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Resumo: Contextualização: A eletromiografia, utilizada para avaliar o desempenho da musculatura na mastigação, deglutição e fonação é considerada uma ferramenta importante para analisar as mudanças fisiopatológicas que afetam esta musculatura. Grande parte
dos indivíduos surdos apresentam disfunções severas na musculatura facial e mastigatória, disfunção temporamandibular, bruxismo
e cefaléia constante, muitas vezes não relacionada com a deficiência auditiva. Objetivo: Este estudo tem por objetivo analisar eletromiograficamente os músculos masseter e temporal de surdos e compará-los com controles clinicamente normais. Material e Métodos:
Participaram do estudo 30 indivíduos de ambos os gêneros, com idade média de 23,0±5 anos, divididos em dois grupos (surdos e controle) com 15 indivíduos cada, durante a mastigação. Foi utilizado o eletromiógrafo MyoSystem – BR1 com cinco canais de aquisição
e eletrodos ativos diferenciais. Resultados: Os indivíduos surdos apresentaram maior atividade eletromiográfica para os músculos
mastigatórios em relação ao controle. Os músculos masseteres dos indivíduos surdos e controles apresentaram maior atividade eletromiográfica durante a função mastigatória que os músculos temporais. A análise estatística foi realizada por meio do teste t pareado de
Student (SPSS 17.0). Conclusão: Baseado nos resultados desta pesquisa foi possível concluir que os indivíduos surdos apresentaram
desempenho e eficiência dos ciclos mastigatórios semelhante à de indivíduos ouvintes durante a mastigação.
Palavras-chave: Músculos mastigatórios, Eletromiografia, Transtornos da surdocegueira, Sistema estomatognático, Linguagem de
sinais.
Abstract: Contextualization: Electromyography, used to evaluate the performance of the muscles during mastication, swallowing and
speech is considered an important tool for analyzing the pathophysiologic changes that affect these muscles. Most of deaf individuals
present severe dysfunction in the masticatory and facial musculature, temporomandibular dysfunction, bruxism, and constant headache,
often unrelated to their hearing impairment. Objectives: This study aimed at examining the electromyographic activity of the masseter
and temporal muscles of the deaf and compare with clinically normal controls. Methods: A total of 30 individuals of both genders took
part in the study. They had mean age of 23.0±5 years, and were divided into two groups (deaf and control) with 15 individuals each,
during mastication. The MyoSystem – BR1, with five acquisition channels and differential active electrodes was used. Results: The deaf
subjects showed higher electromyographic activity for the masticatory muscles compared to the control. The masseter muscles of deaf
individuals and controls showed higher electromyographic activity during chewing than temporalis muscles. The statistical analysis was
performed using paired Student t test (SPSS 17.0). Conclusion: Based on the results of this study it was concluded that deaf individuals
showed performance and efficiency of the masticatory cycles similar to that of hearing individuals during chewing.
Keywords: Masticatory muscles, Electromyography, Deaf blind disorders, Stomatognathic system, Signs language.

1. Introdução
A aquisição da linguagem pelo ser humano necessita de uma condição essencial, a audição, o que
faz com que o deficiente auditivo profundo congênito esteja fisicamente impossibilitado de aprender
o principal veículo de comunicação humana, a palavra.
Esta deficiência é uma das mais significativas limitações de oportunidade de conhecimento de um
indivíduo 12,24 .
Nesta pesquisa, foi considerado surdo bilíngue
aquele indivíduo a quem a falta de audição ao nascimento impediu a aquisição da linguagem oralizada e
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que utiliza para sua comunicação a língua brasileira
de sinais, denominada LIBRAS 5 , como primeira língua e posteriormente ele aprende a linguagem oralizada.
O sistema estomatognático possui um conjunto
de estruturas que desenvolvem funções comuns, todas com participação da mandíbula e da musculatura facial e mastigatória 8 .
A função mastigatória é um parâmetro objetivo
que contribui na identificação do nível da capacidade de mastigação do indivíduo que, por sua vez
pode ser influenciada pela eficiência mastigatória 3,26 .
Apesar da importância da função mastigatória e
das disfunções encontradas na atuação dos músculos faciais de indivíduos surdos, como a hiperatividade do músculo orbicular da boca em surdos biISSN 2177-9910
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língues e oralistas 20 e a hipofunção dos músculos
mastigatórios em surdos em diferentes condições
clínicas avaliadas comparados com grupo de indivíduos controles 22 , não há trabalhos referentes à eficiência do processo mastigatório de indivíduos surdos avaliados por meio da eletromiografia durante a
mastigação.
A fim de elucidar o desempenho da musculatura
facial em atividades como a mastigação, a deglutição e a fala, a eletromiografia tem se constituído
em um importante instrumento para a investigação
das bases fisiopatológicas das normalidades e alterações que acometem esta musculatura 4 .
A análise das alterações dos padrões funcionais
relacionados à dinâmica mandibular, função muscular e oclusão pode trazer preciosas informações
para melhor compreensão das patologias que acometem o sistema estomatognático dos indivíduos surdos.
A eletromiografia tem sido utilizada para avaliar
a ativação dos músculos mastigatórios em situações
de mastigação habitual e não habitual 23,25 , embora
o sinal eletromiográfico obtido em situações dinâmicas como a mastigação, não apresenta, a priori,
características de manutenção de contração voluntária máxima 16 , a avaliação por meio da integral da
envoltória permite o estudo da dinâmica mastigatória, que é considerada importante fonte de informações clínica e cinesiológica 6,17 na análise da funcionalidade do sistema estomatognático.
A eficiência mastigatória fornece informações importantes que colaboraram no diagnóstico de alterações fisiopatológicas dos músculos mastigatórios 18 .
O objetivo desta pesquisa foi analisar a influência da surdez no padrão mastigatório dos indivíduos
de surdos bilíngues e compará-lo com controles clinicamente normais, estabelecendo as diferenças entre os grupos, no intuito de auxiliar em diagnósticos, estabelecer prognósticos, com consequente ganho de qualidade de vida dos indivíduos surdos.
2. Material e Métodos
Participaram desta pesquisa trinta voluntários,
vinte mulheres e dez homens, com média de idade
de 23,0±5 anos, peso médio de 64,5±0,5 Kg e altura
média de 1,65±0,11 metros, em condições clínicas
bucofaciais semelhantes, divididos em dois grupos.
O Grupo 1, composto por quinze sujeitos surdos ao
nascimento e usuários de LIBRAS, com respiração
nasal, portadores de maloclusão Classe II de Angle,
sem tratamento ortodôntico precedente e sem outras patologias clínicas.
A seleção de indivíduos com maloclusão Classe II
de Angle, classificação do sistema mastigatório baseado na relação entre os primeiros molares permanentes superiores e inferiores, onde os primeiros
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molares inferiores estão em relação distalizada aos
superiores 2 e respiração nasal foi realizada porque
a maior parte dos surdos analisados para esta pesquisa apresentava estas características bucofaciais.
Estas variáveis foram consideradas na seleção do
Grupo 2 (controle, sem deficiência auditiva) composto por quinze voluntários sadios pareados sujeito a sujeito, por gênero, idade e dados antropométricos (peso e altura). Os sujeitos foram completamente informados sobre o experimento e concordaram em participar assinando o termo formal de consentimento aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em seres humanos da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FORP/USP) processo número 2002 1.232.58.4 e
baseado nas normas da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Na coleta dos dados eletromiográficos foi utilizado o Eletromiógrafo MyoSystem – BR1, versão portátil, acoplado a um computador, com uma bateria
própria, pertencente ao Laboratório de Eletromiografia “Prof. Dr. Mathias Vitti” do Departamento
de Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. O eletromiógrafo é constituído
por doze canais, sendo oito canais para eletromiografia (para eletrodos ativos e passivos), quatro canais auxiliares, sistema de aquisição de dados de
alto desempenho e software para controle, armazenamento, processamento e análise de dados. Os
conectores possuem saídas de tensão CC de ±12V
±100 mA, CMRR (relação de rejeição em modo comum) de 112dB 60dB, impedância de entrada para
eletrodos passivos 1010 Ohms/6pf, correntes bias
de entrada para eletrodos ativos de ±2nA, proteção
contra sobretensões e filtros passa faixa para eliminação de ruídos de 5Hz a 5KHz.
Os sinais eletromiográficos foram adquiridos na
condição clínica de apertamento dental em contração voluntária máxima por quatro segundos e durante a mastigação não habitual contínua de um
material inerte durante dez segundos. Este material
inerte constitui-se em uma folha de parafina (Parafilm M) que foi dobrada (18x17x4mm, peso 245mg)
e colocada em ambos os lados da arcada dental.
A pele foi limpa com álcool para reduzir a impedância antes da fixação dos eletrodos, que foram
posicionados de acordo com as recomendações SENIAN (Surface ElectromyoGraphy for the Non-Invasive
Assessment of Muscles), projeto da União Européia
para unificar os dados da pesquisa básica e integrada sobre eletromiografia, mostrando o correto procedimento para colocação de sensores e métodos de
processamento de sinal eletromiográfico 14 .
A eletromiografia de superfície foi registrada simultaneamente dos músculos masseter e temporal
em ambos os lados e a posição e orientação dos ele-
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trodos foram confirmados pela palpação do ventre
muscular durante contrações monitoradas. Um eletrodo circular de aço inoxidável (três centímetros de
diâmetro) foi usado como eletrodo de referência, fixado ao osso frontal (Figura 1).
Na mastigação, um movimento de curta excursão de abertura, do tipo charneira, foi solicitado
para reduzir os efeitos da mudança de comprimento
x tensão do músculo, típico em registros dinâmicos 6 .
Um metrônomo digital, regulado para oitenta batimentos por minuto indicou o ritmo dos ciclos de
fechamento da mandíbula 10 .
Os sinais eletromiográficos da mastigação foram
colhidos em duas repetições de dez segundos intervaladas por dois minutos de repouso. Após as duas
coletas da mastigação, foi feito uma coleta de apertamento dental máximo durante quatro segundos.
A eficiência do ciclo mastigatório entre surdos e
controles foi verificada por meio da integral da envoltória do sinal eletromiográfico, dado matemático
fornecido pelo software do programa do MyoSystem.
A integral da envoltória é uma medida matemática
que elimina os períodos de intervalo eletromiográfico entre os ciclos mastigatórios, evidenciando somente o período de atividade muscular, a duração
do ciclo e a amplitude do mesmo, sendo este valor em microvolts/segundo, durante a unidade de
tempo 2,11,14 . Nos dois sinais eletromiográficos colhidos durante a mastigação, os valores foram obtidos de três ciclos mastigatórios centrais da coleta do
sinal, sendo os quatro ciclos mastigatórios iniciais
desprezados, visto que no início do processo mastigatório os primeiros ciclos apresentam considerável
variação no padrão de movimento mandibular.
Os valores da integral da envoltória foram normalizados pelo valor do sinal eletromiográfico do apertamento dental máximo, colhido por quatro segundos.
A análise estatística foi executada utilizando o
software Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS), versão 17.0 (Chicago, IL). A análise executada para comparar os grupos quanto às medidas
eletromiográficas foi o teste t pareado de Student.
3. Resultados
A eficiência dos ciclos mastigatórios, obtida pelas
médias eletromiográficas normalizadas, utilizandose os valores da integral da envoltória dos dados eletromiográficos da contração voluntária máxima durante quatro segundos, executada por quinze indivíduos surdos (Grupo 1) e quinze indivíduos controles, ouvintes (Grupo 2), pode ser vista na Tabela 1.
Observou-se que os indivíduos surdos apresentaram maior atividade eletromiográfica para os músculos temporais e masseteres, direito e esquerdo,
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durante a mastigação. Os músculos masseteres dos
indivíduos surdos e controles apresentaram maior
atividade eletromiográfica durante a função mastigatória que os músculos temporais. Com relação à
análise estatística, utilizando-se o teste t pareado,
verificou-se que os valores foram estatisticamente
não significantes para p<0,05.
4. Discussão
No presente trabalho, os resultados foram semelhantes em termos de hiperatividade muscular
do ciclo mastigatório dos indivíduos surdos, usuários de LIBRAS (Grupo 1), comparados com indivíduos controles (Grupo 2). Os surdos apresentaram
maior atividade eletromiográfica (dados normalizados) para o músculo temporal direito e temporal esquerdo, assim como para os músculos masseter direito e masseter esquerdo durante a mastigação.
Os resultados da investigação revelaram que a
atividade do músculo masseter foi maior no grupo
dos surdos e controle que a do músculo temporal,
apesar das diferenças serem estatisticamente não
significantes, resultados concordes com Pancherz 19
Na população surda, padrões musculares bucofaciais anormais podem levar a problemas ortodônticos, o que foi verificado neste trabalho, onde os
indivíduos surdos eram portadores de maloclusão
Classe II de Angle.
Nesta pesquisa foi observado que os surdos apresentaram atividade eletromiográfica maior durante
a mastigação que a dos ouvintes, diferença esta estatisticamente não significante. Resultados estes
opostos aos achados encontrados de Regalo et al. 21 ,
que ao analisarem por meio da eletromiografia, a
musculatura mastigatória dos surdos, verificando
a atividade dos músculos masseter e temporal em
atividades clínicas como apertamento dental, abertura e fechamento da boca, lateralidade, protrusão
e insuflar a bochecha, mostraram que ambos os
músculos apresentaram menor atividade muscular
quando comparados com ouvintes. Esta atividade
muscular menor pode ser decorrente de vários fatores, como a pouca utilização participativa da musculatura mastigatória no processo da fala, a hiperatividade da musculatura peribucal, os problemas
psíquicos e tencionais decorrentes da própria surdez, que poderiam estar causando uma sobrecarga
desta musculatura, levando a uma fadiga muscular
e consequentemente, quando da exigência da participação da musculatura, a atividade foi menor 20 .
Em vista disto verificou-se nesta pesquisa a necessidade de padronizar uma mastigação bilateral,
não habitual e contínua de um material inerte, de
forma que fosse possível estabelecer comparações
entre os sujeitos, pois os mesmos poderiam apre-
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Figura 1: (A) Eletromiógrafo MyoSystem – BR1.(B) Eletrodo ativo diferencial de superfície. (C) Eletrodo de referência circular em aço
inoxidável (terra). (D) Eletrodo de referência em posição (I) e de superfície colocados sobre o ventre muscular do temporal (II) e do
masseter (III).

Tabela 1: Média dos dados eletromiográficos normalizados (microvolts/segundo) durante a mastigação do Grupo 1 (Surdos) e Grupo
2 (Controle).

Músculo

Grupo

N

Média
Eletromiográfica

Erro
Padrão

Músculo temporal direito

1
2

15
15

0,248
0,205

Músculo temporal esquerdo

1
2

15
15

Músculo masseter direito

1
2

Músculo masseter esquerdo

1
2

* não significante para p<0,05

t

Significância
Estatística (p)

0,155
0,080

0,93

0,348*

0,241
0,205

0,136
0,069

0,96

0,363*

15
15

0,252
0,217

0,114
0,093

0,92

0,365*

15
15

0,290
0,210

0,172
0,111

1,51

0,142*
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sentar padrões diferentes referentes ao lado de preferência mastigatória.
Com relação ao número de contatos dentais, todos os indivíduos apresentavam até o segundo molar permanente superior e inferiormente. Ahlgren,
não verificou associação entre padrões de ciclos mastigatórios com diferentes tipos de maloclusões 1 , ainda
assim, no presente trabalho, todos os indivíduos
surdos e ouvintes foram selecionados com a mesma
morfologia bucal, sendo portadores de maloclusão
Classe II de Angle.
A análise do sinal eletromiográfico obtido de uma
atividade com contrações não-isométricas repetitivas, como a mastigação, transformadas em períodos
de sinal estável, similares a contrações isométricas,
permite interpretações acuradas sobre o desenvolvimento e a eficiência desta atividade 13 .
Como os indivíduos surdos possuem grande comprometimento muscular facial, fez-se necessário avaliar o processo mastigatório destes indivíduos, visto
que Veyrune e Mioche observaram o recrutamento
primário dos músculos masseter e temporal durante
o ciclo mastigatório 28 . Clinicamente os indivíduos
surdos não apresentaram queixas com relação ao
processo mastigatório e não relataram dificuldades
em mastigar qualquer tipo de alimento. Julien et
al., relataram que indivíduos com dificuldades mastigatórias mudam os hábitos alimentares, buscando
alimentos macios, com nutrição inadequada por consequência 15 .
Apesar das alterações da musculatura peribucal
e parte da musculatura mastigatória dos indivíduos
surdos, relatadas por Regalo et al., os presentes resultados não mostraram diferenças entre os ciclos
mastigatórios dos surdos e ouvintes, evidenciando
uma função mastigatória semelhante entre os dois
grupos estudados 4,20,21 . Resultados concordes com
Oliveira et al., que não verificaram diferenças estatisticamente significantes ao analisar a amplitude
de ciclos mastigatórios iniciais, médios e finais, durante a mastigação de indivíduos surdos e ouvintes,
no decorrer do tempo 7 .
A mastigação é um comportamento adquirido,
onde pelo uso do processo mastigatório ocorrem alterações estruturais e funcionais subsequentes no
esqueleto facial 9 . van der Linden, afirmou que a
influência da função sobre o esqueleto e a dentição é mais forte que o inverso 27 . Os resultados
do presente estudo indicam que não há diferenças
nos níveis de ativação muscular quando são comparados os grupos controle e portadores de surdez na
mastigação, indicando que entre sujeitos controles e
surdos, a sobrecarga causada pela utilização da linguagem de sinais LIBRAS não causa uma mudança
no nível de ativação eletromiográfica. Os resultados desta pesquisa são muito importantes pois demonstraram que a funcionalidade do complexo pro-
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cesso fisiológico da mastigação do indivíduo surdo,
apesar de apresentar tantas disfunções na musculatura facial e mastigatória, mantêm uma atividade
neuromuscular bem integrada e funcional, com ciclos mastigatórios semelhantes aos do grupo normal.
5. Conclusão
Os indivíduos surdos bilíngues apresentaram padrão de desempenho e eficiência dos ciclos mastigatórios semelhantes ao padrão de indivíduos ouvintes. Ressalta-se a necessidade de mais pesquisas
enfocando a análise da musculatura da cabeça e
pescoço dos indivíduos portadores de surdez, com a
inclusão de análises radiográficas e ultrassonográficas, acompanhamento do desenvolvimento e crescimento músculo-esquelético facial ao longo do tempo,
assim como análises comparativas com indivíduos
mais velhos, o que permitirá efetivamente adquirir
o conhecimento do efeito que causa a surdez associada ao uso exacerbado das expressões faciais no desenvolvimento crânio-facial destes indivíduos. Este
conhecimento é importante não só para o fonoaudiólogo, mas também para todas as áreas da saúde,
como medicina, odontologia e fisioterapia, tendo em
vista que atualmente a proposta de atendimento na
área da saúde é integrada.
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