OM, que pode ou não coincidir com a 
ORC (dependendo da existência de prematuridades em ORC) e a ponta da língua toca 
o palato imediatamente atrás das faces palatinas dos dentes anteriores. A influência 
das relações oclusais no desenvolvimento do padrão da contracção muscular é 
desconhecida. No entanto, é de assumir que o padrão de deglutição adulta possa ser 
mais facilmente condicionado pelos estímulos ambientais e, por isso, mais 
susceptível à mudança, do que o padrão de deglutição infantil. 

Embora a maioria dos indivíduos aprenda a evitar as interferências oclusais 
nos movimentos de lateralidade e protrusão, criando uma oclusão de conveniência, 
parece-nos muito difícil, que esse mesmo indivíduo aprenda a evitar as 
prematuridades em ORC, que é uma posição muito próxima da deglutição, visto que 
esta situação envolve já alterações a nível de padrões reflexos básicos. Devemos 
também ter em conta que a deglutição se processa entre 600 a 2400 vezes por 
dia'4481. 

Durante a deglutição, os músculos elevadores contraem-se para promover a 
estabilização da mandíbula, possibilitando, deste modo, que os supra-hioideus actuem 
na sua eficiência máxima, provocando a subida do osso hióide e tendo, por isso, um 
papel decisivo no acto de deglutição. Verificou-se que os padrões EMG de indivíduos 
com DC estão alterados durante a deglutição195'96' e que os indivíduos com DTM 
apresentam padrões de deglutição aberrantes mais frequentemente do que os 
indivíduos assintomáticos, o que pode querer significar uma tentativa inconsciente de 
proteger as ATM, sendo, por isso, uma consequência e não um factor de 
disfunção'4491. 

A existência, durante a deglutição, de uma grande diversidade de padrões 
EMG de indivíduo para indivíduo é um facto confirmado157'. No entanto, dentro desta 
diversidade, constatou-se que, embora os períodos de forte actividade EMG dos 
músculos elevadores coincidissem, o primeiro a ser activado era o PM, seguido do 
temporal, e por fim do masseter. 
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No nosso estudo, tal como no do grupo controlo'4121, registámos a amplitude 
da actividade eléctrica e não valorizámos a análise da duração temporal da 
contracção muscular. Embora nesse estudo14121 tenha sido usada a água na prova de 
deglutição e nós a saliva, comparámos os resultados obtidos em ambas as provas. 
Assim, no grupo controlo1412' os níveis médios EMG mais altos petenceram aos DA 
(26,085 [ÍV no direito e 22,46 (nv no esquerdo), enquanto que os valores dos 
músculos elevadores foram muito similares (média = ± 10 |J.V). 

No nosso estudo, constatámos que também eram os DA os músculos 
electromiograficamente mais activos (22,510 ± 8,478 nv no direito e 24,348 ± 
8,483 \iv no esquerdo). Os músculos elevadores apresentaram potenciais 
bioeléctricos médios bastante mais baixos, tendo os MS os valores mais elevados 
(MSD: 15,175 ± 16,1 ^iv; MSE: 14,32 ± 16,5 jiv) do que os TA (TAD: 14,013 ± 
13,9 (xv; TAE: 12,215 ± 13,1 \iv) e os MP, praticamente idênticos (± 13 |xv), (tabela 
IV.50). O lado direito foi o mais activo electromiograficamente, quanto aos TA e MS, 
ocorrendo uma situação inversa no que se refere aos DA; os potenciais bioeléctricos 
dos MP foram idênticos. Além disto, verificámos que os resultados referentes aos 
picos máximos EMG mostraram uma ligeira discrepância com uma maior actividade 
do lado esquerdo (tabela IV.43). 

Da comparação destes dois estudos, resulta que não existem diferenças 
significativas quer entre a amplitude dos sinais EMG dos dois lados, quer dos 
músculos mais activos, embora existam diferenças apreciáveis no que se refere aos 
músculos elevadores. Pudemos concluir, perante estas duas provas, que não se 
registaram diferenças significativas nos padrões de amplitude EMG entre os 
indivíduos assintomáticos e com DTM, presentes nestes dois estudos. No entanto, os 
potenciais bioeléctricos dos músculos elevadores dos indivíduos com DTM foram 
mais elevados e verificou-se, nos mesmos indivíduos, um desequilíbrio neuro
muscular em ambos os lados. 

V.10.7. Análise dos padrões EMG durante a manipulação para RC 

Ao efectuar a manipulação mandibular, dentro do arco de fecho, tentamos 
colocar a mandíbula numa posição esquelética que corresponda à posição mais 
ântero-superior dos côndilos na fossa mandibular'2351, isto é, permitir que o complexo 
côndilo/disco se encontre na posição mais fisiológica'17,18'381. Esta manipulação da 
mandíbula pode ocasionar uma maior actuação dos DA, devido ao método utilizado 
e/ou à resistência do doente, ao impedir, de uma forma inconsciente, que lhe 
fechemos a boca na posição desejada. Simultaneamente, estudámos o DC que, de 
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acordo com estudos publicados, é maior em indivíduos com DTM do que em 

indivíduos assintomáticos12971. 

V.10.7.1. Análise dos padrões EMG durante o deslizamento em cêntrica 

Embora esteja provado que doentes com disfunção temporomandibular 
mostrem um aumento e/ou irregularidade da actividade EMG'87 ,95 ,98 ,1421 e que a 
eliminação das prematuridades, quer pelo ajuste oclusal, quer pela interposição de 
goteiras oclusais em RC, diminui tanto os sintomas clínicos'88,95,96,142,321', como a 
actividade EMG, no sentido de uma normalização'86'95,96'142,4501, não foi encontrada 
correlação significativa entre a simetria e o comprimento do DC, com as 
n j l W l d 85,264,289,451) 

No grupo controlo14121, a manipulação da mandíbula para RC foi efectuada com 
a retrusão não forçada da mandíbula, facto a que foram atribuiudos os elevados 
níveis EMG obtidos, que se encontravam desajustados em relação à literatura 
consultada. Os potenciais bioeléctricos foram registados após o DC. 

Os resultados do nosso estudo foram muito mais elevados, excepto em 
relação aos DA, talvez devido ao método de manipulação mandibular usado. No 
grupo controlo1412', a média da actividade eléctrica dos DA foi de 14,6 ^v, enquanto 
no nosso estudo atingiu os 18 u.v. Reportando-nos à média geral verificamos que no 
grupo controlo1412' foi de 8 \iv enquanto nós registámos 10,7 (iv. Verificámos, 
também, que os níveis eletromiográficos mais elevados se situavam à direita (tabela 
IV.51). Exceptuando os DA, os picos máximos EMG observados nos músculos 
elevadores tenderam para ser mais homogéneos do que os valores médios (tabela 
IV.44). De acordo com estes dados, podemos confirmar que os indivíduos com DTM 
desenvolvem potenciais bioeléctricos mais elevados que os assintomáticos em 
posições consideradas de tónus muscular mínimo. Provavelmente, esta resposta pode 
explicar-se como uma actuação exagerada do reflexo de abertura mandibular1301, 
devido aos mecanismos protectores da mandíbula, e que, num número determinado 
de observações, já apresentavam dor espontaneamente (tabela IV.30). 

V.10.8. Análise dos padrões EMG durante o movimento de lateralidade 

No estudo das guias disclusivas, vários investigadores'265' concluíram que a 
guia canina apresenta uma incidência de DTM inferior à função de grupo e os 
potenciais bioeléctricos dos TA e masseteres eram mais baixos1137,452', para além de 
ser a mais frequente das guias disclusivas'331' e biologicamente a mais 
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aceitável173145'3281. Pelo contrário, certos autores afirmam que a lateralidade efectuada 
quer pela guia canina quer pelo 1° molar mostram potenciais EMG semelhantes, 
inferindo daí que os movimentos mandibulares são efectuados sob controlo do 
sistema nervoso central e não devido a qualquer propriedade neurofisiológica especial 
do canino'4531, que outros estudos sustentam11451, questionando, inclusivamente, a 
guia canina como sendo um factor essencial no tratamento do bruxismo nocturno'4541. 
Outros autores'3321 afirmam que, embora uma grande percentagem de indivíduos 
tenha uma guia disclusiva diferente dos esquemas oclusais instituídos, as guias 
disclusivas mais comuns são a guia canina e a função de grupo parcial, que consiste 
em contactos, durante a lateralidade, entre dois a quatro pares dentários adjacentes, 
do canino ao último molar e que termina geralmente numa guia canina. Este esquema 
oclusal é conhecido como disclusão progressiva. Pelo contrário, para vários 
investigadores'280' sustentam que "Guia canina ou função de grupo raramente existem 
e contactos no lado de não-trabalho parecem ser a regra geral nas populações da 
civilização contemporânea", afirmação que é corroborada por outros autores'3331. Há 
também estudos1334,3351 que sugerem a hipótese de que numa lateralidade efectuada 
por uma guia canina, a atrição do canino pode levar em primeiro lugar à função de 
grupo ipsilateral e com o tempo a uma função de grupo com contactos em não-
trabalho, sendo, em determinadas circunstâncias, a função de grupo preferível à guia 
canina, para assegurar a saúde da ATM13231. Numa outra perspectiva, alguns 
autores'336,337,338'339,340,3411 sugerem que o "imediato desenvolvimento da guia anterior 
completa" é a guia disclusiva ideal, visto que se efectua num mínimo espaço de 
tempo, inferior a 0,5 segundos, reduz significativamente os potenciais bioeléctricos 
dos músculos, promovendo, rapidamente, uma normal dinâmica mandibular, que 
resulta da remissão dos sintomas com DTM. 

Já havíamos verificado, em adultos jovens'4121 que, durante o movimento de 
lateralidade, a actividade EMG do TA ipsilateral era superior à do TA do lado contrário 
para o qual se realiza o movimento. Comportamento similar foi registado no DA, 
embora num grau muito inferior. Quanto à actividade do masseter, tanto superficial 
como profundo, não foi possível encontrar padrões de actividade semelhantes aos 
anteriores. Este facto é devido, provavelmente, ao registo de movimentos de 
lateralidade de tipo estático, em posição de bordo a bordo'4121. 

No nosso grupo de estudo encontrámos, no movimento de lateralidade direito, 
potenciais bioeléctricos médios do TA ipsilateral muito superiores aos observados no 
TA do lado esquerdo (TAD: 18,505 (J,V e TAE: 7,485^) (figura. IV.64). Os valores 
dos masseteres, tanto direito como esquerdo, foram similares (média: 12,98 |xv), 
assim como os valores dos DA entre si, embora com uma ligeira predominância do 
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esquerdo (TAD: 14,945 \ÍV e TAE: 15,135 \av) (tabela IV.52). Estes resultados são 

similares aos encontrados no registo dos picos máximos EMG (tabela IV.45). 

No movimento de lateralidade esquerdo observámos que os potenciais bioeléctricos 

dos TA e dos DA desenvolveram potenciais bioeléctricos médios superiores no lado 

ipsilateral (TAE: 11,558|av e DAE:17,512^v) do que no lado contrário (TAD: 8,125 

[xv e DAD: 14,865 |nv), sendo os níveis EMG dos DA bastante superiores aos dos TA. 

(figura IV.69). Quanto aos masseteres a situação foi inversa, isto é, foi no lado 

contrário ao movimento que se desenvolveram maiores potenciais bioeléctricos 

(tabela IV.53). Estes resultados são similares aos encontrados no registo dos picos 

máximos EMG, embora os TA apresentem picos bastante elevados à esquerda 

(tabela IV.46). Um esquema similar de comportamento e grandeza de variação 

bioeléctrica foi encontrado num estudo recente'4191. 

Embora alguns músculos tenham registado potenciais bioeléctricos com 

significação estatística relativamente a determinadas guias disclusivas, o seu número 

foi muito reduzido tanto na LD como na LE (tabelas IV.68 e IV.69), razão pela qual 

não é lícito, do nosso ponto de vista, inferir qualquer associação significativa global 

entre os potenciais bioeléctricos musculares com as guias disclusivas no movimento 

de trabalho direito e esquerdo. Do mesmo modo a análise dos potenciais bioelétricos 

dos músculos considerados individualmente é inconclusiva relativamente aos 

movimentos de lateralidade direito e esquerdo. 

A correlação entre os potenciais bioeléctricos, desenvolvidos pelos músculos 

nos movimentos de lateralidade e o sexo dos doentes também não mostrou valores 

significativos. 

Tentámos valorizar a correlação entre os valores das inclinações das TC e os 

potenciais bioeléctricos globais durante a lateralidade mandibular, já que 

esperávamos que o aumento das inclinações das TC provocaria um maior esforço 

muscular na lateralidade contralateral. Este aspecto não foi verificado, o que parece 

paradoxal, podendo, no entanto, ser explicado devido à presença de disfunção severa 

da população estudada e que deverá ser analisada em estudos posteriores. Este 

resultado não coincide com os resultados encontrados em adultos jovens'4121, onde os 

potenciais bioeléctricos são mais elevados quando a mandíbula se desloca para o 

lado em que a inclinação da TC é mais alta, isto é, que balanceia a inclinação da TC 

mais baixa. Esta inclinação da TC mais baixa parece não se opor ao deslocamento 

lateral mandibular, pelo menos como sucede quando o côndilo mandibular tem que 

avançar e descer sobre uma TC mais elevada, que necessita de um maior esforço 

muscular e, por isso, origina potenciais bioeléctricos mais elevados. 
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V.10.9. Período de silêncio electromiográfico 

V. 10.9.1. Análise dos períodos de silêncio 

0 PS provocado por uma pancada no mento durante o clench, pode ser 
interpretado como sendo uma situação que provoca um rápido decréscimo e/ou, 
eventualmente, anulação da actividade bioeléctrica dos músculos elevadores e, 
concomitantemente, uma activação dos músculos antagonistas'56'135'2591. Esta foi a 
regra geral em praticamente todos os doentes. No entanto houve 3 doentes em que, 
simultaneamente com o PS dos elevadores, surgiram PS nos DA. Esta constatação 
pode estar provavelmente relacionada com a severidade da disfunção, que 
eventualmente terá originado um padrão de contracção anómala destes músculos. 
Pensamos que os estudos que se venham a efectuar sobre esta particularidade do PS 
poderão contribuir para um conhecimento mais detalhado dos receptores que estão 
na origem desta actividade reflexa, bem como dos factores que provocam estes 
padrões de contracção muscular. 

Os PS têm uma origem multicausal e podem ser induzidos quer pela 
estimulação de zonas intra ou extra-orais como também a partir da estimulação de 
receptores mucosos do mento e mesmo, eventualmente, de receptores somáticos 
remotos'135'. 

A constatação de que a duração do PS em doentes que sofrem de DTM era 
superior aquela de indivíduos assintomáticos'109'257'258,455"4591 levou a que alguns 
investigadores sugerissem a duração do PS como um elemento de diagnóstico das 
DTM1257'4601. No entanto foi demostrado'461' que havia uma sobreposição considerável 
entre a duração do PS em indivíduos assintomáticos e com DTM. Este facto alterou 
radicalmente a concepção sobre o PS como um elemento de diagnóstico das DTM. 
Actualmente pensa-se que o aumento do PS está relacionado com a fadiga e com o 
sofrimento muscular'17'. Os doentes que sofrem de DTM têm uma força de mordida 
inferior aos indivíduos assintomáticos, provavelmente devido à fadiga muscular, o 
que explica que tenham uma duração aumentada do PS'4151. 

Os estudos efectuados para avaliar a duração do PS, em diferentes situações, 
não mostraram diferenças significativas'457,462', o mesmo acontecendo com 
portadores de prótese'463'; no entanto supõe-se que a frequência dos PS nestes 
indivíduos está relacionada com a estabilidade das próteses'464'. No que respeita à 
duração do PS provocado por estímulos diferentes, não existe consenso quanto à sua 
interpretação'1281. 
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Vários investigadores12571 observaram que, em indivíduos com DTM, não havia 
diferenças significativas entre sexos, na duração dos PS. Também não notaram 
diferenças significativas entre os PS do mesmo músculo, à direita e à esquerda. 
Obtiveram 17 msg como duração mínima do PS e 61 msg como máxima, com uma 
média de 31,7 msg. Embora usando métodos diferentes na determinação dos PS e de 
selecção dos doentes, outros autores1128,2571 encontraram valores muito diferentes 
dos PS. A determinação dos PS, em indivíduos assintomáticos, efectuada por vários 
investigadores1465' oscilou entre 18 e 21 msg na duração do PS no músculo temporal, 
enquanto que no masseter a variação ocorreu entre 20 e 22 msg. Outros 
autores1129'135' consideraram importantes os períodos de latência, durante o PS e 
referiram vários padrões de PS, baseados na duração dos períodos de latência. 
Verificaram que em indivíduos assintomáticos os períodos de latência variavam entre 
os 9 e 16 msg para o tipo precoce e 35 a 60 msg para o tipo tardio'1351. 

O valor médio do PS do TAD, no nosso grupo, foi de 53 ± 30,5 msg, com um 
máximo de 131,4 msg e um mínimo de 11 msg, e de 54 ± 32,7 msg, com um 
intervalo de 14 a 126 msg no esquerdo. O masseter apresentou valores médios de 
67 ± 33 msg, com um máximo de 148,6 msg e um mínimo de 22,9 msg no direito 
e 68 ± 35 msg, com um intervalo de 22,9 a 154,28 msg no esquerdo. No MP 
registámos valores médios de 60 ± 35 msg, com um máximo de 131,4 msg e um 
mínimo de 11,4 msg no direito, e 62 ± 38 msg, com um intervalo de 5,7 a 128,6 
msg. A média global dos PS foi de 60,5 mseg. Os PS mais curtos no nosso grupo de 
doentes corresponderam aos TA, com valores aproximadamente iguais nos dois 
lados, seguiram-se os MP e os superficiais, (tabela IV.54). A simetria dos valores 
entre ambos os lados foi constante em todos os grupos musculares, o que está de 
acordo com o estudos anteriores'128'. 

Esta variação parece correlacionar-se, de modo inversamente proporcional, 
com o grau de contracção, isto é, com os potenciais máximos durante o clench, que 
correspondem aos TA. 

Convém salientar que estes valores aparecem significativamente elevados em 
relação aos que apresentam os adultos jovens assintomáticos1412' dos estudos prévios 
da nossa equipa interfaculdades, que mostravam valores médios, para todos os 
músculos, de 32,37 msg. Não deixa de ser um dos dados que mostra maiores 
diferenças (há praticamente uma duplicação), entre os valores EMG de músculos do 
sistema estomatognático de doentes com DTM quando se comparam com grupos de 
indivíduos assintomáticos. 

No nosso estudo observámos que alguns doentes não apresentavam PS. 
Constatámos que a nível do TA 4 doentes não o apresentavam, pelo menos num dos 
músculos (figura IV.70); a nível do MS apenas houve um doente com esta 

270 



V. Discussão 

particularidade (figura IV.71) e, finalmente, a nível do MP houve quatro doentes que 
não o apresentaram (figura IV.72). Esta situação poderia ser devida a baixos níveis de 
actividade muscular geral desses doentes1135', já que a intensidade do estímulo foi 
igual em todos os doentes. No entanto esta explicação não lhes é aplicada, já que a 
sua actividade muscular geral, quer basal (figuras IV. 1; IV.2; IV.3; IV.35; IV.36 e 
IV.37) quer durante o clench (figuras IV.6; IV.7; IV.8; IV.40; IV.41; e IV.42) não se 
coaduna com essa hipótese. Sugerimos, de acordo com estes resultados, a 
efectivação de estudos posteriores, sobre esta matéria, no sentido de tentar 
descobrir as causas subjacentes a este fenómeno. 

V. 10.9.2. Período de silêncio duplo 

Alguns doentes apresentaram dois períodos de silêncio, quase sempre num 
músculo e ocasionalmente em dois. Trata-se de uma segunda inibição dos potenciais 
EMG, no mesmo músculo e durante o mesmo registo. Entre as duas inibições existe 
uma activação dos níveis electromioráficos (figura 111.42, 111.43). Não encontrámos 
factores oclusais ou gerais que pudessem correlacionar-se com os períodos duplos de 
silêncio. Poderá eventualmente tratar-se de um reflexo de defesa em relação ao 
estímulo desencadeado. No entanto nenhum doente referiu dor quando foi submetido 
ao estímulo mecânico. O estudo do padrão de mastigação, que não foi contemplado 
neste trabalho, poderá evidenciar alguma particularidade relacionada com esta 
inibição dupla, já que não existe unanimidade quanto ás hipóteses apresentadas para 
explicar este padrão de actividade muscular14661. 

V.11 . ANÁLISE DAS TRAJECTÓRIAS CONDÍLEAS 

Os factores anatómicos da ATM, tais como o côndilo, os ligamentos, a 
cápsula e a eminência articular, em ambos lados de um indivíduo, são considerados 
os determinantes posteriores da oclusão. 

A importância da determinação da inclinação das TC impõe-se, visto serem 
não só um factor de primordial importância na determinação da altura das cúspides e 
profundidade das fossas dos dentes, isto é, da morfologia dos dentes posteriores, 
durante os tratamentos, como também são fundamentais na confecção da guia 
disclusiva, bem como na determinação do plano oclusal, nos casos de reconstruções 
oclusais extensas. 
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Convém recordar que para além dos métodos extra-orais, em que são usados 

os pantógrafos ou os axiógrafos, existem também o método radiográfico e o método 

intra-oral da cera posicionai'467'. 

A introdução da axiografia na Europa11641 em 1 9 8 1 , vem tornar mais fácil o 

registo das trajectórias, mantendo a sua fiabilidade. Trata-se de um método extra-oral 

de exploração funcional, que permite a determinação cinemática do eixo de rotação 

mandibular e das TC no plano sagital, durante os movimentos de protrusão, 

lateralidade e abertura mandibular. É, fundamentalmente um pantógrafo simplificado, 

que até foi cognominado de pantógrafo axial'1641 e de analisador simplificado dos 

movimentos mandibulares1167'1761. 

Enquanto para alguns investigadores'1541 a axiografia é considerada como um 

meio de diagnóstico e a quantificação dos traçados pantográficos serve para 

diagnosticar o grau de disfunção temporomandibular'158,2281, é contestada por 

outros'4151 e há também autores'1791 para quem os traçados anormais podem ser o 

resultado de adaptações morfológicas e não de alterações patológicas, não existindo 

uma associação significativa entre os sinais e/ou sintomas de disfunção da ATM e as 

alterações dos traçados axiográficos/pantográficos'1791, embora as alterações da 

biomecânica mandibular, tais como um aumento do movimento de translação, que se 

traduz num aumento do comprimento dos traçados axiográficos, possa ser 

considerado como predisponente para a disfunção da ATM'4681. 

Há autores'1701721 para quem a indicação principal da axiografia é a detecção 

das discopatias sub-clínicas e dos factores capazes de causar disfunção. Com os 

dados obtidos é possível efectuar um diagnóstico diferencial da patologia articular. 

Este método permite determinar o eixo de charneira mandibular e registá-lo em 

relação aos três planos do espaço. Dos estudos efectuados verificou-se que numa 

articulação normal o eixo de charneira é localizável e reprodutível, o que não 

acontece em articulações patológicas. No entanto, no que se refere às discopatias 

sub-clínicas, não existe acordo quanto ao seu despiste, visto que há uma falta de 

estudos longitudinais que comprovem estes diagnósticos como de interesse para o 

tratamento das DTM'4691. 

O traçado axiográfico normal é um traçado que representa a trajectória, 

durante a translação do côndilo, a partir do eixo de charneira, visto que este é 

indissociável da posição de RC'4701, com a concavidade do disco em contacto com a 

superfície ântero-superior do côndilo mandibular. As características fundamentais 

deste traçado são: ter um comprimento entre 1 e 2 cm; ser regular e contínuo, existir 

sobreposição durante os primeiros 8 mm entre os traçados de protrusão e 

lateralidade não-trabalhante, sendo este traçado mais comprido e com uma maior 

curvatura e existir sobreposição entre os traçados de abertura e fecho, durante todo 
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o movimento'75'1701. A forma curvilínea do traçado é devida à falta de 
compressibilidade do disco, visto que obriga o côndilo mandibular a executar um 
movimento de translação curvilíneo. Quando há uma atrofia ou um deslocamento 
ântero-medial do disco, o traçado tende a transformar-se numa linha recta, devido à 
grande compressibilidade dos tecidos retrodiscais que, devido ao avanço do disco, se 
encontram em contacto com o côndilo mandibular, durante o movimento. No caso de 
descoordenação do complexo côndilo-disco, há traçados anómalos que podem ter 
deflecções e/ou obstruções que originam traçados muito díspares. A análise 
quantitativa dos traçados axiográficos baseia-se no comprimento e curvatura dos 
traçados, bem como nas distorções desses traçados provocadas pela 
descoordenação do complexo côndilo-disco. 

Dos métodos existentes para determinar o valor do ângulo da TC, o método 
matemático será, porventura, o mais preciso; contudo é de muito difícil aplicação'1461, 
razão pela qual foi preterido em relação ao método da tangente à parte funcional da 
TC, de muito mais fácil execução e que, embora tenha sido criticado pelo erro que 
poderia advir do seu traçado, está provado ser um método fiável, com um erro muito 
baixo, menos de um grau, e reprodutível'4671. 

Para certos investigadores, quanto maior for o ângulo da TC, mais íngreme se 
torna essa trajectória, com um movimento do côndilo irregular'4711, o que pode ser um 
factor determinante no deslocamento do côndilo ou do disco existindo mesmo uma 
associação significativa entre o ângulo da TC e os estalidos da ATM'4724731, enquanto 
para outros essa associação não pode ser provada, assim como não se encontra 
associação significativa entre a angulação média das inclinações das TC de 
indivíduos com DTM e assintomáticos'1731. Por outro lado parece haver uma 
correlação entre as DTM e a desarmonia existente entre a TC e a guia anterior'471'. 

Enquanto para alguns autores'4741 os registos dos movimentos bordeantes das 
TC são reprodutíveis, para outros'170'175'3451 esses registos, em indivíduos com DTM, 
são inconsistentes e irreprodutíveis, apresentando os doentes, com guias disclusivas 
retrusivas, grande disparidade de traçados das TC, possivelmente devidos à 
descoordenação do complexo côndilo-disco durante o movimento disclusivo'3451. Por 
outro lado, há investigadores que não encontram diferenças significativas nos 
ângulos das TC quando se altera a angulação da guia disclusiva lateral'4751. 

No nosso grupo de doentes determinámos o ângulo da inclinação das TC tanto 
direito como esquerdo, pelo método da tangente à trajectória, e verificamos que: 

- Nenhum doente apresentou o mesmo ângulo em ambos os lados. O que pode 
significar que houve remodelação das articulações, devido a pressões exageradas que 
sobre elas se exerceram. 
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- Os ângulos das TC foram maiores à esquerda do que à direita, numa 

percentagem bastante significativa (75%). 

- O ângulo de maior valor foi de 68° e situou-se à esquerda enquanto que o de 

menor valor foi de 25° e encontrava-se à direita (tabela IV.56). 

- A maior diferença de valores absolutos entre os ângulos das TC direita e 

esquerda foi de 32° e foi observado apenas num doente, enquanto que o menor foi 

de 0,5° e também foi observado num só doente (tabela IV.57). A média das 

diferenças entre os ângulos das TC (direita - esquerda) foi de -5,063 ± 9o (tabela 

IV.58). 

- O valor médio dos ângulos das TC no lado direito foi de 43,7 ± 8,6°, 

enquanto que o valor médio no lado esquerdo foi de 48,8 ± 8,2° havendo uma 

discrepância da ordem dos 5o entre os valores médios dos ângulos das trajectórias 

esquerda e direita. 

Estas constatações permitem inferir que, em relação aos ângulos das TC, 

houve uma discrepância de 43° entre o valor máximo e o mínimo, o que de algum 

modo mostra uma grande variedade de inclinações da eminência articular na 

população estudada. Por outro lado é bastante elucidativo que num dos lados, o 

esquerdo, o valor dos ângulos das TC fosse superior ao outro em 7 5 % dos casos. 

No grupo controlo'412 ' verificou-se uma semelhança entre os valores médios 

em ambos os lados (43°), bem como nos valores máximos e mínimos, o que 

contrasta flagrantemente, com os resultados do nosso estudo. Convém também 

salientar que a comparação entre os valores médios obtidos nestes dois trabalhos é 

contrária aos resultados obtidos por outos autores'471', para quem os indivíduos com 

DTM apresentem uma angulação média inferior à dos assintomáticos. 

Embora não tenha sido possível encontrar associações significativas ou quase 

significativas entre as inclinações das TC e os outros parâmetros estudados, excepto 

com as prematuridades em ORC e com o desvio mandibular, durante a abertura, o 

que se nos afigura paradoxal, não nos devemos esquecer, também, que se trata de 

uma população com disfunção das ATM e, devido a esse facto, com padrões oclusais 

diversos e que respondem de uma forma perfeitamente anómala aos estímulos a que 

estão sujeitos. De acordo com alguns estudos14761, as conclusões acerca da 

associação entre as inclinações das TC e os factores oclusais são confusas e muitas 

vezes contraditórias. Não é de estranhar que os padrões de mastigação, que não 

foram contemplados neste trabalho, possam elucidar de alguma forma esta falta de 

associação. 

274 



V. Discussão 

V.12. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 
RELATIVAMENTE A DETERMINADOS FACTORES DE OCLUSÃO 

Foram analisados determinados factores oclusais e a sua relação com o grau 
de disfunção, ou de determinados sinais e sintomas de disfunção nesta amostra. 

Um dos aspectos básicos enunciados na hipótese de trabalho foi a influência 
da assimetria das inclinações das TC. Outro valor que foi tido em conta foi o valor 
absoluto da inclinação da TC em ambos os lados de cada indivíduo. 

Quanto maior foi a inclinação da TC, independentemente do lado considerado, 
verificámos que havia um maior n° de doentes com prematuridades em ORC nesse 
mesmo lado, com significação estatística do lado esquerdo (p = 0,05) e próximo da 
significação estatística do lado direito (p = 0,06) (tabela IV.71). Relacionado, 
também, com a inclinação das TC esteve o desvio mandibular, durante a abertura, 
que se efectuou, quase sempre, para o lado em que o ângulo desta inclinação foi 
mais elevado. Embora não tenha existido correlação significativa, situou-se próximo 
da significação estatística (p = 0,08) (tabela IV.72), o que poderá sugerir a 
efectivação de estudos com amostras mais alargadas que evidenciarão, ou não, uma 
correlação entre estes factores como causa e/ou consequência das DTM. 

Por outro lado, quanto maior foi a diferença entre os valores da inclinação da 
TC de ambos os lados de cada doente, mais elevado foi o n° de casos que 
apresentaram dor espontânea bilateral das ATM (5 casos contra 1). Pelo contrário, a 
maior parte dos indivíduos que não teve dor em nenhuma das articulações (16 casos 
em 24), apresentou diferenças mais baixas entre os valores dos ângulos das TC no 
mesmo indivíduo, isto é, as inclinações das TC foram mais simétricas, (tabela IV.73). 
Não se mostraram, no entanto, significativas ao teste de Kruskal-Wallis One-Way 
ANOVA. 

Quando o valor absoluto da TC esquerda foi mais elevado, a dor foi mais 
frequente nestes doentes, neste lado ou em ambos os lados do mesmo indivíduo (8 
doentes contra 4). Quando os valores da TC esquerda foram mais baixos, maior o n° 
de indivíduos assintomáticos (13 contra 11) e menor o n° de doentes que apresentou 
dor no lado esquerdo (4 doentes em 20, contra 8 doentes em 20) (tabela IV.74). 
Estes valores não são estatisticamente significativos. 

Um aspecto que parece fundamental assinalar, foi a relação que encontrámos 
neste grupo de doentes com DTM, relativamente aos potenciais bioeléctricos durante 
a lateralidade mandibular. Quando estudámos o valor médio da microvoltagem obtido 
no músculo TAD, ao realizar os movimentos de lateralidade ipsilaterais, encontrámos 
valores muito altos (18,51 ± 16,96 nv) (tabela IV.52), relativamente ao músculo 
TAE, quando se realizou o movimento de lateralidade ipsilateral (11,56 ± 10,68 |av) 
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(tabela IV.53). O coeficiente de correlação de Spearman entre estes valores mostrou 

diferenças próximas da significação estatística (p = 0,09). Quer dizer que os 

potenciais bioeléctricos dos TA, quando estes realizaram o movimento de lateralidade 

ipsilateral (principais músculos implicados nestes movimentos), foram mais elevados 

para a direita do que para a esquerda. 

Outro aspecto peculiar pode ser o funcionamento assimétrico dos músculos 

masseteres, tanto os seus feixes superficiais como os profundos. Quando estudámos 

os potenciais médios, na LD, encontrámos valores com correlação significativa (p = 

0,03) entre os músculos MSE (12,962 ± 9,178 pv) (tabela IV.53) e o MPD (12,76 ± 

5,078 |j.v) (tabela IV.52), músculos agonistas, neste movimento, com o TAD. Quando 

estudámos o potencial médio em LE, encontrámos valores com correlação 

significativa entre o MPE (10,175 ± 3,585 ^iv) (tabela IV.53) e MSD (13,6 ± 8,033 

\iv) (tabela IV.52), (p =0 ,02) 

As diferenças entre os valores dos masseteres, nos movimentos para ambos 

os lados, podem estar relacionados com os diferentes valores que tomam as 

inclinações das TC dos doentes, visto que estudos EMG,73) comprovaram que quando 

um indivíduo tem como guia disclusiva a guia canina ou a função de grupo anterior, 

os temporais são os responsáveis pela colocação do côndilo em RC; com outros tipos 

de guia disclusiva há um incremento muito maior da actividade dos masseteres. 
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VI. Conclusões 

Com as limitações próprias do Material e da Metodologia do presente estudo, 

podemos assumir as seguintes conclusões: 

1. Nos doentes com DTM foi constante a assimetria morfológica e funcional do 

aparelho mastigatório. Os ângulos das inclinações das TC foram mais elevados, em 

média, no lado no qual os doentes sofrem de DTM, ou então no qual este foi mais 

evidente, embora esta diferença não se tenha mostrado estatisticamente 

significativa. 

2. Encontrou-se uma correlação entre determinados factores oclusais, valores 
electromiográficos e outras condições, de que destacamos a coincidência no mesmo 
lado, de valores mais elevados da inclinação da trajectória condflea, com: 

2.1. Maior número de contactos prematuros e interferências oclusais: 

2.1.1. Houve maior número de contactos na hemiarcada direita no 

grupo de doentes em que a inclinação das TC foi mais alta à direita ou quando 

foi aproximadamente simétrica (p = 0,06). 

2.1.2. Houve maior número de contactos no lado esquerdo no grupo de 

doentes nos quais a inclinação da TC foi mais elevada nesse lado (p = 0,05). 

2.2. Maior perda de dentes nas mesmas hemiarcadas, embora não se tenha 

demonstrado significação estatística. 

2.3. Desvio da mandíbula, durante a abertura para o mesmo lado em que a 

inclinação da TC foi mais elevada (p = 0,08) 

3. A análise electromiográfica mostrou: 

3.1. Potenciais electromiográficos em repouso sugestivos de hipertonia 
muscular em repouso (média 2,2 \x.v). Esta constatação revela uma situação 
de hipertonia basal que pressupõe sofrimento muscular. 

3.2. Pelo contrário, os potenciais registados durante o máximo esforço 
voluntário em oclusão máxima evidenciaram uma baixa eficiência muscular, 
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devido a factores que não estão bem estabelecidos como: menor potência; 

menor contractilidade; menor recrutamento; maior fadiga ou outros. 

3.3. Encontraram-se alterações qualitativas na actividade muscular dos 
doentes disfuncionais. Quando realizaram os movimentos de lateralidade 
evidenciaram, uma maior actividade do digástrico do lado para o qual a 
mandíbula se movimenta. Provavelmente isto explica-se como consequência 
da necessidade de vencer a hipertonia do grupo muscular elevador. 

3.4. O período de silêncio esteve aumentado nestes indivíduos disfuncionais 
(média 60,5 ms). Esta realidade tem relação com o tipo de funcionamento 
neuromuscular, o que está de acordo com os resultados expressos 
anteriormente. 

4. A complexidade dos factores implicados nas DTM parece revelar a incapacidade 
da Comunidade Científica para estabelecer, no momento actual e de um modo 
preciso, a primeira causa das DTM e, por isso, o seu tratamento etiológico. 

Investigações futuras deverão orientar-se no sentido de determinar a situação de 
indivíduos com sinais similares, antes de se desenvolverem sintomas clínicos, 
realidade que pode estar subjacente como uma máscara que impede que se 
evidenciem determinados aspectos possivelmente causais no nosso grupo de estudo. 
Dentro destes e ainda que não se indiquem nas directrizes das sociedades 
reconhecidas mundialmente, o estudo do padrão de mastigação deverá incluir-se num 
protocolo de investigação para estabelecer a primeira causa deste quadro. 
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VII. Resumo 

RESUMO 

As desordens temporomandibulares (DTM) são consideradas como a maior 
causa de dor não dentária na região orofacial; têm uma etiologia multifactorial que 
resulta de uma multiplicidade de sinais e sintomas, razão pela qual se torna, muitas 
vezes, difícil efectuar um diagnóstico correcto e, consequentemente, instaurar um 
tratamento eficaz e precoce. 

O intuito do presente trabalho é tentar analizar os factores que podem ser 
causa/consequência das desordens temporomandibulatres (DTM). Nesse sentido, 
realizou-se, em 40 doentes com DTM, um estudo clínico geral e bucal, axiografia, 
imagiologia e electromiografia (EMG). Os resultados revelaram uma maior inclinação 
da trajectória condília (TC) no lado disfuncional, a que se associaram, nesse mesmo 
lado, um maior número de prematuridades e interferências oclusais (p = 0.06 para o 
lado direito, p = 0,05, para o lado esquerdo), desvio mandibular na abertura mais 
frequente para esse mesmo lado (p = 0,08), hipertonia muscular em repouso e 
diminuição da capacidade de máximo esforço voluntário ao apertar os dentes em 
oclusão máxima (clench), bem como o aumento dos períodos de silêncio (PS) que 
foram praticamente o dobro dos considerados normais. 

Investigações futuras deveriam incluir o estudo do padrão funcional 

mastigatório e realizar-se em indivíduos que, apresentando sinais de DTM, ainda não 

desenvolvessem o síndrome doloroso. 
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VII. Resumen 

RESUMEN 

Desordenes témporomandibulares (DT) incluye un grupo de entidades 
gnosológicas que constituyen la primera causa de dolor no dentaria en la region 
orofacial. Presentan una etiologia multifactorial que deriva de la vasta semiologia 
que es posible encontrar, razón por la que su correcto diagnóstico y por tanto su 
tratamiento causal, en ocasiones, es dificil de realizar. 

El propósito dei presente estúdio es analizar los factores que poden 
constituir la causa/consecuencia de los DT. Sobre 40 pacientes con DT se ha 
realizado un estúdio clínico general y bucal, axiográfico, radiológico y 
electromiográfico. Los resultados han revelado una mayor pendiente condilar, en 
promedio, en el lado afectado o más severamente afectado, asociándose en este 
mismo lado un mayor número de prematuridades e interferências oclusales (p = 
0,06 hacia la derecha, p - 0,05 hacia el lado esquerdo); desvio mandibular en la 
apertura mas frecuente hacia este mismo lado (p = 0,08), hipertonia muscular 
en reposo y disminución en la capacidad de máximo esfuerzo ai apretar los 
dientes en máxima intercuspidación, asi como un aumento de los períodos 
silentes, que fueron aproximadamente el doble de los considerados normales. 
Investigaciones futuras deberían incluir el estúdio dei patrón funcional 
masticatório y realizarse en sujetos que presentando signos de DT todavia no 
han desarrollado el síndrome clínico doloroso. 
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VII. Abstract 

ABSTRACT 

Temporomandibular disorders (TMD) are considered to be the most 

important non-dental pain cause in orofacial area; as their etiology is 

multifactorial, resulting of multiple signals and symptoms, it is often hard to 

make a correct diagnostic and, consequently, to improve a proper and early one. 

The target of the present work is an attempt to analise all the factors 

which can be considered as cause/consequence of TMD. 

A general clinic and oral study, consisting of imagiology, axiography and 

electromiography (EMG) has been made in a sample of 40 patients. 

Results have shown a deeper condylian trajectory (CT) at the 

disfunctional side; besides, a greater number of premature occlusal contacts and 

interferences was found at this very same side (p = 0,06 at the right side, p = 

0,05 at the left side). Moreover it was found mandibular desviation during 

opening, mainly at this same side (p = 0,08), muscular hipertony during rest and 

reduced capacity of maximal voluntary effort during teeth clenching in 

intercuspal occlusion, as well as the increase of silent periods, which were 

almost the double of those which are considered to be normal. 

Future investigations should include the study of functional pattern of 

mastication and be executed on subjects who, although presenting signals of 

temporomandibular disorders have not yet developed the painful syndrome. 
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