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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA MUSCULATURA FACIAL EM 

PACIENTES HEMIPLÉGICOS ACOMETIDOS POR ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO 

 

RESUMO 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode gerar déficits motores, sensoriais e 

cognitivos. Neste sentido, poderão ocorrer alterações em todo corpo humano, sendo o 

sistema estomatognático um dos mais impactados, com os sintomas e complicações 

decorrentes do comprometimento sensório-motor dos músculos envolvidos nesse 

processo. A presente pesquisa tem como objetivo avaliar o comportamento da 

musculatura facial, especialmente a da mastigação em indivíduos hemiplégicos 

acometidos por AVE.  A amostra da pesquisa, obtida por conveniência, foi constituída 

por 32 indivíduos hemiplégicos pós-AVE, sendo: 19 (59,37%) homens e 13(40,62%) 

mulheres, com média de idade de 53±15,93 anos. O recrutamento dos participantes ocorreu 

tanto em uma instituição de ensino que oferece serviço de fisioterapia gratuito localizada 

na cidade de Mossoró/RN, quanto nos domicílios dos indivíduos hemiplégicos 

acometidos por AVE cadastrados nas listas de espera do serviço de fisioterapia da 

referida instituição. Foram coletados dados referentes à performance mastigatória, à 

atividade elétrica dos músculos da mastigação masseter (corpo) e temporal anterior (em 

três condições: repouso, máxima intercuspidação e mastigação habitual), ao nível de 

ativação dos referidos músculos, e as principais queixas referentes à comunicação oral, ao 

grau de disfagia e ao nível de ansiedade. Dentre os principais resultados tem-se que: o 

simulador de alimento Optocal
® 

se mostrou bastante adequado à etapa de avaliação da 

performance mastigatória; ocorreu melhor performance mastigatória nos indivíduos com 

quarenta ciclos mastigatórios e pior  performance mastigatória dos indivíduos pós-AVE 

que são edêntulos totais portadores de prótese total; foram identificados sinais clínicos 

sugestivos de alteração da deglutição na avaliação clínica funcional; o músculo masseter 

superficial apresentou menor limiar de dor em relação ao músculo temporal anterior e 

considerável percentagem de participantes apresentaram níveis elevados de ansiedade-

estado (71%, n=22), bem como de ansiedade-traço (61%, n=19).  

 

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Musculatura facial; Mastigação. 
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ABSTRACT 

Stroke can cause motor, sensor and cognitive deficits. In this sense, changes can occur in 

the entire human body, the stomatognathic system being one of the most impacted, with 

symptoms and complications that affect the sensory-motor mechanism of the muscles 

involved in this process. This research aims to assess the behavior of facial muscles, 

especially chewing in hemiplegics affected by stroke. A sample of the research, used for 

convenience, was used by 32 hemiplegic individuals after stroke, being: 19 (59.37%) men 

and 13 (40.62%) women, with a mean age of 53 ± 15.93 years. The Recruitment of 

Participants took place both in an educational institution that offers free Physiotherapy 

Service located in the city of Mossoró/RN, and in the homes of hemiplegic individuals 

affected by AVE registered in the waiting lists of the physiotherapy service of that 

institution. Data were collected related to masticatory performance, electrical activity of 

the muscles of the body (body) and anterior temporal masseter (in three conditions: rest, 

maximum intercuspation and habitual chewing), the level of performance of the affected 

individuals and the main daughters reported to the communication oral, degree of 

dysphagia and level of anxiety. Among the main thematic results that: the Optocal® food 

simulator proved to be very suitable for the evaluation of masticatory performance; there 

was a better chewing performance in individuals with forty chewing cycles and a worse 

post-stroke chewing performance, which are the total edentulous patients with total 

prosthesis; clinical signs suggestive of changes in swallowing were identified in the 

functional clinical evaluation; the superficial masseter muscle has a lower pain threshold 

compared to the anterior temporal muscle and the percentage of participants has high 

levels of state-anxiety (71%, n = 22), as well as trait anxiety (61%, n = 19). 

 

Keywords: Stroke; Facial musculature; Chewing 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A expectativa de vida em países de baixa renda (62,7 anos) é 18,1 anos menor do 

que nos países de alta renda (80,8 anos) (WHO, 2019). Dentre as principais causas de 

morte que contribuem para a redução da expectativa de vida em países de baixa renda 

está o Acidente Vascular Encefálico (AVE) (WHO, 2019), responsável por custos 

econômicos e sociais substanciais para os cuidados após a ocorrência do evento (GBD, 

2019; YAN et al., 2017). 

A carga global do AVE é alta, com mais de 80 milhões de sobreviventes da 

doença em 2016 (GBD, 2019). As projeções indicam que a incidência de AVE, 

mortalidade, e DALYs  (anos de vida perdidos ajustados por incapacidade) continuarão a 

aumentar nos países de baixa e média renda e que até 2030, haverá quase 12 milhões de 

mortes, 70 milhões de sobreviventes e mais de 200 milhões de DALYs globalmente a 

cada ano em decorrência do AVE (YAN et al., 2017). 

O AVE pode causar incapacidade física, alterações mentais e psicológicas de 

longo ou curto prazo, de modo que a mudança na qualidade de vida, e a incapacidade 

subsequentes representam um efeito devastador para o indivíduo e sua família (GUTY; 

PUSZKARZ; STEFANIAK, 2018; MERENIUC, 2015) provocando ônus social e 

econômico substanciais globais (YAN et al., 2017), culminando desta forma, em um 

grande problema de saúde pública da sociedade moderna (GUTY; PUSZKARZ; 

STEFANIAK, 2018). 

De acordo com Mereniuc (2015), os custos das deficiências pós-AVE são 

significativos, mas difíceis de quantificar, porque incluem custos econômicos diretos, 

indiretos e não econômicos (exemplos: isolamento social e stress). Os custos econômicos 

diretos compreendem os custos adicionais que as pessoas com deficiência e suas famílias 

incorrem para alcançar um padrão de vida razoável e os custos com benefícios por 

incapacidade arcados pelos governos. Os custos econômicos indiretos, por sua vez, 

correspondem à capacidade de trabalho diminuída, à alta mortalidade entre pessoas 

jovens, às perdas econômicas relacionadas ao longo período de recuperação e a inclusão 

sócio-profissional desses indivíduos. 

O AVE é um déficit neurológico focal súbito (ROSA et al., 2015), com sintomas e 

sinais que afetam áreas corticais (MERENIUC, 2015) e acarreta diversas consequências 
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diretas e complicações, dentre elas, o possível comprometimento do sistema 

estomatognático que pode ter tanto suas estruturas (mandíbula, área oclusal, lábios,  

língua,  bochechas  e  palato) quanto suas funções  (mastigação,  respiração,  deglutição, 

percepção do paladar, digestão, emissão de voz e fala) significativamente afetadas, 

devido a forte integração existente entre o cérebro, o sistema estomatognático e as 

funções sensório-motoras orais, denominada de ‘eixo estomatognático-cerebral’(LIN; 

YEUNG, 2020). 

No tocante ao sistema estomatognático, distúrbios na deglutição são 

frequentemente observados em indivíduos pós-AVE, o que pode resultar em 

hábitos/padrões alimentares alterados e impacto negativo no estado nutricional 

contribuindo para uma qualidade de vida comprometida (RAMOS et al, 2019; WANG et 

al, 2015). Neste âmbito, estudos apontam: diminuição da atividade muscular mastigatória 

(WANG et al. 2015), dificuldade na progressão dos alimentos no canal alimentar durante 

a mastigação (MATSUO et al., 2015) menor eficiência mastigatória e menor força labial 

(SCHIMMEL et al., 2017). Em se tratando da disfagia diversos estudos evidenciaram a 

ocorrência frequente deste distúrbio no pós-AVE. Os fatores que explicam essa ampla 

gama de ocorrências incluem a gravidade do AVE, sua localização e como é 

diagnosticado (SASEGBON; HAMDY, 2017). 

Dentre as consequências diretas do AVE também cabe destacar o 

comprometimento adquirido mais comum da comunicação: a afasia (PALMER et al., 

2015).  A afasia é um distúrbio da linguagem que pode afetar a compreensão, expressão, 

leitura e escrita (PALMER et al., 2015). O referido distúrbio deve ser analisado não 

apenas sob o enfoque dos fatores linguísticos, mas também das deficiências cognitivas 

(MARINELLI et al., 2017). Neste sentido, estudos demonstram o impacto negativo da 

ocorrência de um AVE no desempenho de afásicos em tarefas cognitivas (exemplos: 

atenção, memória verbal e visual, funções executivas, habilidades visuoespaciais e 

práxis) (BONINI; RADANOVIC, 2015; MARINELLI et al., 2017). 

O AVE também pode estar fortemente relacionado à ocorrência de um dos 

maiores distúrbios neuropsiquiátricos: a depressão (GABRIELA; LAZARESCU; 

KOZMA, 2016; GUTY; PUSZKARZ; STEFANIAK, 2018; KOOTKER et al., 2016).  

A depressão pode vir com uma série de mudanças nos padrões de vida, como 

distúrbios alimentares (comer menos ou muito) que provêm perda ou ganho de peso, 

problemas de sono (hipersônia ou insônia), letargia ou irritabilidade, retraimento social, 

dificuldade de concentração ou tomada de decisão e comprometimento cognitivo 
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(GABRIELA; LAZARESCU; KOZMA, 2016). A sensação de inutilidade/desesperança e 

apatia são os distúrbios emocionais mais frequentes experimentados por indivíduos pós-

AVE (GABRIELA; LAZARESCU; KOZMA, 2016; GUTY; PUSZKARZ; 

STEFANIAK, 2018). Ainda no tocante a depressão, estudos tem identificado correlações 

significativas entre o referido distúrbio de ansiedade no pós-AVE (SCHÖTTKE; 

GIABBICONI, 2015; ARBA et al., 2016; KOOTKER et al., 2016). Cabe destacar que 

embora os distúrbios de ansiedade no pós-AVE sejam menos abordados na literatura 

(SCHÖTTKE; GIABBICONI, 2015), isso não significa que são menos importantes, já 

que são comuns e persistentes em indivíduos pós-AVE (CUMMING et al., 2015; ARBA 

et al., 2016; KOOTKER et al., 2016).  

Diante do exposto, se por um lado reconhece-se a importância de se investigar e 

tentar modificar a causa do AVE ocorrido, já que ter um AVE aumenta o risco de 

recorrência (CABRAL et al., 2015; TAKASHIMA et al., 2017), por outro, o aumento da 

sobrevida pós-AVE traz um impacto nas necessidades de cuidado a longo prazo do 

sistema público de saúde em virtude da fragmentação e má coordenação existente entre 

os diversos serviços especializados (AZIZ et al., 2017). Todavia é consenso entre os 

especialistas que o elemento mais importante em qualquer programa de reabilitação é a 

prática, bem orientada e contínua (SCHMIDT et al., 2019), tendo-se em vista, que a 

reabilitação deve consistir em um processo ativo de recuperação completo (MERENIUC, 

2015), progressivo, dinâmico e orientado a objetivos, destinado a permitir que um 

indivíduo com deficiência possa atingir seu nível ideal de atividade física, cognitiva, 

emocional, comunicativa, social e/ou funcional (HEBERT et al., 2016). 

Assim, é de se convir que a coordenação e a colaboração entre os prestadores de 

serviços de saúde (médicos especialmente treinados, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, enfermeiros, assistentes sociais e nutricionistas, além do 

próprio indivíduo sobrevivente do AVE e da sua família no processo de reabilitação) é 

considerada uma estratégia ideal para atender às necessidades desde o diagnóstico a 

recuperação dos indivíduos pós-AVE (HEBERT et al., 2016; HARTFORD; LEAR; 

NIMMON, 2019; PINTO; FARIA, 2016; GABRIELA; LAZARESCU; KOZMA, 2016). 

Cabe destacar que o enfermeiro está entre os profissionais de saúde mais 

próximos do cliente durante a prestação de cuidados. Este profissional exerce um papel 

muito importante na manutenção e promoção do bem-estar dos clientes conforme o 

Regulamento do Exercício Profissional do Enfermeiro e por isso podem ser os primeiros 

profissionais a detectar a existência de alguma alteração no estado de saúde do cliente e 
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são os que mais maiormente tem a capacidade têm de envolver outros profissionais 

(FARIA; CRUZ, 2019). Além disso, no âmbito da prevenção e gerenciamento do AVE, 

enfermeiros tem a oportunidade de serem engajados em intervenções de saúde pública 

que exigem esforços multiníveis e multidisciplinares, tendo-se em vista as tendências 

crescentes de incidência e mortalidade e carga global relacionadas à referida patologia 

(HAYMAN et al., 2020).  

O tema é de grande relevância tendo-se em vista a necessidade de estudos que 

abordem as características gerais da função mastigatória comprometida, porque tais 

iniciativas contribuem de maneira substancial para a implementação de estratégias 

efetivas de recuperação das funções comprometidas. Em contrapartida, a literatura é 

escassa acerca do comprometimento da função mastigatória relacionado ao AVE 

(TAKIZAWA et al., 2016). 

Neste contexto, a presente pesquisa visa contribuir para a investigação da 

complexidade de transtornos/distúrbios pós-AVE acerca da musculatura facial ainda 

pouco discutidos na literatura (SCHÖTTKE; GIABBICONI, 2015; SCHIMMEL et al., 

2017).  

Considerando-se que os procedimentos de reabilitação de pacientes pós-AVE 

devem promover o fortalecimento e o aumento da coordenação da musculatura facial, 

porque isso ajudaria a melhorar a qualidade de vida e a eficiência da mastigação, 

consequentemente evitando perda de peso e desnutrição
 
(SCHIMMEL et al., 2017), a 

pesquisa destaca a importância de equipes de profissionais de saúde com colaboração 

estreita e bem coordenada no processo de gerenciamento do AVE. Sabe-se que tais 

iniciativas são prioritárias, dado o aumento da expectativa de vida da população e a 

tendência crescente do número de pessoas acometidas por AVE
 
(SCHIMMEL et al., 

2017). A pesquisa também evidencia a importância de aumentar a conscientização 

pública a cerca dos referidos transtornos/distúrbios pós-AVE. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar o comportamento da musculatura facial, especialmente a da mastigação 

em indivíduos hemiplégicos acometidos por AVE.   
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1.1.2 Objetivos específicos 

 Analisar a performance mastigatória; 

 Analisar a atividade elétrica dos músculos da mastigação, masseter (corpo) e 

temporal (anterior) em três condições: repouso; máxima intercuspidação 

habitual e mastigação habitual de forma bilateral; 

 Avaliar o nível de ativação dos músculos masseter (corpo) e temporal (anterior) 

de forma bilateral; 

 Reconhecer quais as queixas referentes à comunicação oral, ao grau de disfagia 

e ao nível de ansiedade dos indivíduos; 

 Analisar a interrelação da situação dentária com as respostas musculares 

obtidas.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

 

 Os termos acidente vascular encefálico (AVE), acidente vascular cerebral (AVC) ou 

derrame (este último é mais popularmente conhecido) são utilizados para definir a doença 

cerebrovascular aguda. Contudo, no presente estudo, será empregado o termo AVE, uma vez 

que nesta doença pode estar envolvido qualquer estrutura encefálica, e não apenas a parte 

cerebral.  

 O AVE ocorre devido à lesão vascular e se apresenta como um déficit neurológico focal 

súbito (ROSA et al., 2015) causado pela cessação no suprimento sanguíneo ao encéfalo e 

ocorre quando uma artéria que abastece o cérebro fica bloqueada ou rompe-se (OMS). O 

sangue, que leva nutrientes e oxigênio para que as atividades cerebrais funcionem 

perfeitamente, quando tem seu fluxo interrompido, compromete as funções dos neurônios. 

Dependendo da área do cérebro afetada pela afecção, são manifestados diferentes sintomas que 

indicam a ocorrência de AVE.  

 Existem duas categorias amplas de AVE. São elas (BARRETT; MESCHIA, 2013): Acidente 

Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI) e Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEH). O 

AVEI, mais comum – responsável por 80% das ocorrências (OJAGHIHAGHIGHI et al., 2017), é 

causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro, retina ou medula espinhal que acontece 

por decorrência de obstrução de uma artéria (BARRETT; MESCHIA, 2013). O segundo tipo, menos 

comum – respondendo por 20% das ocorrências (OJAGHIHAGHIGHI et al., 2017), é caracterizado 

pelo rompimento de um vaso sanguíneo, causando sangramento (hemorragia) cerebral, o que pode 

gerar a necessidade de uma intervenção cirúrgica de urgência (BARRETT; MESCHIA, 2013). 

  

2.2 Sistema Estomatognático 

 

Durante o desenvolvimento, os dentes, mandíbulas e estruturas faciais emergem 

em um processo que possui as características de um sistema adaptativo complexo 

(KAIDONIS et al., 2016). O resultado é o sistema estomatognático (SE) maduro e 

interativo que reúne dentes, seus mecanismos de oclusão e suporte, maxilares superior e 

inferior, articulação temporomandibular (ATM) e articulações largas (maxilares), 

músculos, suprimentos sanguíneos e nervosos e glândulas salivares (KAIDONIS et 
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al., 2016). O SE é considerado uma unidade funcional que regula funções como: 

deglutição, fala, mastigação e respiração (NATION, 2015). 

Estudos tem evidenciado o vínculo entre o cérebro e o sistema estomatognático no 

nível anatômico (LIN, 2020). Neste contexto, o termo 'eixo estomatognático-cérebro' foi 

proposto para destacar a importância de considerar coletivamente o cérebro e o sistema 

estomatognático como um conjunto para explicar as diferenças individuais no 

desempenho sensório-motor oral e nas condições cognitivo-afetivas. Este conceito é 

particularmente útil no entendimento das diferenças entre indivíduos mediante 

comportamentos orais sob efeito de doença, que está fortemente associada a alterações 

estruturais e funcionais do cérebro (LIN; YEUNG, 2020). 

Logo abaixo segue uma descrição mais detalhada das funções do SE que foram 

abordadas na presente pesquisa, a saber: deglutição, mastigação e fala (esta última no 

contexto da linguagem). 

2.2.1 Deglutição normal e anormal (disfagia)  

A deglutição consiste em uma função complexa que tem como objetivo o 

transporte do alimento da porção anterior da boca ao estômago (CARDOSO et al., 2016). 

A função deglutição envolve o funcionamento cordial das estruturas orofaciais 

caracterizada por apresentar parte do prazer de comer de um indivíduo e 

concomitantemente realizar atividade utilitária criticamente importante para permitir 

nutrição e hidratação adequadas (SASEGBON; HAMDY, 2017). De modo que qualquer 

comprometimento no processo de deglutição pode afetar negativamente a percepção de 

uma pessoa sobre sua qualidade de vida (SASEGBON; HAMDY, 2017). 

Os músculos necessários para todas as etapas da deglutição (músculos da boca, 

faringe, laringe e esôfago) são coordenados por centros de deglutição no tronco cerebral, 

os quais recebem informações sensoriais por fibras nervosas aferentes de vários nervos 

cranianos, além de estímulos modulatórios dos centros superiores do cérebro 

(SASEGBON; HAMDY, 2017). 

A deglutição ocorre em quatro fases distintas, porém cronológicas (CARDOSO et 

al., 2016):  a fase preparatória (preparação do alimento para ser deglutido a partir da 

formação de um bolo coeso), fase oral (encaminhamento do bolo alimentar para a 
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faringe), fase faríngea (encaminhamento do bolo alimentar através da faringe em direção 

ao esôfago)  e fase esofágica (encaminhamento do bolo alimentar da boca do esôfago ao 

estômago). Enquanto as duas primeiras fases estão sob controle voluntário, as duas 

últimas fases são monitoradas involuntariamente (REDDY; PRIYADHARSHINI, 2017). 

As doenças cerebrovasculares (como exemplo: AVE), dentre outras (para mais 

detalhes ver Reddy; Priyadharshini, 2017) afetam as áreas motoras do córtex cerebral 

responsável por regular o início da deglutição, causando assim distúrbios de deglutição, 

como por exemplo, a disfagia (REDDY; PRIYADHARSHINI, 2017). A disfagia é um 

sintoma que se refere à dificuldade ou desconforto durante a propagação do bolo da boca 

ao estômago (REDDY; PRIYADHARSHINI, 2017). 

Especificamente a disfagia orofaríngea (DO) é o tipo de distúrbio da deglutição 

mais comum pós-AVE e pode causar complicações sérias, incluindo desnutrição, 

pneumonia por aspiração e mortalidade prematura e está associada a encargos sociais e 

psicológicos que reduzem significativamente a qualidade de vida dos pacientes e 

cuidadores (TAKIZAWA, 2016). Contudo, apesar de sua alta prevalência e complicações 

graves associadas é frequentemente negligenciada e subdiagnosticada em populações 

vulneráveis (TAKIZAWA, 2016). No tocante ao AVE, a DO depende de fatores como: 

gravidade do AVE, sua localização e como é diagnosticado (SASEGBON; HAMDY, 

2017). 

 Um indivíduo com DO relata mal-estar ao iniciar uma deglutição e impulsionar o 

alimento para a faringe e esôfago (REDDY; PRIYADHARSHINI, 2017). Os fenômenos 

associados incluem regurgitação nasal, tosse durante a deglutição, asfixia, comida 

residual na cavidade oral, derramamento de comida da boca, baba de saliva, azia, disartria 

ou fala nasal devido à fraqueza dos músculos do palato mole (REDDY; 

PRIYADHARSHINI, 2017). 

2.2.2 Mastigação 

A mastigação é a função mais importante do sistema estomatognático pois 

corresponde à fase inicial do processo digestivo (CARDOSO et al, 2016).  

A referida função é controlada pelo sistema nervoso, é altamente coordenada e 

integra informações sensoriais, controles centrais e função muscular (SCHIMMEL et al., 

2017; WANG et al., 2015). A função mastigatória está intimamente relacionada ao estado 
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nutricional (SCHIMMEL, 2017) e consequentemente qualidade de vida dos indivíduos 

(SCHIMMEL et al., 2015; SCHIMMEL et al., 2017; WANG et al., 2015). 

O objetivo da mastigação é a degradação mecânica dos alimentos, através das 

fases de incisão, trituração e pulverização, transformando o alimento em partículas 

menores, o que permitirá a sua mistura à saliva e deglutição posterior (CARDOSO et al., 

2016). A fase de incisão corresponde a apreensão do alimento pelas bordas dos incisivos 

devido a elevação e protrusão da mandíbula, trituração se refere a transformação 

mecânica de partes grandes dos alimentos em menores e pulverização consiste na 

transformação das partículas pequenas dos alimentos em elementos muito reduzidos 

(CARDOSO et al., 2016). 

O padrão mastigatório deve prosseguir em ambos os lados das aberturas das 

arcadas dentárias (bilateral alternado) intercalando os períodos de trabalho e repouso 

musculares e articulares (KIJAK et al., 2015; CARDOSO et al., 2016). Este padrão leva a 

uma sincronia e equilíbrio muscular e funcional e demonstra grande harmonia 

morfológica e funcional das estruturas estomatognáticas (CARDOSO et al., 2016). Para 

tanto, são essenciais as funções neurocognitivas intactas e a dentição (AHN-JARVIS, J. 

H.; PIANCINO, 2019). 

No tocante a função mastigatória a performance mastigatória consiste na 

porcentagem da distribuição do tamanho das partículas de um alimento, quando 

mastigadas por determinado número de ciclos mastigatórios (BATES et al., 1976). A 

performance mastigatória está relacionada ao número de dentes e distribuição da 

dentição, bem como o tipo e a qualidade das próteses (SCHIMMEL et al., 2015). Além 

disso, a força de fechamento da mandíbula, a função das bochechas, lábios, língua e o 

papel exercido pela saliva também tem um efeito considerável (SCHIMMEL et al., 

2015). Independentemente da idade, adultos com dentição completa têm a mais alta 

performance mastigatória, mas a perda de alguns dentes posteriores reduz 

significativamente a função mastigatória em virtude da deterioração da função 

(SCHIMMEL et al., 2015). 

Considerando-se o público alvo da presente pesquisa, a função mastigatória de 

indivíduos pós-AVE é mais prejudicada, quando comparada a dos indivíduos 

clinicamente saudáveis, em decorrência do comprometimento neurofisiológico das 

estruturas orofaciais do que o estado dentário (SHIMMEL et al., 2012). Assim, 

procedimentos convencionais de reabilitação dentária com o objetivo de aumentar o 
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número de unidades dentárias oclusivas não melhorará significativamente a função 

mastigatória em indivíduos pós-AVE, em contrapartida, procedimentos de reabilitação 

que visam o fortalecimento e o aumento da coordenação dos músculos faciais e 

mastigatórios tem alcançado melhores resultados na performance mastigatória dos 

referidos indivíduos (SHIMMEL et al., 2012). 

Alguns impactos na função mastigatória de indivíduos pós-AVE incluem: redução 

da força labial (DAI et al., 2015; SHIMMEL et al., 2012), menor taxa de fluxo 

salivar (Dai 2015), menor performance mastigatória (SHIMMEL et al., 2012; SHIMMEL 

et al., 2017) e diferenças de espessamento dos músculos masseteres  (SHIMMEL et al., 

2012). 

 

2.2.3 Linguagem 

Considerando-se as funções do sistema estomatognático, a fala (fonação), consiste 

em uma articulação de sons depende da posição e mobilidade da língua, presença e 

posição dos dentes (oclusão), mobilidade dos lábios e bochechas, e posição da mandíbula, 

que por completo promove espaço intraoral adequado para articulação fonêmica e 

ressonância (PEREIRA et al.,  2016). 

A fala é um componente da linguagem (PAPATHANASIOU; POTAGAS; 

COPPENS, 2012). 

O processamento da linguagem depende de outras funções cognitivas, como 

atenção, memória, funções executivas e habilidades visuoespaciais, que atuam como 

sistemas de suporte. Por outro lado, grande parte do padrão de pensamento humano 

depende da própria linguagem, o que a torna uma função crítica para o raciocínio, 

pensamento abstrato e resolução de problemas (BONINI; RADANOVIC, 2015). 

Sob a ótica de que a linguagem e as funções cognitivas são inter-relacionadas 

(BONINI; RADANOVIC, 2015), no tocante aos distúrbios de linguagem, estudos tem 

evidenciado alta prevalência de afasia em indivíduos pós-AVE. 

Para Papathanasiou, Potagas, Coppens (2012), o conceito de afasia tem 

característica multidimensional. Segundo os referidos autores, do ponto de vista 

neurológico, o referido distúrbio de linguagem resulta de uma lesão cerebral focal na 

ausência de outros comprometimentos cognitivos, motores ou sensoriais. O referido 

distúrbio pode estar presente em todos os componentes de linguagem (fonologia, 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+ilias+papathanasiou&stick=H4sIAAAAAAAAAB3MMQ7CMAxAUTFUYkAMzAwWI0tUGBA9ApdAbhM1VlI7OI56H07B8UBs_y1_uz_s3Oz6y1gscp9Of_VXu-XXPZ-PaRrcKJLcqmQW-LmKpgGbRdF398ASsRICsgcNGS144NBU5sA0wSTL0n6BRsLgqYr6oBUoE1YoWNAi8u8g7dNtvpks-vKMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoATAWegQIDxAH&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+constantin+potagas&stick=H4sIAAAAAAAAAB3IMQ7CMAxAUTFUYkAMzAwRI0sUWFBv0FMgN4mSKNSObEflPJyC41Gx_ff3x9PBJutuc9OMrl7-cnd5i-rjeq5-tDNRtSsX1YjPlbiO0DUTf4YJWgYpYACD4fgCjcFg7EwpYvHG07L0LUALoQlFiENk2T6KAmpB00ghgXyH3Q_7OCMhiwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoAjAWegQIDxAI&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+patrick+coppens&stick=H4sIAAAAAAAAABXJMQ7CMAxAUTFUYgAGZoaIkSUKGz0A10BuYtrI1I4ch96HU3A8yvaf_vZw3PnRh-tQbOJA5_1f4RmU6H2LlxPF3g8i5BfNZsiPRZR6aDaJfro7lAlqBgecnOILDJNjbCojco4uyjy3NcCysEu5iibU6gqY5kjrLwW5frvNDwGqWaiJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoAzAWegQIDxAJ&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+ilias+papathanasiou&stick=H4sIAAAAAAAAAB3MMQ7CMAxAUTFUYkAMzAwWI0tUGBA9ApdAbhM1VlI7OI56H07B8UBs_y1_uz_s3Oz6y1gscp9Of_VXu-XXPZ-PaRrcKJLcqmQW-LmKpgGbRdF398ASsRICsgcNGS144NBU5sA0wSTL0n6BRsLgqYr6oBUoE1YoWNAi8u8g7dNtvpks-vKMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoATAWegQIDxAH&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+constantin+potagas&stick=H4sIAAAAAAAAAB3IMQ7CMAxAUTFUYkAMzAwRI0sUWFBv0FMgN4mSKNSObEflPJyC41Gx_ff3x9PBJutuc9OMrl7-cnd5i-rjeq5-tDNRtSsX1YjPlbiO0DUTf4YJWgYpYACD4fgCjcFg7EwpYvHG07L0LUALoQlFiENk2T6KAmpB00ghgXyH3Q_7OCMhiwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoAjAWegQIDxAI&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+patrick+coppens&stick=H4sIAAAAAAAAABXJMQ7CMAxAUTFUYgAGZoaIkSUKGz0A10BuYtrI1I4ch96HU3A8yvaf_vZw3PnRh-tQbOJA5_1f4RmU6H2LlxPF3g8i5BfNZsiPRZR6aDaJfro7lAlqBgecnOILDJNjbCojco4uyjy3NcCysEu5iibU6gqY5kjrLwW5frvNDwGqWaiJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoAzAWegQIDxAJ&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
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morfologia, sintaxe, semântica, pragmática), em todas as modalidades (fala, leitura, 

escrita) e nos modos de saída (expressão) e entrada (compreensão). Do ponto de vista 

cognitivo, a afasia é considerada a ruptura seletiva do próprio processamento da 

linguagem, das habilidades cognitivas subjacentes ou dos recursos cognitivos necessários 

resultantes de uma lesão focal. Finalmente, de uma perspectiva funcional, a afasia 

consiste em um comprometimento da comunicação (PAPATHANASIOU; POTAGAS; 

COPPENS, 2012). 

Fatores relacionados à lesão (AVE) como localização, tamanho, gravidade e tipo 

de AVE (isquêmico ou hemorrágico), além de fatores relacionados ao tratamento são 

considerados como importantes predisponentes da recuperação da afasia pós-AVE 

(WATILA et al., 2015). 

  

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório transversal, com 

amostra por conveniência e participação de cinco avaliadores (enfermeira, cirurgiã 

dentista, fisioterapeuta, fonoaudióloga e psicóloga).   

 3.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UERN, sob o número do Parecer: 3.347.031 em consonância com as Resoluções nº 

466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS). 

Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE, Apêndice A), após prévia explicação de cada avaliação e esclarecida toda e 

qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos e benefícios associados à pesquisa. 

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A amostra da pesquisa, obtida por conveniência, foi constituída por 32 indivíduos 

hemiplégicos pós-AVE, sendo: 19 (59,37%) homens e 13(40,62%) mulheres, com média 

https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+ilias+papathanasiou&stick=H4sIAAAAAAAAAB3MMQ7CMAxAUTFUYkAMzAwWI0tUGBA9ApdAbhM1VlI7OI56H07B8UBs_y1_uz_s3Oz6y1gscp9Of_VXu-XXPZ-PaRrcKJLcqmQW-LmKpgGbRdF398ASsRICsgcNGS144NBU5sA0wSTL0n6BRsLgqYr6oBUoE1YoWNAi8u8g7dNtvpks-vKMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoATAWegQIDxAH&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+constantin+potagas&stick=H4sIAAAAAAAAAB3IMQ7CMAxAUTFUYkAMzAwRI0sUWFBv0FMgN4mSKNSObEflPJyC41Gx_ff3x9PBJutuc9OMrl7-cnd5i-rjeq5-tDNRtSsX1YjPlbiO0DUTf4YJWgYpYACD4fgCjcFg7EwpYvHG07L0LUALoQlFiENk2T6KAmpB00ghgXyH3Q_7OCMhiwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoAjAWegQIDxAI&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
https://www.google.com.br/search?sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019&q=aphasia+and+related+neurogenic+communication+disorders+patrick+coppens&stick=H4sIAAAAAAAAABXJMQ7CMAxAUTFUYgAGZoaIkSUKGz0A10BuYtrI1I4ch96HU3A8yvaf_vZw3PnRh-tQbOJA5_1f4RmU6H2LlxPF3g8i5BfNZsiPRZR6aDaJfro7lAlqBgecnOILDJNjbCojco4uyjy3NcCysEu5iibU6gqY5kjrLwW5frvNDwGqWaiJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLzdnfh77nAhVrF7kGHQ17C9IQmxMoAzAWegQIDxAJ&sxsrf=ACYBGNQO-RGJ3HTo18S8_cniQfrfKtdgNQ:1581031081019
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de idade de 53±15,93 anos. O recrutamento dos participantes ocorreu tanto em uma 

instituição de ensino que oferece serviço de fisioterapia gratuito localizada na cidade de 

Mossoró/RN, quanto nos domicílios dos indivíduos hemiplégicos acometidos por AVE 

cadastrados nas listas de espera do serviço de fisioterapia da referida instituição 

Os seguintes critérios de inclusão foram adotados: (1) Assinatura do TCLE; (2) 

Presença de dentição completa, edentulismo parcial (com ou sem prótese parcial) ou 

edentulismo total (com prótese superior e inferior); (3) acometimento por AVE. Enquanto 

que os critérios de exclusão adotados foram: indivíduos com edentulismo total e ausência 

de prótese total; (2) pacientes internados e (3) indivíduos com défices de memória, 

raciocínio e cognição.  

 

 

 

3.4 PERÍODO DA COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram coletados nos meses de agosto a dezembro de 2019. O referido 

período para a coleta de dados foi determinado na programação das etapas da pesquisa 

considerando-se o período estimado para a conclusão do mestrado. 

3.5 LOCAL DA PESQUISA 

  

 A coleta de dados com exceção da captação da atividade elétrica dos músculos da 

mastigação (masseter e temporal anterior) ocorreu tanto em uma das intiuições 

mencionadas que oferece o serviço de fisioterapia quanto nos domicílios dos 

participantes. Contudo, a eletromiografia somente pôde ser realizada na instuição que 

cedeu o eletromiógrafico para a pesquisa. 

3.6 PROCEDIMENTOS 

 

 De todos os participantes (n=32) foram levantados dados relativos ao perfil 

sociodemográfico (Apêndice B), levantamento de questões clínicas relacionadas ao AVE  

(Apêndice C),  a  avaliação odontológica (Apêndice D), a percepção do simulador de 

alimento mastigado (Anexo A), ao Limiar de Dor à Pressão dos músculos da mastigação 

(Apêndice E), à avaliação do estado mental e à análise da ansiedade (STAI-Y1) e (STAI-

Y2) (Anexo B, C e D respectivamente).  
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 Durante as coletas, os indivíduos foram orientados a sentarem-se de forma 

confortável em cadeiras, troncos estabilizados nos encostos e os pés apoiados sobre o 

chão.  

3.6.1 Avaliação odontológica 

 A avaliação dentária foi realizada por uma cirurgiã dentista (convidada a participar 

da pesquisa) e teve como finalidade verificar o estado de dentição dos participantes: 

presença de prótese, DTM, desgastes dentais, má oclusão e hábito parafuncional. Após a 

avaliação, os referidos dados eram registrados pela avaliadora na ficha clínica de 

avaliação odontológica (Apêndice D). 

 

3.6.2 Performance mastigatória  

3.6.2.1 Preparo do simulador de alimento 

 

 A avaliação da eficiência mastigatória adotada nesta pesquisa foi baseada em 

Camargo (2008) e Sobrinho et. al, (2010). Inicialmente ocorreu o preparo do 

simulador de alimento Optocal
®
, com a seguinte composição: 11,4 g de Optosil® 

Comfort (Kulzer); 5,4 g de creme dental Colgate (Colgate Total 12); 0,6 g de de 

vaselina sólida (Resim Química), 1,8  g de gesso odontológico - Durone Salmon 

IV (Denstsply Sirona), 0,8 g de alginato para impressão – Jeltrate Plus (Dentsply 

Sirona) e 0,027 g de pasta catalisadora universal – Activator Universal Plus 

(Kulzer). Os materiais utilizados estão apresentados na Figura 1.  

 
 

Figura 1 - Material utilizado no preparo do simulador de alimento Optocal® 

 
Fonte: A pesquisa 
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 A pesagem de cada componente da mistura foi realizada em balança digital 

de precisão de 0,0001g (Modelo AUY220 – SHIMADZU). Após a pesagem dos 

componentes, os materiais foram aglutinados até que formasse uma massa 

homogênea. Cabe destacar que a composição mencionada nesta pesquisa foi 

definida com base no percentual de cada componente (CAMARGO, 2008) bem 

como na quantidade ideal (20,27 g) para o preenchimento do molde metálico com 

6,5 cm de diâmetro, profundidade de 1,5 cm e altura de 2 cm e constituído de 40 

compartimentos cilíndricos com diâmetro e profundidade de 0,5 cm e 1,5 cm, 

respectivamente. Devido à rapidez de aglutinação desse material, a massa foi 

imediatamente acomodada no molde metálico (Figura 2A), previamente 

vaselinado. O excesso foi removido com uma espátula.  

 Após a aglutinação dos componentes, a massa homogeneizada foi levada ao 

forno elétrico a 65°C por um período de 16 horas para a sua completa 

polimerização. Após este tempo, o simulador de alimento (Figura 2B) foi 

facilmente removido com o auxílio de clips galvanizados.  

     Figura 2 - Simulador de alimento Optocal®: 2A – Simulador de alimento acomodado no molde 

metálico. 2B - Simulador de alimento removido do molde metálico 

                                                   Figura 2A                                       Figura 2B 

             
Fonte: A pesquisa 

 

3.6.2.2 Avaliação da performance mastigatória 

 Uma porção de 40 “pastilhas” cilíndricas, com peso total aproximado de 24 

g, foi oferecida aos participantes para ser mastigada com vinte e quarenta ciclos 

mastigatórios (ciclos). As porções foram mastigadas de maneira contínua e 

seqüencial, sendo os ciclos contados pela pesquisadora juntamente com uma 

cirurgiã-dentista. 

 Ao final de cada ciclo, os participantes foram instruídos a dispensarem o 
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material mastigado em copo descartável de 200 ml identificado com o nome do 

paciente e o número de ciclos executados (Figura 3A). Após isso, foi aplicado um 

questionário (Figura 3B) para avaliar a opinião dos participantes sobre o simulador 

de alimento Optocal
®
 (Anexo A). 

                                 Figura 3 - Oferta do Simulador de alimento Optocal® à participante: 3A – 

Dispensação do simulador mastigado em copo descartável. 3B – Aplicação de questionário (Anexo A). 

                                            Figura 3A                                           Figura 3B 

 
Fonte: A pesquisa 

 

 

 

Depois de seco, o material mastigado foi encaminhado para o laboratório de 

Engenharia Civil de uma instituição federal (escolhida por conveniência devido à 

facilidade de acesso e disponibilidade dos equipamentos/maquinários necessários). Para o 

fracionamento do referido material, foi utilizado um sistema de quatro peneiras 

granulométricas (Bertel Indústria Metalúrgica Ltda, São Paulo, Brasil), com aberturas de 

4,75; 2,36; 1,18 e 0,6mm – acopladas em ordem decrescente de abertura. A escolha das 

peneiras com estas especificações deveu-se ao fato de que em peneiras de maior malha 

nenhum material da presente pesquisa ficou retido. Cabe destacar que a granulometria das 

peneiras escolhidas decresce a uma taxa constante 1 mm. 

O material fragmentado foi colocado na parte superior deste conjunto (figura 4A). 

O peneiramento das partículas (tamisação) foi realizado por meio da colocação do 

conjunto de peneiras sobre um vibrador por 3 minutos (Figura 4B). 

Figura 4 - Tamisação do material mastigado: 4A - peneira de 4,75mm com material mastigado. 4B: 

Conjunto de peneiras sobre o vibrador 
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               Figura 4A                                         Figura 4B 

 
Fonte: A pesquisa 

                                                                                                         

Completada a tamisação, o conteúdo retido em cada peneira foi 

acondicionado em copos descartáveis de 50 ml individualizados e 

identificados segundo as iniciais do nome do participante, quantidade de ciclos 

mastigatórios e numeração da peneira utilizada. Nesta fase foi realizada uma 

inspeção visual cuidadosa para certificar que todas as partículas haviam sido 

removidas.  

Em seguida cada fração do alimento-teste foi pesada individualmente, em 

suportes plásticos descartáveis em balança digital de precisão de 0,0001g 

(Modelo AUY220 – SHIMADZU) 

Para cada número estabelecido de ciclos mastigatórios, 20 ou 40, foi calculado o 

percentual e a massa da quantidade de partículas retidas em cada peneira em relação ao 

total dispensado pelo paciente. Prosseguiu-se então com o cálculo do Diâmetro 

Geométrico Médio (DGM) das partículas trituradas por cada participante para ambos os 

ciclos mastigatórios. Para tanto, a média geométrica ponderada foi utilizada por meio da 

equação (1)
19 

juntamente com um software de planilhas eletrônicas (ver Quadro 1). 

                                                                                                         (1) 

 

Em que: logDGM é o logaritmo decimal da média geométrica ponderada do 

tamanho das partículas, aqui denominada de DGM (Diâmetro Geométrico Médio); logdi é 

o logaritmo decimal do diâmetro das peneiras com i = 1, 2, 3, ..., k peneiras, ou seja, logdi 

= 0,5 log (diâmetro da primeira peneira em microns X diâmetro da peneira subseqüente 
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em microns); Wi = é o peso em gramas das partículas que ficaram retidas em cada 

peneira, com i = 1, 2, 3, ..., k peneiras.  

Assim, o diâmetro geométrico médio (DGM) das partículas foi obtido por meio do 

antilogaritmo, ou seja: 

                                  (2) 

 

Quadro 1 - Planilha para o cálculo do Diâmetro Geométrico Médio (DGM) – representação das fórmulas 

Fonte: Adaptado de Camargo, 2008 

 

 

 

O DGM representa o índice de performance mastigatória do indivíduo para 

determinado número de ciclos, de modo que quanto menor o valor obtido, melhor a 

performance mastigatória. 

3.6.2.3 Realização da Eletromiografia de Superfície (EMG) 

 Na presente pesquisa foi utilizado o método da Eletromiografia de Superfície 

(EMG) para registrar a atividade elétrica dos músculos masseter (corpo) e temporal 

anterior, de forma bilateral em três condições: (i) repouso, (ii) máxima intercuspidação 

(MI, isometria) e mastigação habitual (iii). Para tanto, utilizou-se o Eletromiógrafo de 

Superfície Miotool 200/400 - quatro canais (Miotec®, Porto Alegre/RS, Brasil) integrado 

ao software Miograph 2.0, Figura 5). 

 

 

Análise do Tamanho das Partículas 

Indivíduo:             

Ciclos:             

Sequência Abertura Wi 

% 

% que 

logdi Wi*logdi peneiras 
 das 

peneiras 
 (Peso atravessou 

  (micron) em gramas)   

1
a
 4750   (C5/$C$9)*100 100-D5 0,5*LOG(9500*B5) C5*F5 

2
a
 2760   (C6/$C$9)*100 E5-D6 0,5*LOG(B5*B6) C6*F6 

3
a
 1180   (C7/$C$9)*100 E6-D7 0,5*LOG(B6*B7) C7*F7 

4
a
 600   (C8/$C$9)*100 E7-D8 0,5*LOG(B7*B8) C8*F8 

Soma   SOMA(C5:C8) SOMA(D5:D8)     SOMA(G5:G8) 

              

Tamanho da partícula (DGM)  10^(G9/C9)       
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Figura 5 - Eletromiógrafo de Superfície Miotool (Miotec®, Porto Alegre/RS, Brasil) 

                                                  Figura 5A                                                Figura 5B 

 

Fonte: A pesquisa 

 

Na referida avaliação os participantes da pesquisa mantiveram-se na posição 

sentada, com coluna apoiada sobre o encosto da cadeira e pés sobre o chão, membros 

superiores e inferiores relaxados e descruzados, a cabeça sem apoio orientada com o 

plano infra-orbitomeatal paralelo ao solo (postura de Frankfurt), olhos abertos e mãos 

sobre os membros inferiores (coxas), visando maximizar a captação do sinal e minimizar 

a interferência de ruídos. 

 Eletrodos descartáveis autoadesivos (Solidor) e do tipo Ag/AgCl foram afixados 

sobre a pele que recobre o músculo masseter e temporal anterior, bilateralmente e 

dispostos longitudinalmente às fibras musculares após higienização por algodão 

embebido em álcool a 70%. O eletrodo de referência (terra) foi colocado no punho 

esquerdo dos participantes para evitar interferências durante a captação dos sinais. Para 

cada condição foram realizadas três coletas com intervalo de descanso de 1 (um) minuto 

para repouso entre as ações (Esquema 1).  

 A primeira condição coletada foi em repouso com duração de 15 segundos cada 

coleta (Figura 6A). Posteriormente foram realizadas as coletas em MI, em que os 

participantes apertavam o máximo possível CVM) uma  moldeira descartável dupla 

adulto infantil (Biodinâmica) por 5 segundos e repetiam a ação por três vezes (Figura 

6B). A terceira condição consistiu na mastigação habitual de duas uvas passas sem 

caroços (Figura 6C). 
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Figura 6 - Realização da Eletromiografia de Superfície: 6A – Repouso. 6B – Máxima intercuspidação 

(detalhe no canto direito: moldeira descartável dupla adulto infantil). 6C – Mastigação habitual.   

                 Figura 6A                                    Figura 6B                                                             Figura 6C 

 
      Fonte: A pesquisa 

 

Esquema 1 - Protocolo da Eletromiografia realizada na pesquisa 

 
       Fonte: Adaptado de Silva, 2014 

 

3.6.2.4 Avaliação do grau de disfagia 

 A avaliação da deglutição dos participantes acometidos por AVE foi realizada por 

uma fonoaudióloga que seguiu o Procedimento Operacional Padrão (POP, Anexo E) para 

avaliação da disfagia em clientes adultos e idosos produzido pelo Hospital De Clínicas 

(HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)/EBSERH.  

 Para tanto, o POP constitui-se de duas etapas: a avaliação estrutural (Figura 7) e a 

avaliação funcional (Figura 8) realizadas nessa ordem.  

 Na avaliação estrutural foram observados aspectos cognitivos; morfológicos; força, 

mobilidade, coordenação e sensibilidade dos órgãos fonoarticulatórios; tipo de 



27  

respiração; qualidade vocal; presença do reflexo de deglutição, de vômito ou reflexos 

arcaicos; tosse e pigarro espontâneos e a deglutição de saliva.  

 

 
 

Figura 7 - Avaliação estrutural 

 

Fonte: A pesquisa 

 

 Os participantes da pesquisa do Grupo Teste tinham condições clínicas para a oferta 

de alimentos por via oral, apresentavam nível de consciência preservado e desempenho 

satisfatório na avaliação estrutural e por isso foi possível a realização da avaliação 

funcional. Nesta avaliação, foram ofertados líquido (água, Figura 8A) e líquido pastoso 

(papa de maizena com consistência de pudim, Figura 8B), ambos em quantidades livres, 

definidas pela fonoaudióloga. 

  

 

 
 

 

 

Figura 8 - Avaliação funcional: 8A – Oferta de líquido.  8B -Oferta de líquido pastoso (papa de maizena 

com consistência de pudim, Figura 8B) 

 
Fonte: A pesquisa 
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 As diferentes consistências puderam ser avaliadas de forma sequencial segundo o 

desempenho dos participantes em cada consistência testada, a segurança da oferta e as 

queixas de saciedade ou fadiga. 

  

 Ao final das avaliações foram registradas a conclusão e a conduta a ser tomada 

quanto ao processo de alimentação dos participantes acometidos por AVE no que se 

refere à via de alimentação, consistência dos alimentos e líquidos ofertados e forma de 

administração. 

 

3.6.2.5 Avaliação do Limiar de Dor à Pressão (LDP) 

 As avaliações do Limiar de Dor à Pressão (LDP) foram conduzidas por um 

fisioterapeuta (convidado a participar da pesquisa) e pela pesquisadora.  

 Antes de iniciar as avaliações do LDP, o fisioterapeuta orientou cada participante a 

permanecer sentado, em postura ereta com o dorso apoiado no encosto da cadeira, pés 

apoiados no chão e olhar paralelo ao solo. Cada participante também foi orientado a 

verbalizar, de maneira clara a mudança da percepção da sensação de pressão para a 

percepção da dor, avisando ao examinador neste momento para que seja registrado o 

nível de pressão suportado até atingir esta mudança (GURGEL, 2015). 

 Os músculos selecionados para a realização das avaliações do LDP foram os 

masseteres (corpo) e os temporais (anterior), lados direito e esquerdo.  

 O LDP foi mensurado por meio do exame de palpação com o auxílio de um 

algômetro de pressão da marca Baseline®, Figura 9, o qual consiste em um instrumento 

mecânico constituído por um pistão que possui uma ponta que entra em contato com a 

pele do paciente (1 cm
2
) e que registra a pressão aplicada sobre a mesma (GURGEL, 

2015). 

 

Figura 9 - Algômetro de pressão da marca Baseline® 
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Fonte: A pesquisa 

 

 O algômetro foi posicionado perpendicularmente (Figura 10) nos músculos 

avaliados exercendo uma pressão crescente e constante até que o paciente relatasse dor 

(ANDRADE, 2013). Neste momento, a pressão deixava de ser aplicada e o valor da 

pressão era registrado em instrumento específico (Apêndice E) pela pesquisadora 

(ANDRADE, 2013).  

 

Figura 10 - Realização das avaliações do LPD nos músculos da mastigação: 

10A - Temporal anterior direito. 10B - Masseter direito. 10C - Temporal anterior esquerdo. 10D – Masseter 

esquerdo 

 
Figura 2A                                 Figura 2B                             Figura 2C                            Figura 2D 

Fonte: A pesquisa 

 

Após o término das avaliações do LDP, para os participantes acometidos por 

AVE, a pesquisadora aplicava o questionário (Figura 11) que trata de questões 

relacionadas à patologia (Apêndice C). 
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Figura 11 - Aplicação de questionário (Apêndice C)  

                  
Fonte: A pesquisa 

 

 Os valores mais baixos indicam menor LDP, ou seja, menor tolerância dolorosa ao 

estímulo de pressão pontual (BORTOLAZZO, 2010). 

 

3.6.2.6 Nível de ansiedade dos indivíduos 

 A avaliação do nível de ansiedade dos participantes do Grupo Teste foi realizada 

por uma psicóloga (Figura 12).  

Figura 12 - Avaliação do estado de ansiedade 

 
Fonte: A pesquisa 

 

 Para tanto foi utilizado o Inventário de Ansiedade Estado-Traço, Forma Y (STAI-

Y, anexos D e E) que permite diferenciar entre a ansiedade estado temporário ou 

emocional e a ansiedade traço de personalidade, de longa duração em adultos 

(SPIELBERGER et al, 1983). 

 O STAI-Y tem duas seções: a primeira seção chamada STAI-Y1 avalia a 

ansiedade-estado, ou seja, o estado emocional transitório, caraterizado por sentimentos 

subjetivos, conscientemente percebidos, de tensão, nervosismo e preocupação 
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(SPIELBERGER et al., 1983);  a segunda secção (STAI-Y2) avalia a ansiedade-traço, ou 

seja, a propensão ansiosa, relativamente estável, que caracteriza os indivíduos com 

tendência a perceber as situações como ameaçadoras (SPIELBERGER et al, 1983). 

 Cada item é respondido através de uma escala de resposta em formato do tipo likert 

de um a quatro pontos e o total da cotação obtém-se através da soma dos valores de cada 

escala, compreendidos entre o mínimo de 20 pontos e o máximo de 80 pontos 

(GONÇALVES et al., 2006 apud FERNANDES, 2016). 

 De acordo com Spielberger et al., (1983), os pontos de corte recomendados para 

definir um nível elevado de ansiedade são 47 para a Ansiedade-Estado e 42 para a 

Ansiedade-Traço. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Perfil sociodemográfico e questões relacionadas ao AVE 

 

Participaram da pesquisa 19 (59,37%) homens e 13(40,62%) mulheres, 

totalizando 32 participantes hemiplégicos acometidos por AVE. Os referidos 

participantes da pesquisa apresentaram média de idade de 53±15,93 anos. A distribuição 

dos participantes da pesquisa de acordo com as demais características sociodemográficas 

(estado civil, escolaridade, profissão e situação econômica) está apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição dos participantes do GT de acordo com características 

sociodemográficas 

Variável n % 

Estado civil 

  Solteiro 4 13% 

Casado/união estável 19 59% 

Divorciado/separado 6 19% 

Viúvo 3 9% 

Escolaridade 

  Analfabeto 6 19% 

Ens. Fundamental Incompleto 14 44% 

Ens. Fundamental Completo 5 16% 

Ens. Médio Incompleto 4 13% 

Ens. Médio Completo 3 9% 

Ens. Superior 0 0% 

Profissão 

  Aposentado 18 82% 

Do lar 7 32% 

Estudante 2 9% 

Outro 5 23% 

Percepção de situação econômica 

  Ruim 6 19% 

Razoável 23 72% 

Boa 3 9% 

Ótima 0 0% 

Fonte: A pesquisa 

 

 Quanto aos fatores de risco, tem-se os seguintes quantitativos de participantes com 

os seus respectivos quadros clínicos: n=22 (Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS), n=15 

(colesterol alto), n=14 (diabetes) e n= 07 (doença no coração). É importante mencionar 

que antes da ocorrência do AVE, 11 participantes eram etilistas e 09 eram tabagistas, 

sendo que  03 participantes ainda permaneceram tabagistas após a ocorrência da doença. 

Cabe destacar que os valores referentes aos fatores de risco não foram calculados em 

percentuais, mas sim, em contagens, tendo-se em vista que um mesmo indivíduo poderia 

apresentar mais de um fator de risco para ocorrência de AVE. 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição dos participantes do GT quanto ao tipo de AVE 

que foram acometidos.  
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Tabela 2 - Distribuição dos participantes quanto ao tipo de AVE 

Tipo de AVE n % 

Isquêmico 16 50% 

Hemorrágico 3 9% 

Não Sei 13 41% 

Fonte: A pesquisa 

 Conforme Tabela 2, pelo menos 50% (n=16) dos participantes da pesquisa sofreu 

um AVE do tipo isquêmico. Contudo, um dado que preocupa, é o percentual de 

participantes 41% (n=13) que não sabe o tipo de AVE pelo qual foram acometidos.  

No tocante as sequelas todos os participantes são hemiplégicos (apresentam 

paralisia de metade sagital do corpo).  A maioria (91%, n=29) dos participantes afirmou 

que ocorreram muitas mudanças em suas vidas pós-AVE (Tabela 3) principalmente no 

que se refere a dependência de outras pessoas para a realização de atividades cotidianas.  

Relatos como “não consigo vestir a roupa”, “não consigo sair sozinho”, ou “não 

consigo calçar os sapatos sozinho” foram muito frequentes.  

 

Tabela 3 - Percepção de mudanças pós-AVE 

Muitas mudanças? n % 

Sim 29 91% 

Não 3 9% 

Fonte: A pesquisa 

 

A maioria dos pesquisados considera a sua saúde física e mental razoáveis 

(46,88% e 50%, respectivamente, Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Percepção do estado de saúde física e mental 

Variável n % 

Saúde física 

  Ruim 10 31,25% 

Razoável 15 46,88% 

Boa 5 15,63% 

Ótima 2 6,25% 

Saúde mental 

  Ruim 5 15,63% 

Razoável 16 50,00% 

Boa 8 25,00% 

Ótima 3 9,38% 

Fonte: A pesquisa 
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 O período icto-triagem médio foi de 4,3 + 5,2 anos. Sendo que 28% (n=9) dos 

participantes sofreram o AVE a menos de um ano, 38% (n=12) entre um e cinco anos e 

34% (n=11) a mais de cinco anos. 72% (n=23) dos participantes mencionaram ter 

acompanhamento por algum(ns) profissional(is) de saúde (sendo: 14 participantes 

afirmaram ser acompanhados por neurologistas, 06 por cardiologistas, 05 por psicólogos, 

03 por psiquiatra, 07 por enfermeiro e 02 por fonoaudiólogo). Os valores referentes aos 

números de participantes acompanhados por profissionais de saúde não foram calculados 

em percentuais, mas sim, em contagens, tendo-se em vista que um mesmo indivíduo 

poderia ser acompanhado por mais de um profissional de saúde. 

 A Tabela 5 trata da reincidência do AVE  informada pelos participantes.  

 

Tabela 5 - Reincidência do AVE  informada pelos participantes. 

Reincidência do AVE n % 

1 vez 23 72% 

2 vezes 7 22% 

3 vezes 2 6% 

Fonte: A pesquisa 

 

4.2 Avaliação da performance mastigatória 

  

A duração média informada de utilização das próteses totais foi de 6,33±4,17 

anos, enquanto que para as próteses parciais a duração média de uso foi de 6,87±2,031 

anos, considerando-se as informações dos participantes.  

 Os dados da Tabela 6 correspondem ao estado de dentição dos participantes da 

pesquisa que foram obtidos a partir da avaliação odontológica realizada pela cirurgiã 

dentista. 

 

Tabela 6 - Estado de dentição dos participantes da pesquisa 

 Avaliação odontológica n % 

Totalmente edêntulo portador de prótese total (TEPT) 5 15,63% 

Totalmente dentado (TD) 3 9,38% 

Edêntulo parcial portador de prótese parcial (EPPP) 9 28,13% 

Edêntulo parcial sem prótese parcial (EPSP) 15 46,88% 

Fonte: A pesquisa 
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O diâmetro geométrico médio foi medido a partir da fórmula de Spiegel (1993). Ao 

compararmos os Boxplots dos DGM das partículas (Gráfico 1), é possível notar que estes 

se comportam de forma diferente em relação ao número de ciclos mastigatórios. De 

forma que o boxplot de 20 ciclos mastigatórios está posicionado na parte superior 

indicando que a média e o valor mediano são valores mais altos em comparação aos 

respectivos valores apresentados no boxplot de 40 ciclos.  Assim, observa-se que o DGM 

é menor com maior número de mastigação. 

 
Gráfico 1 - Comparação entre os DGM dos participantes com vinte e quarenta ciclos mastigatórios 

 

Fonte: A pesquisa 

 

 Na presente pesquisa foi investigada a existência de influência dos fatores (idade, 

gênero, período icto-triagem, reincidência do AVE, estado de dentição e tempo de uso da 

prótese atual) sobre os DGM das partículas. Cabe destacar que o estado de dentição 

corresponde ao estado de dentição e utilização de prótese dentária.  

 Para tanto, inicialmente, verificou-se o cumprimento dos pressupostos de que os 

dados da performance mastigatória não diferem de uma distribuição normal, são 

homocedásticas  e independentes . A partir daí, prosseguiu-se com a análise de variância 

com um fator (do inglês: One Way ANOVA). A Tabela 7 apresenta o grau de influência 

dos fatores sobre os DGM das partículas.  
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Tabela 7 - Fatores associados à performance mastigatória 

Fator F 
F 

crítico 
p-valor 

Idade 

< 53 anos (n=13) 

53 anos ou mais (n=9) 

0,4768* 

1,5030** 
4,1709 

0,49512* 

0,2297** 

Gênero 

   Feminino (n=13) 

Masculino (n=19) 

3,4642* 

0,8370** 

 

4,1709 

0,072* 

0,3675** 

Período icto-triagem 

(período pós-AVE) 

< 01 ano (n=9) 

02 e 05 anos (n=12) 

> 05 anos (n=11) 

1,4614* 

0,0486** 
3,3276 

0,2485* 

0,9526** 

Reincidência do AVE  

01 vez (n=23) 

02 vezes (n=7) 

03 vezes (n=3) 

1,9848* 

0,8494** 
3,7389 

0,1556* 

0,4485** 

Estado de dentição 

TEPT (n=5) 

TD (n=3) 

EPPP (n=9) 

EPSP (n=15) 

6,5791* 

9,3535** 
2,9467 

0,0017* 

0,0002** 

Tempo de uso da prótese 

< 7 anos (n=5) 

7 anos ou mais (n=9) 

1,3888* 

3,6823** 
4,7472 

0,2614* 

0,0791 

Fonte: A pesquisa 

 

 Conforme a tabela Tabela 7, ao nível de significância =0.05, há evidência 

estatística de que o estado de dentição influencia significativamente os DGM das 

partículas, pois os valores observados da estatística de teste F*= 6,58 e F**=9,35, 

correspondentes a 20 e 40 ciclos mastigatórios respectivamente, pertence à região crítica 

R.C.=[2,94,+[ e p-valor*= 0,0017 e p-valor**=0,0002 são menores que o nível de 

significância adotado (=0.05). 

 Já que o estado de dentição exerce influência sobre os DGM das partículas, 

procurou-se investigar os pares das médias correspondentes aos estados de dentição que 

apresentam diferenças significativas.  Procedeu-se então com a utilização do software 

gratuito Past version 4.0 (https://folk.uio.no>ohammer>past) para a realização do teste 

de comparação múltipla HSD (Honestly Significant Difference) de Tuckey. No referido 

software as comparações significantes, ou seja, as médias que apresentam diferenças 

significativas estão expostas nas células coloridas. 

 De acordo com o Quadro 2 correspondente aos valores com 20 ciclos 

mastigatórios, há evidências de que os participantes totalmente dentados (TD) e os 

participantes edêntulos parcias portadores de próteses parciais (EPPP) apresentam DGM 
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das partículas diferente dos participantes totalmente edêntulos portadores de prótese total 

(ETPT).  Enquanto que as demais diferenças não são significativas.  

 

Quadro 2 - Teste Tukey com 20 ciclos mastigatórios. . Legenda: TEPT (totalmente edêntulo portador de 

prótese total); TD (totalmente dentado); EPPP (edêntulo parcial portador de prótese parcial); EPSP 

(edêntulo parcial sem prótese). 

 
Fonte: Adaptado de Past version 4.0 

 

 No tocante ao Quadro 3 correspondente aos valores com 40 ciclos mastigatórios, 

os resultados corroboram os achados do Quadro 2 e, além disso, há evidências de que os 

participantes edêntulos parciais sem prótese (EPSP) apresentam DGM das partículas 

diferente dos participantes totalmente dentados (TD) e dos edêntulos parciais portadores 

de prótese parcial (EPPP). 

 

Quadro 3 - Teste Tukey com 40 ciclos mastigatórios. Legenda: TEPT (totalmente edêntulo portador de 

prótese total); TD (totalmente dentado); EPPP (edêntulo parcial portador de prótese parcial); EPSP 

(edêntulo parcial sem prótese). 

 
Fonte: Adaptado de Past version 4.0 

 

 Em suma, comparando-se os quadros 2 e 3, os resultados demonstram que os 

indivíduos acometidos por AVE que são edêntulos totais portadores de prótese total 

(ETPT), apresentaram uma pior performance mastigatória, ao não conseguir triturar as 

porções de alimento em partículas menores. 

As próteses dentárias somente podem compensar parcialmente a perda de dentes, 

de modo que independentemente da idade, adultos com dentição completa têm a mais alta 

performance mastigatória
 
(SCHIMMEL et al., 2015). Neste sentido, a literatura apresenta 

estudos que evidenciam a influência significativa da dentição na performance 

mastigatória, tanto em indivíduos clinicamente saudáveis
  

(DOMINGOS; OLIVEIRA; 

REIS, 2018) quanto em indivíduos acometidos por AVE
 
(SHIMMEL et al., 2017; 

SHIMMEL et al., 2012; SHIMMEL et al., 2017b). 
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Cabe destacar que afora o estado de dentição, a mastigação é significativamente 

prejudicada em pacientes pós-AVE em comparação com pares saudáveis que são 

semelhantes em idade, sexo e estado oclusal (SCHIMMEL et al., 2017b)  devido ao 

impacto da fraqueza e descoordenação da musculatura facial em decorrência do 

comprometimento neurofisiológico causado pela doença
 

(SHIMMEL et al., 2017; 

SHIMMEL et al., 2012; SHIMMEL et al., 2017b). Assim, procedimentos convencionais 

de reabilitação dentária com o objetivo de aumentar o número de unidades dentárias 

oclusivas não melhorarão significativamente a função mastigatória em indivíduos pós-

AVE, em contrapartida, procedimentos de reabilitação que visam o fortalecimento e o 

aumento da coordenação dos músculos faciais e mastigatórios tem alcançado melhores 

resultados na performance mastigatória dos referidos indivíduos. 

Com relação à dificuldade mastigatória do simulador de alimento Optocal
®
, é 

possível observar que apenas 13% (n=4, parâmetros: difícil e muito difícil) dos 

participantes apresentaram dificuldade em mastigar o referido alimento-teste. A 

classificação do alimento-teste quanto à dificuldade mastigatória apresentou 62,50% dentro 

dos parâmetros: muito fácil e fácil (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Classificação do alimento teste quanto ao grau de dificuldade 

 
Fonte: A pesquisa 

 

4.3 Deglutição 

 

 A avaliação da deglutição na presente pesquisa ocorreu em duas etapas: avaliação 

estrutural seguida de avaliação funcional. 

15,63% 

46,88% 

25,00% 

6,25% 
6,25% 

Muito Fácil

Fácil

Médio

Difícil

Muito difícil
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 Dos 32 participantes da pesquisa, 34,37% (n=11) apresentaram queixa de disfagia 

com as seguintes descrições quanto às suas dificuldades: “sinto um entalo ao me 

alimentar” e “me engasgo com líquido”.  

 No tocante a avaliação estrutural, a maior parte dos participantes 59% (n=19) 

apresentou desempenho reduzido em pelo menos um aspecto avaliado, notadamente: 

comunicação, apetite, musculatura facial, língua, lábios, mandíbula, palato mole, reflexo, 

qualidade vocal, tosse, pigarro e deglutição de saliva.   

 Em relação à avaliação funcional foram ofertados líquido fino (água) e líquido 

pastoso (papa de maizena com consistência de pudim) em quantidades livres definidas 

pela fonoaudióloga. Para cada consistência e quantidade ofertadas, foram observados e 

registrados os sinais de disfagia.  

 De acordo com o Protocolo de Avaliação da Deglutição (Anexo E), são 

considerados como sinais clínicos sugestivos de disfagia: captação oral ineficiente, 

escape extraoral, trânsito oral lentificado, mastigação ineficaz, resíduo oral, elevação 

laríngea reduzida, tosse, pigarro,  ausculta cervical alterada, alteração da qualidade vocal, 

dispneia, queda na sato2, deglutição incompleta, deglutições múltiplas e odinofagia. 

 Dentre os 34,37% (n=11) participantes que apresentaram queixa de disfagia, 

72,72% (n=8) apresentaram desempenho reduzido na avaliação estrutural e 27,27% (n=3) 

apresentaram um ou mais sinais clínicos sugestivos de alteração da deglutição na 

avaliação clínica funcional, a saber:  

escape extraoral, elevação laríngea reduzida, tosse, deglutição incompleta e dispneia 

(Quadro 4). Cabe destacar que mesmos participantes estão entre aqueles que 

apresentaram menor desempenho na avaliação estrutural. 90,6% (n=29) dos participantes 

não apresentaram alterações de deglutição durante a avaliação clínica funcional. 
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Quadro 4 - Avaliação funcional da deglutição 

Aspecto avaliado Observação n 

Captação oral ineficiente 
- 32 

+ 0 

Escape extraoral 
- 30 

+ 2 

Trânsito oral lentificado 
- 32 

+ 0 

Mastigação ineficaz 
- 32 

+ 0 

Resíduo oral 
- 32 

+ 0 

Elevação laríngea reduzida 
- 29 

+ 3 

Tosse 
- 29 

+ 3 

Pigarro 
- 30 

+ 2 

Ausculta cervical alterada 
- 32 

+ 0 

Alteração da qualidade vocal 
- 32 

+ 0 

Dispneia 
- 30 

+ 2 

Queda na sato2 
- 32 

+ 0 

Deglutição incompleta 
- 29 

+ 3 

Deglutições múltiplas 
- 32 

+ 0 

Odinofagia 
- 32 

+ 0 

 [Legenda: (+) : ALTERADO / ( - ): NORMAL - sinal ausente] Obs.: A tabela X não  utiliza 

percentagens, mas sim, número de participantes (contagens), tendo-se em vista que um mesmo participante 

poderia apresentar diversos sinais de disfagia. Fonte: A pesquisa 
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O baixo percentual de participantes com sinais clínicos sugestivos de alteração da 

deglutição (9,7%, n=3) pode estar relacionado ao tempo médio icto-triagem 4,3 + 5,2 

anos e ao método de avaliação da deglutição utilizado no presente estudo.  

 

4.4 Eletromiografia 

  

 No Gráfico 3 é possível verificar a atividade elétrica dos músculos masseter (corpo) 

e temporal anterior, de forma bilateral em três condições: (i) repouso, (ii) máxima 

intercuspidação (MI, isometria) e mastigação habitual (iii). 

 Na condição de isometria, o músculo masseter esquerdo revelou hiperatividade 

em relação ao músculo masseter direito e o músculo temporal direito revelou 

hiperatividade em comparação ao temporal esquerdo.  

  No tocante a mastigação, observa-se que o masseter direito apresenta maior 

atividade eletromiográfica em relação ao masseter esquerdo e hiperatividade do músculo 

temporal direito em relação ao músculo temporal esquerdo.  

 Na condição de repouso notou-se maior atividade eletromiográfica dos músculos 

temporais direito e esquerdo, quando comparados aos masseteres. 

   

Gráfico 3 - Atividade elétrica dos músculos masseter (corpo) e temporal anterior, de forma bilateral em três 

condições: (i) repouso, (ii) máxima intercuspidação (MI, isometria) e mastigação habitual (iii). 
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4.5 Limiar de Dor à Pressão (LDP) 

 

Na tabela 8, estão apresentados os valores médios do Limiar de Dor à Pressão 

(LDP) e seus respectivos desvios padrões para os músculos analisados. Observou-se que 

o masseter esquerdo apresentou o menor limiar e o maior limiar correspondeu ao 

temporal direito. Observou-se ainda que o músculo masseter superficial apresentou 

menor limiar de dor em relação ao músculo temporal anterior. 

 

 

Tabela 8 - Limiar de Dor à Pressão (LDP) dos músculos masseteres e temporais 

Músculos/LDP Média DP 

Masseter Superficial direito (MSD) 2,80 1,44 

Masseter Superficial esquerdo (MSE) 2,39 1,02 

Temporal Anterior direito (TAD) 3,91 1,47 

Temporal Anterior esquerdo (TAE) 3,36 1,50 

Fonte: A pesquisa 

 

4.6 Ansiedade 

 

 Na Tabela 9 são apresentadas as medidas de tendência central – média – e de 

dispersão – mínimo, máximo e desvio padrão (DP) – da amostra. Comparando-se com os 

pontos de corte (47 pontos para a Ansiedade-Estado e 42 para a Ansiedade-Traço) que 

indicam níveis elevados de ansiedade (SPIELBERGER et al., 1983), observe-se que a 

média da amostra de ansiedade estado e de ansiedade traço encontram-se em níveis 

elevados apresentando 47,38+8,24 e 43,19+11,98, respectivamente. 

 

 

Tabela 9 - Medidas de tendência central para ansiedade estado e de ansiedade traço 

Variável Média DP Mínimo Máximo 

Ansiedade-Estado 47,38 8,24 21 67 

Ansiedade-Traço 43,19 11,98 27 59 

Fonte: A pesquisa 

 

 Na tabela 10 pode-se observar, que existe uma grande percentagem de participantes 

com níveis elevados de ansiedade-estado (71%), ansiedade-traço (61%). 
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Tabela 10 - Classificação dos participantes segundo níveis de ansiedade-estado e ansiedade-traço 

Variável Nível n % 

Ansiedade-Estado 
Não elevado 10 32% 

Elevado 22 71% 

Ansiedade-Traço 
Não elevado 11 35% 

Elevado 19 61% 

Fonte: A pesquisa 

 

 Na presente pesquisa buscou-se identificar a existência de correlação entre as 

variáveis de dor (LDP-TE, LDP-ME, LDP-TE, LDP-MD) e ansiedade (A-Estado e A-

Traço).  Para tanto, procedeu-se inicialmente com o diagnóstico de normalidade dos 

dados e constatada a hipótese de normalidade, utilizou-se o Coeficiente de Correlação de 

Pearson (r) a fim de se estudar a relação entre as variáveis estudadas. A partir dos dados 

da Tabela 11, é possível verificar a inexistência de correlação estatisticamente 

significativa (p-valor >0,05) entre as referidas variáveis, contudo os sinais negativos 

indicam que quanto maior a ansiedade, menor o LDP. 

 

 

Tabela 11 - Correlação entre variáveis de dor (LDP-TE, LDP-ME, LDP-TE, LDP-MD) e ansiedade (A-

Estado e A-Traço). 

 
LDP-TE LDP-ME LDP-TD LDP-MD 

A-Estado -0,166 -0,217 -0,123 -0,069 

p-valor 0,449 0,320 0,576 0,756 

A-Traço -0,031 -0,118 -0,276 0,118 

p-valor 0,888 0,592 0,203 0,590 

Fonte: A pesquisa 
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CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa se propôs a analisar o comportamento da musculatura facial, 

especialmente a da mastigação em indivíduos hemiplégicos acometidos por AVE.  

Dentre os principais resultados obtidos, tem-se que:   

- O simulador de alimento Optocal
® 

se mostrou bastante adequado ao propósito da 

pesquisa, considerando-se critérios como: solubilidade, decomposição e mastigação; 

- Independentemente do estado de dentição, uma melhor performance 

mastigatória foi apresentada por indivíduos pós-AVE com quarenta ciclos mastigatórios  

evidenciando a necessidade deste público por um maior número de ciclos mastigatórios para 

uma melhor trituração dos alimentos; 

- Considerando-se o estado de dentição, piores performances mastigatórias foram 

apresentadas por indivíduos que são edêntulos totais portadores de prótese total e 

edêntulos parciais sem prótese.  As melhores performances mastigatórias foram 

apresentadas pelos indivíduos com dentição completa e edêntulos parciais com prótese; 

- Identificação de sinais clínicos sugestivos de alteração da deglutição na 

avaliação clínica funcional; 

- O músculo masseter superficial apresentou menor limiar de dor em relação ao 

músculo temporal anterior; 

- Considerável percentagem de participantes com níveis elevados de ansiedade-

estado (71%, n=22), ansiedade-traço (61%, n=19). 

Tem-se como principal limitação deste estudo o tamanho reduzido da amostra 

(n=32). Neste âmbito, muitos indivíduos hemiplégicos pós-AVE que foram convidados e 

esclarecidos acerca da pesquisa não aceitaram em participar da mesma, apresentando 

justificativas que indicavam retraimento social e sensação de inutilidade/desesperança. 
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APÊNDICE A - PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Nome:_________________________________________________________________ 

Telefone para contato:_______________________________ 

Idade:______ anos.  Sexo: F (   )    M(   ) Peso:_____kg  Altura:_____m  

Escolaridade:  

Analfabeto (   )      Ensino Fundamental incompleto (   )         Ensino Fund. completo (  ) 

Ensino Médio incompleto (   )        Ensino Médio completo  (   )      Ensino Superior (   ) 

Estado civil: Solteiro (   )  Casado (    )     Divorciado (     )  Viúvo (    )  

Profissão:_________________________________  

Como classifica a sua situação econômica:  

Ruim (   )       Razoável (   )            Boa (   )           Ótima (   ) 

Como considera a sua saúde física? 

Ruim (    )     Razoável  (   )            Boa (   )           Ótima (   )  

Como considera a sua saúde mental? 

 Ruim (    )    Razoável  (   )            Boa (   )     Ótima (   ) 

Tem pressão alta?     Sim (   )       Não (   )      NS (   )     

Tem colesterol alto? Sim (   )        Não (   )      NS (   )     

Tem diabetes?          Sim (   )        Não (   )      NS (   )     

Tem alguma doença no coração? Sim (   )      Não (   )        NS (   )     

Tem outra doença neurológica? Sim (   )  Não (   )             

Qual?_____________________ 

Bebe bebida alcóolica?  Sim (   )  Não (   )      Se sim, com que 

frequência?___________ 

Fuma? (   ) Sim (   )Não   

Se sim, há quanto tempo?______      Com que frequência?________ 

Realiza alguma atividade física?  Sim (   )  Não (   )       

Se sim, o que? ________________Com que frequência?________ 

Toma medicação? 

Anti-hipertensivo (   )  Antidepressivos (   )  Antidiabético oral (  ) 

Antipsicóticos (   )   Antiagregantes plaquetares (   )  Anticonvulsivantes (     ) 
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Anticoagulantes (   )       Estatinas (    )                Outros (    )  

 

 

 

APÊNDICE B - FICHA CLINICA DE FISIOTERAPIA 

 

 

LIMIAR DE DOR 

PRESSÃO LOCAL (Kgf) Direito Esquerdo 

Masséter   

Temporal anterior   

ECOM   

Trapézio superior   

Processo transverso de C1   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Idade:__________ anos 

Dominância motora manual: Direita (   )  Esquerda (    ) 
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APÊNDICE C - FICHA DA AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA 

 

Nome:______________________________________________________________ 

Idade:__________ anos 

 

1 Estado de dentição a. Dentição completa (   ) 

b. Edêntulo parcial (   ) 

c. Totalmente edêntulo (   ) 

2 Portador de prótese a. Não (   ) 

b. Sim (   )    Qual? _________________________  

Se sim, há quanto tempo?____________________ 

3 Presença de disfunção da 

articulação têmporo-

mandibular? 

a. Sim (   ) 

b. Não (   ) 

4 Presença de desgastes 

dentais? 

a. Sim (   )     Qual (is) _____________________ 

b. Não (   ) 

5 Presença de má oclusão a. Sim (   ) 

b. Não (   ) 

6 

 

Presença de hábito 

parafuncional? 

a. Sim (   )     Qual (is) _____________________ 

b. Não (   ) 
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APÊNDICE D - QUESTÕES RELACIONADAS AO AVE (somente para os 

indivíduos acometidos por AVE) 

 

Tipo do AVE: (   ) Isquêmico          Hemorrágico (   )           Não sei(    ) 

Hemisfério cerebral acometido: Direito (   )   Esquerdo (   ) 

Tipo de paralisia:  

Hemiplegia (   )     Hemiparesia parcial  (   )    Hemiparesia completa(   ) 

Apresenta quais sequelas? _______________________________________________ 

Muita coisa mudou depois do AVE? Sim (   )   Não (   ) 

Se sim, o que?__________________________________________________________ 

Consegue alimentar-se sozinho? Sim (   )       Não (   ) 

Depende de outra pessoa para fazer alguma coisa? Sim (   )       Não (   ) 

Se sim, o que?__________________________________________________________ 

Período do início da doença até hoje (período icto-triagem)? __________________ 

Faz fisioterapia? Sim (   )     Não (   ) 

Se sim, há quanto tempo?__________________ Com que frequência?____________  

Tem acompanhamento de outro profissional da saúde: Sim (   )        Não (   ) 

Se sim. Qual (is)? ________________________________________________________ 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS USUÁRIOS ACOMETIDOS DE ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFALICO 

Esclarecimentos 

        Este é um convite para você participar da pesquisa ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO DA MUSCULATURA FACIAL EM PACIENTES 

HEMIPLÉGICOS E EM INDIVÍDUOS CLINICAMENTE SAUDÁVEIS: UM ESTUDO 

COMPARATIVO, que é coordenada pela Profª Dra. Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima e que 

segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

complementares e tem como aluna pesquisadora, e responsável pela coleta deste, na 

Universidade Potiguar, a enfermeira/mestranda Adrielly Fonseca Mendes. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento ou recusando-se a participar da pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo 

ou penalidade. 

Essa pesquisa se justifica por compreender que o AVE pode gerar déficits motores, 

sensoriais e cognitivos. Neste sentido, poderão ocorrer alterações em todo corpo humano, 

sendo o sistema estomatognático o mais impactado, com os sintomas e complicações 

Universidade do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

Comitê de Ética 

em Pesquisa 

 

 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte  

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
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Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 
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Fone: (84).3315-2145. Fax: (84)3315-2108 Home Page: 
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360 - Mossoró –RN 
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decorrentes do comprometimento sensório-motor dos músculos envolvidos nesse 

processo. Diante do exposto, este projeto de dissertação tem por objetivo: comparar o 

comportamento da musculatura facial, especialmente a da mastigação, entre indivíduos 

hemiplégicos acometidos por AVE e indivíduos clinicamente saudáveis. Considerando-se 

os impactos causados pela hemiplegia, revela-se nesta pesquisa a necessidade de 

tratamento transdisciplinar para esta condição. Caso decida aceitar o convite, você será 

submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimento(s): análise da musculatura facial através do 

eletromiografo, avaliação da performance mastigatória, registro do limiar de dor, 

identificação das queixas referentes à comunicação oral, do grau de disfagia e do nível de 

ansiedade dos indivíduos; além de responder um questionário relacionado a seu estado 

geral de saúde, com perguntas relacionadas ao uso de medicamentos, bem como, 

acompanhamentos da Odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e enfermagem. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: Riscos de ordem emocional, pois podem 

sentir invasão de privacidade, medo que suas respostas e condições de saúde sejam expostas ao 

público; Risco de ordem moral, pois podem acatar como ofensa ou depreciação o fato de ser 

convidado a participar da pesquisa; Riscos de ordem física, visto que podem reagir de forma 

inesperada a perguntas que lhes forem dirigidas ou apresentar suas condições de saúde ao 

público, por isso eventualmente poderão vir a ferir-se ou machucar-se. 

A coleta das informações será na Universidade Potiguar, no sentido de garantir a 

comodidade dos pacientes envolvidos na referente pesquisa, a precisão na coleta dos dados e 

garantia de sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados (não serão expostas 

informações que identifique o sujeito). E, por fim, a Anuência da Universidade Potiguar a qual 

está vinculada os referidos acompanhamentos. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Permitir de forma crucial que 

seja compreendido o comportamento da musculatura facial de indivíduos hemiplégicos. 

Considerando-se o efeito recíproco do sistema estomatognático, que ora pode ser agente de 

modificações estruturais, ora pode ser alvos dessas alterações, a análise da atividade elétrica 

muscular dos indivíduos hemiplégicos através da EMG auxiliará no diagnóstico e determinação 

de novas metas de reabilitação e promoção da saúde. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 

ressarcido. Se você sofrer algum dano, que seja comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização.  

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhuma fase/etapa desta pesquisa. Por medida de segurança, as informações/documentações 
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obtidas serão armazenadas pelo prazo de cinco anos em pasta arquivada em armário com chave e 

em computador com senha, de modo que seu acesso será permitido apenas à professora 

coordenadora da pesquisa. O armário e o computador ficarão na sala do GEICO (Grupo de 

Estudos Interdisciplinares em Odontologia) da UERN/Campus Caicó. Garanto que os dados 

obtidos a partir de sua participação na pesquisa não serão utilizados para outros fins além dos 

previstos neste termo. 

 Você ficará com uma via original e na íntegra deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, que deverá ser rubricada e assinada em cada página pela professora responsável pela 

pesquisa, e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente 

para Profª. Drª Isabela Pinheiro Cavalcanti Lima. No seguinte endereço: Campus Caicó da 

UERN, Rua André Sales, 667, Bairro Paulo VI – Caicó- RN. Tel: (84) 3421-6513 e E-mail: 

belapcl@yahoo.com.br. Caso precise de esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos – CEP/UERN, este poderá ser consultado no endereço Rua Atirador Miguel 

da Silva Neto, s/n – Aeroporto – Fone: (84).3315-2145. Fax: (84)3315-2108 Home Page: 

http://di.uern.br/cep - e-mail:cep@uern.br  – CEP: 59607-360 - Mossoró –RN. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Estou de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido(a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei submetido e dos 

possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me garantidos esclarecimentos 

que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou 

de minha família. (Caso minha participação na pesquisa implique em algum gasto, serei 

ressarcido e caso sofra algum dano, serei indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados 

desta pesquisa sendo-me garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha 

identificação. 

Mossoró/RN, ____ de ______________ de 20____.  

 

 

 

Participante da pesquisa ou responsável legal:  
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Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

Pesquisadora responsável:  

Profª. Drª ISABELA PINHEIRO CAVALCANTI LIMA  

Rua André Sales, 667 – Paulo VI – Caicó/RN 

Telefone (84)3421-6513. E-mail: belapcl@yahoo.com.br   

 

Comitê de ética e Pesquisa da UERN:  

Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto – Fone: (84).3315-2145. Fax: (84)3315-

2108 Home Page: http://di.uern.br/cep - e-mail:cep@uern.br  – CEP: 59607-360 - Mossoró –

RN 
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ANEXO B  - QUESTIONÁRIO SOBRE A OPINIÃO DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA SOBRE O SIMULADOR DE ALIMENTO MASTIGADO 
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Fonte: Camargo (2008) 

 

 

 

ANEXO C – MINI MENTAL STATE EMXAMINATION (MMSE) 
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Espaço reservado para o desenho 
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ANEXO D - INVENTÁRIO DE ESTADO ANSIEDADE-ESTADO (STAI Form –

Y1) 
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ANEXO E - INVENTÁRIO DE ESTADO-TRAÇO DE ANSIEDADE (STAI Form –

Y2) 
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ANEXO F - PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA DEGLUTIÇÃO 

   

 


