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Resumo 

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é considerada um conjunto de alterações que 

acometem os músculos mastigatórios. A DTM pode alterar o padrão mastigatório, tornando-o 

unilateral. O tratamento da DTM pode ser realizado com a terapia tradicional e/ou com o auxilio da 

bandagem elástica terapêutica, como método complementar. A eletromiografia (EMG) também tem 

sido importante para o diagnóstico e para o monitoramento da terapia na motricidade orofacial. 

Objetivo: Caracterizar a mastigação de pacientes com DTM antes e após intervenção fonoaudiológica 

com e sem bandagem elástica, referente á lado preferencial mastigatório e padrão de ativação 

muscular por meio da EMGs. Metodologia: Estudo de intervenção. Foram incluídos pacientes que 

possuíam o diagnóstico de DTM muscular ou mista, com idade entre 19 e 40 anos. Foram divididos 

em dois grupos, o grupo sem bandagem (SB) que recebeu apenas a terapia tradicional e grupo com 

bandagem (CB) que utilizou a bandagem elástica terapêutica complementar à terapia tradicional. 

Realizou-se avaliação com a EMG antes e após terapia para que fossem obtidos os dados da 

preferência de lado mastigatório e da ativação muscular. Resultados: No grupo CB pós-intervenção 

fonoaudiológica, os valores da ativação elétrica aumentaram nos músculos masseter e temporal no 

lado direito e abaixaram no lado esquerdo, levando ao equilíbrio da musculatura. No grupo SB pós-

terapia a ativação muscular não se equilibrou, mostrando ainda, maior ativação do lado direito, 

como observado anteriormente à terapia. Quanto ao padrão mastigatório no grupo CB, apenas uma 

participante (14% da amostra) continuou com o padrão mastigatório unilateral pós-intervenção 

fonoaudiológica. As participantes que possuíam a mastigação unilateral e passaram a ter o padrão 

bilateral alternado no grupo CB resultam em 57% do total (4 de 7 participantes) e no grupo SB 71% (5 

de 7). Conclusão: o perfil mastigatório das pacientes tanto com o uso da bandagem quanto apenas 

com a terapia tradicional para DTM, mudou pós-intervenção fonoaudiológica. A ativação elétrica 

teve equilíbrio entre os músculos, porém em alguns casos isso não aconteceu como em uma 

participante do grupo com bandagem e nos participantes que mantiveram a mastigação unilateral 

pós-intervenção fonoaudiológica. Pode-se dizer que a terapia aliada a bandagem elástica trás maior 

propriocepção ao individuo. 

Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular, Mastigação, Bandagem 

terapêutica elástica, Eletromiografia.   



Abstract 

Introduction: Temporomandibular disorders (TMD) is considered a set of changes that affect the 

masticatory muscles. The TMD can change the chewing pattern, making it one-sided. The TMD 

treatment can be accomplished with traditional therapy and / or with the aid of therapeutic elastic 

bandage, as a supplementary method. Electromyography (EMG) alsoIt has been important for 

diagnosis and for monitoring therapy in orofacial motor skills. Objective: To characterize the chewing 

of patients with temporomandibular dysfunction before and after speech therapy with and without 

elastic bandage therapy related side will preferential and masticatory muscle activation pattern 

through EMG. Methodology: Intervention study. Patients were included who had a diagnosis of 

muscular or mixed TMD, aged between 18 and 40 years. The members of the study were divided into 

two groups, the group without banding (SB) who received only traditional therapy and the group 

with bandage (CB) that used the therapeutic elastic bandage to supplement traditional therapy. EMG 

evaluation was performed before and after therapy were obtained for data preferred chewing side 

and muscle activation. Results: The CB group speech after the intervention, the electrical activation 

values increased in the masseter and temporalis muscles on the right side and lowered on the left, 

leading to balance the muscles. In muscle activation therapy post-SB group is not balanced, showing 

even greater activation of the right hand, as noted earlier therapy. As for the chewing pattern in the 

CB group, only one participant (14% of the sample) continued with the standard speech post-

intervention unilateral chewing. Participants who had unilateral chewing and started to have 

bilateral alternating pattern in the CB group result in 57% of the total (4 of 7 participants) and SB 

group 71% (5 of 7). Conclusion: the chewing profile of patients with both the use of the bandage as 

only with traditional TMD therapy, speech changed after the intervention. The electrical activation 

was balance between the muscles, but in some cases it did not happen as a group participant with 

bandage and participants who kept the speech post-intervention unilateral chewing. It can be said 

that the therapy combined with elastic bandage behind most proprioception to the individual. 

Keywords: Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome, Chewing, Elastic Therapeutic Bandage, 

Electromyography. 



 

 

 

Introdução 
A disfunção temporomandibular (DTM) é reconhecida como um conjunto de alterações que 

acometem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e segmentos 

adjacentes. Pode afetar o sistema estomatognático inteiramente por conta das consequências, como 

dores e desconfortos, que podem se tornar limitantes e incapacitadoras1. A DTM afeta 

especialmente as mulheres em meia idade, tendo uma proporção com os homens de 4:1². 

Os sinais e sintomas mais recorrentes da DTM são ruídos e dor na ATM, podendo haver limitação 

na abertura e fechamento da boca, desvios nos padrões de movimentos da mandíbula e dos 

músculos mastigatórios e/ou dor orofacial3. Com a DTM, a mastigação pode sofrer alterações, sendo 

que esta função é vital para o ser humano e, para que seja eficiente, é indispensável que aconteça a 

contração de grupos musculares, destacando os mastigatórios. Na mastigação eficiente ocorre o ciclo 

mastigatório que é composto por três fases: fase de abertura de boca, fase de fechamento da boca e 

a fase oclusal4. A mastigação considerada ideal é realizada bilateralmente alternada, sem ruído ou 

participação extrema da musculatura perioral, deste modo, a força mastigatória é distribuída 

alternando momentos de trabalho e de repouso promovendo a sincronia da musculatura do sistema 

estomatognático. Porém, se a mastigação ocorre de forma unilateral, tendo preferência por um lado 

para exercer esta função, este modo mastigatório pode acarretar em algumas consequências, tais 

como mudanças no desenvolvimento da face, assimetrias que alteram a mastigação eficiente, a 

mordida cruzada que seria no lado preferencial e, também, na fonação e respiração 5. 

Como uma das formas de avaliação da mastigação e da disfunção temporomandibular, pode-se 

destacar a eletromiografia de superfície (EMGs)6. O exame pode mostrar o estado de atividade 

elétrica dos músculos mastigatórios, fazendo com que se entenda o quanto de energia é usada por 

esses músculos para exercerem a função da mastigação7. Na DTM, a EMGs pode ser utilizada em 



casos de acompanhamento de pacientes em terapia para averiguar sua efetividade e, também, para 

estudar características das DTMs musculares8.  

A terapia fonoaudiológica procura adequar os músculos para exercer as funções de fala, 

mastigação, deglutição e também na postura da boca e mandíbula9. Esta intervenção tem a 

possibilidade de facilitar o relaxamento dos músculos faciais e cervicais, melhorando também a 

circulação, por meio de massagens e alongamentos, podendo, assim, diminuir a dor e restabelecer a 

função muscular10. 

Além destes modos terapêuticos, a bandagem elástica terapêutica é um importante recurso, 

agregando de forma positiva nas terapias convencionais11. A bandagem é colocada no sistema 

tegumentar, região que fornece, por meio de vias nervosas, informações do meio para dentro do 

corpo produzindo estímulos constantes de longa duração e proporcionando uma melhor resposta 

motora.  Sendo assim, o uso da bandagem de forma correta pode trazer resultados em menor 

tempo, porém, é indicada a aplicação em conjunto com as técnicas manuais, sendo as duas muito 

eficazes. Contudo, ressalta-se a importância do trabalho multidisciplinar, para que haja um 

diagnóstico confiável e uma conduta terapêutica eficiente12.  

Considerando-se as alterações de mastigação associadas à DTM bem como pela insuficiência de 

pesquisas que a correlacionam com o uso da bandagem elástica em terapia, este estudo teve como 

objetivo determinar, por meio da EMGs, o perfil mastigatório de pacientes com DTM antes e após 

intervenção fonoaudiológica com e sem bandagem elástica, no que se diz respeito a lado preferencial 

mastigatório e padrão de ativação muscular. 

Material e Método 

Esta pesquisa consistiu em um estudo de intervenção, executado em uma Clínica Escola de 

Fonoaudiologia, no Laboratório de Eletromiografia de Superfície e Eletrofisiologia. Após o estudo ser 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Plataforma Brasil sob o número 2.676.182, a amostra foi 

constituída por 14 pessoas, sendo todas do sexo feminino, que referiram queixa de Disfunção 

Temporomandibular (DTM), variando entre as idades de 19 a 34 anos, separadas aleatoriamente em 



dois grupos, onde sete pessoas constituíram o grupo Com Bandagem (CB) que fizeram o uso da 

bandagem elástica associada à terapia tradicional para DTM e as outras sete pessoas foram parte do 

grupo Sem Bandagem (SB), realizando apenas a terapia tradicional para DTM.  

 Todas as pessoas foram informadas sobre a proposta do estudo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Inicialmente, as participantes foram diagnosticadas com 

DTM muscular ou mista por um profissional do curso de Odontologia. As participantes foram 

avaliadas quanto a sua oclusão e mordida, que deveriam ser clinicamente normais, sem maloclusões 

ou deformidades. Não poderiam apresentar ausências dentárias de pares de oclusão, fazer uso de 

relaxantes musculares ou pessoas em tratamento ortodôntico. 

 Foram realizadas anamnese e avaliação fonoaudiológica com os seguintes protocolos: 

Avaliação de Motricidade Orofacial Adaptado pela UFSC – AMIOFE-A13 e o de avaliação da Disfunção 

Temporomandibular14 sendo estes usados apenas para critério de inclusão e exclusão. Sendo assim, 

os pacientes que não atendessem aos critérios, seriam excluídos do estudo.  

Para a Eletromiografia de Superfície (EMGs), as participantes foram instruídas a estarem em 

jejum por pelo menos duas horas, pois a atividade mastigatória poderia interferir na musculatura 

avaliada. No momento do exame, foi solicitada a retirada de todos os acessórios metálicos que 

pudessem interferir no exame. A sala onde foi realizada a EMGs estava silenciosa, sem iluminação 

artificial, com equipamentos elétricos e eletrônicos desligados para evitar interferências. 

Foi realizada a limpeza da pele com gaze em álcool 70%, a fim de melhorar a captação do 

sinal eletromiográfico. Após, os eletrodos foram colocados de forma bilateral, sobre os músculos 

masseter e temporal, e o eletrodo terra unipolar foi colocado na altura do osso esterno. Os eletrodos 

utilizados foram do tipo disco de prata/cloreto de prata, com gel condutor, autoadesivos, bipolares e 

descartáveis.  Foi utilizado o Eletromiógrafo Miotool 400 da marca Miotec de quatro canais, 

configurado da seguinte forma: conversor A/D de 14 bits de resolução na aquisição de sinais de 

EMGs; taxa de rejeição comum de sinais  100dB; filtro passa-alta de 20Hz e  filtro passa-baixa de 

500 Hz; capacidade de aquisição de 2000 amostras/segundo por canal e isolamento elétrico de 5000 

volts. As informações foram apresentadas em RMS, de forma automática, de acordo com o Software 



Miosuite 1.0. O equipamento estava conectado a um notebook não ligado à rede elétrica e os 

traçados foram salvos em disco rígido e pendrive. 

Foram coletadas situações de contração voluntária máxima (CVM), onde o individuo fez a 

máxima intercuspidação com rolete de gaze colocado sobre a região dos molares durante 10 

segundos. Os dados da CVM foram utilizados para normalização do sinal eletromiográfico. Também 

foram coletadas duas amostras de mastigação habitual do paciente, sem direcionamento ou 

instruções sobre lateralidade, realizadas com bala de goma da marca Fini® no formato de ursinho. O 

alimento foi escolhido por apresentar a mesma textura, tamanho e consistência.  

Posteriormente todos os participantes realizaram a terapia fonoaudiológica especifica para 

DTM durante quatro sessões semanais sequenciais de 30 minutos cada. As participantes foram 

instruídas a realizar os exercícios em casa três vezes ao dia e a enviar vídeos comprovando a 

realização dos mesmos diariamente. A terapia tradicional para DTM foi feita com alongamento e 

relaxamento dos músculos masseter e temporal. O alongamento foi realizado de forma bi digital com 

os dedos indicadores e médios, por meio do alongamento da fibra muscular com 10 repetições. O 

relaxamento também foi realizado de forma bi digital com movimentos circulares com 20 repetições 

em cada região muscular, cada exercício foi realizado por três vezes.  O grupo Sem Bandagem (SB) 

apenas realizou a terapia tradicional, enquanto o grupo Com Bandagem (CB) além da terapia 

tradicional fez o uso da bandagem elástica no músculo masseter, aplicada como ponto fixo na 

inserção do músculo (pele do ângulo da mandíbula) e como ponto móvel a região da origem 

muscular do masseter (pele do arco zigomático). O objetivo da colocação da bandagem seguindo 

esta metodologia foi o relaxamento da musculatura, sendo que as participantes foram instruídas a 

permanecerem com a bandagem 24 horas por dia, durante três dias. 

Após quatro semanas de terapia todos os aspectos foram reavaliados, com exceção da 

avaliação odontológica. A análise de dados das EMGs, antes e após intervenção terapêutica, para 

realizar a análise dos dados foi obtida a média, desvio padrão, mediana, valores máximos e valores 

mínimos das variáveis numéricas, sendo utilizada planilha do Microsoft Excel 2010 para registro dos 

valores obtidos. Para realizar a análise exploratória utilizou-se o Software SPSS para Windows por 



meio dos testes: Mann-whitney e Wilcoxon. Apenas foram considerados significativos apenas P-

valores que fossem menores que 0,05. 

Resultados 

 Este estudo foi composto por 14 participantes, do sexo feminino, tendo entre 20 e 34 anos, 

com média etária de 22,54 anos. As participantes foram distribuídas em dois grupos: Com Bandagem 

(CB) e Sem Bandagem (SB), onde cada um era composto por sete indivíduos.  

 Os gráficos a seguir mostraram as médias em porcentagem dos grupos, referente à ativação 

elétrica dos músculos masseter e temporal durante a mastigação antes e após intervenção 

fonoaudiológica. Além disso, estão apresentados em gráfico os resultados referentes ao padrão 

mastigatório e posteriormente dados acerca da ativação muscular.  

 No gráfico 1 são exibidos os registros eletromiográficos referentes à ativação muscular do 

grupo CB antes e após intervenção fonoaudiológica. A ativação muscular é definida como uma 

representatividade da energia gasta pelos músculos para exercer uma determinada função5. 

<Inserir gráfico 1> 

 No gráfico 2 estão representados os registros eletromiográficos da ativação muscular do 

grupo SB antes e após intervenção fonoaudiológica. 

<Inserir gráfico 2> 

 No gráfico 3 estão representadas as porcentagens de indivíduos do grupo CB quanto à 

padrão mastigatório pós intervenção fonoaudiológica. 

<Inserir gráfico 3> 

 No gráfico 4 estão representadas as porcentagens de participantes do grupo SB referente à 

padrão mastigatório pós intervenção terapêutica. 

<Inserir gráfico 4> 



 Em nova análise, com ênfase no grupo CB/SB as participantes foram novamente divididas 

quanto ao seu padrão mastigatório. No grupo CB as participantes que possuíam mastigação 

unilateral e permaneceram após intervenção fonoaudiológica, não tiveram equilíbrio da ativação 

muscular na mastigação, além de aumentar a ativação muscular do músculo masseter no lado de 

trabalho. As participantes que possuíam a mastigação bilateral alternada e permaneceram, já tinham 

a ativação muscular equilibrada entre os músculos e após a intervenção fonoaudiológica, apesar de 

os valores terem aumentado mantiveram-se equilibrados. Nas participantes que possuíam a 

mastigação unilateral e passaram a ter a mastigação bilateral alternada, os valores da ativação 

muscular não se equilibraram.  

 Quanto ao grupo SB, as participantes que possuíam a mastigação bilateral alternada 

permaneceram, apesar de a ativação muscular ter aumentado e ter sido possível observar diferença 

entre o lado direito e esquerdo, sendo que os músculos masseter e temporal dos lados ipsilaterais,  

já apresentavam equilíbrio antes intervenção fonoaudiológica. Nas participantes que possuíam a 

mastigação unilateral e passaram a ter mastigação bilateral alternada após a intervenção 

fonoaudiológica, observou-se ativação muscular equilibrada entre os músculos.    

Discussão 

 Os indivíduos participantes deste estudo foram definidos em virtude da maior incidência dos 

sintomas da Disfunção Temporomandibular (DTM) no sexo feminino15. Assim sendo, levou-se em 

conta a prevalência dos sinais e sintomas na faixa etária de 19 a 40 anos de idade16.  

 Os registros eletromiográficos do grupo CB quanto à ativação muscular durante a mastigação 

antes da intervenção fonoaudiológica eram desiquilibrados, havendo maior ativação muscular do 

lado esquerdo quando comparado ao lado direito, embora sem evidência estatística. A DTM pode 

alterar o equilíbrio da musculatura envolvida nas funções estomatognáticas, principalmente na 

mastigação, podendo causar uma assimetria facial17. Pós-intervenção fonoaudiológica com o uso da 

bandagem elástica, apesar de não haver evidência estatística a ativação elétrica aumentou para os 

músculos masseter e temporal do lado direito e diminuiram no lado esquerdo. A mudança da 



atividade elétrica pós-tratamento levou ao equilíbrio da musculatura, pois a atividade 

eletromiográfica da musculatura no lado direito aumentou e no lado esquerdo diminuiu. Considerou-

se equilíbrio muscular, quando as porcentagens de ativação muscular estavam com valores próximos 

tanto nos lados ipsilaterais, quanto contralaterais. Segundo a literatura, a terapia fonoaudiológica 

para DTM, juntamente com a bandagem elástica, pode promover melhora no quadro de dor em um 

número menor de sessões, em comparação à terapia isolada, equilibrando os grupos musculares que 

executam as funções orais, como a mastigação. Quando a bandagem elástica é usada em um 

individuo, sua eficácia muitas vezes é subjetiva e a eletromiografia pode torná-la objetiva, 

apresentando dados sobre o comportamento neurofisiológico do músculo11-18.  A eletromiografia de 

superfície (EMGs) está sendo constantemente utilizada em pesquisas para avaliação da função 

mastigatória e da sua musculatura envolvida12.  

 Nos indivíduos que fizeram apenas o uso da terapia tradicional para DTM (grupo SB), antes 

da intervenção, os registros eletromiográficos mostravam que a ativação muscular durante a 

mastigação era maior nos músculos masseter e temporal do lado direito. Quando realizada a 

eletromiografia pós-terapia tradicional a ativação muscular não se equilibrou, mostrando ainda, 

maior ativação do lado direito, como observado anteriormente à terapia. Esta diferença entre os 

grupos SB e CB quanto ao equilíbrio ou não da musculatura, embora não tenha evidência estatística, 

pode-se explicar pelo fato de que a bandagem elástica propicia uma estimulação neurossensitiva 

durante todo o momento que o indivíduo a usa, proporcionando estímulos constantes e duradouros, 

tendo uma melhor resposta motora12. Nesta pesquisa a terapia tradicional para DTM não 

demonstrou um equilíbrio da ativação elétrica dos músculos durante a mastigação, embora a 

literatura preconize que a terapia manual propicia o alongamento e relaxamento da musculatura 

facial, atuando no reestabelecimento das funções estomatognáticas10. 

 Na presente pesquisa, foram realizados exercícios de alongamento e massagem na 

musculatura mastigatória. Tais exercícios de alongamento e massagem na região Articulação 

Temporomandibular (ATM) e em toda musculatura facial, têm o objetivo de eliminar a tensão dos 

músculos e pontos gatilhos, por meio de movimentos de baixa velocidade que agem sobre o sistema 



sensorial através dos órgãos tendinosos de Golgi, que são receptores localizados na união dos 

tendões com os músculos que levam informações mecanossensitiva para o Sistema Nervoso Central 

(SNC)19.  

 Quanto ao padrão mastigatório no grupo CB, apenas uma participante (correspondente a 

14% da amostra) do grupo continuou com o padrão mastigatório unilateral pós-intervenção 

fonoaudiológica. Pode-se explicar essa individualidade tendo em vista que um hábito é a repetição 

de algo e isto pode ser de difícil retirada, a mastigação unilateral pode se encaixar neste aspecto20. 

Tanto no grupo CB quanto no grupo SB 29% das participantes já possuíam padrão mastigatório 

bilateral alternado. A mastigação é considerada uma das funções mais significativas no sistema 

estomatognático, e para que a mesma seja eficiente, é preciso que ocorram contrações coordenadas 

de diversos grupos musculares, destacando os mastigatórios21. A mastigação bilateral alternada é 

tida como ideal, pois as estruturas, como os músculos, são estimulados corretamente, permitindo 

contatos oclusais, atividade muscular bilateralmente simétrica e força para a trituração do alimento 

também simétrica22. 

 As participantes que possuíam a mastigação unilateral e passaram a ter o padrão bilateral 

alternado no grupo CB resultam em 57% do total (4 de 7 participantes) e no grupo SB 71% (5 de 7). 

De acordo com um estudo23 pessoas sem desordens no sistema estomatognático têm condições de 

mastigar bilateralmente, porém, em especial os indivíduos com DTM, podem ter preferência por um 

lado para mastigar. Esta preferência acontece, pois pacientes com DTM mastigam do lado que 

sentem a dor, acreditando que vá diminuir a pressão que é sentida e consequentemente, a dor24. 

Ainda que não se tenha evidência estatística, pode-se perceber que entre os dois grupos não houve 

diferença na porcentagem, pois deve levar-se em conta o número de participantes que compuseram 

cada grupo.  

 Relacionando o padrão mastigatório com a ativação muscular, apesar de não ter evidência 

estatística, pode-se perceber que no grupo CB, no momento pré-intervenção uma participante 

possuía o padrão unilateral para mastigação e no momento pós-intervenção continuou tendo este 

padrão. Observou-se, também, que o desequilíbrio da musculatura permaneceu no que tange a 



ativação elétrica dos músculos, tanto no pré quanto no pós-tratamento. Em pessoas que apresentam 

desordem na musculatura, no balanço e no equilíbrio muscular, o padrão unilateral é comumente 

observado. A eletromiografia é um procedimento que pode avaliar de forma rápida, precisa e não 

invasiva a preferência mastigatória11.  

 No grupo CB as participantes que já possuíam antes da intervenção fonoaudiológica a 

mastigação bilateral alternada continuaram, e quanto à ativação elétrica, a musculatura continuou 

desequilibrada. Como já dito anteriormente, a mastigação bilateral alternada é o padrão ideal e 

neste resultado pode-se perceber que antes e após a intervenção as pacientes já tinham uma 

mastigação ideal. 

 Ainda com relação ao grupo CB, embora não tenha tido evidência estatística, pode-se 

salientar que as participantes que possuíam a mastigação unilateral e passaram a ter a mastigação 

bilateral alternada, a ativação muscular não se equilibrou. Mesmo que a musculatura não tenha se 

equilibrado, com o uso da bandagem elástica o individuo pode ter uma melhor percepção da sua face 

e isso pode aumentar o processo de aprendizagem da imagem corporal. Pode-se inferir que a 

aprendizagem corporal resulta em uma mudança de comportamento, podendo esta ser durável e 

estável12.   

 Tratando-se do grupo SB as participantes que, antes da intervenção fonoaudiológica, tinham 

o padrão mastigatório alternado e equilíbrio ipsilateral no lado direito entre os músculos masseter e 

temporal, mantiveram o padrão e o equilíbrio, porém, pode-se perceber que há diferença 

contralateral, embora sem evidencia estatística. Nem sempre que um lado tem mais ativação 

muscular que o outro, significa que existe o padrão unilateral, pois cada músculo tem suas 

propriedades geométricas (tamanho do músculo, orientação do músculo e vantagem mecânica) e 

também suas propriedades intrínsecas (tamanho da fibra muscular e distribuição das mesmas). Estas 

características dos músculos podem variar quanto ao sexo, tipo facial, lado da face, etc e essas 

diferenças podem influenciar na ativação elétrica durante a mastigação25.  

 As participantes que possuíam o padrão unilateral antes da intervenção fonoaudiológica com 

a terapia tradicional para DTM, tiveram equilíbrio na ativação muscular e passaram a ter o padrão 



mastigatório bilateral alternado. A terapia manual na DTM tem como foco minimizar a dor e outros 

sintomas que podem estar presentes, aumentando o fluxo sanguíneo, a oxigenação dos tecidos 

musculares e eliminando os resíduos metabólicos26. Embora não tenha sido usado um questionário 

autorreferido, ressalta-se sua importância, para relatar as experiências dos participantes com o uso 

ou não da bandagem.   

Conclusão 

 Com base nos resultados encontrados pode-se dizer que o perfil mastigatório das pacientes 

tanto com o uso da bandagem quanto apenas com a terapia tradicional para DTM, mudou pós-

intervenção fonoaudiológica. Tendo valores consideráveis de mudança, como 57% das participantes 

do grupo com bandagem que mudaram de padrão unilateral para bilateral alternado e do grupo sem 

bandagem que tiveram esta mudança em 71% das participantes. A ativação elétrica teve equilíbrio 

entre os músculos, porém, em alguns casos, isso não aconteceu como em uma participante do grupo 

com bandagem e nos participantes que mantiveram a mastigação unilateral pós-intervenção 

fonoaudiológica. 

 Ressalta-se, então, a importância da terapia manual para DTM, pois não se tiveram grandes 

diferenças qualitativas entre os grupos e a terapia estava presente em ambos. Com isso, pode-se 

observar que a bandagem pode ser uma grande aliada, oferecendo maior propriocepção ao 

individuo. Sugere-se aumento da amostra para se ter evidências estatísticas. Bem como, o uso do 

questionário autorreferido, pois todas as pacientes que participaram da amostra relataram o grande 

beneficio da terapia e, 100% das que usaram a bandagem elástica, solicitaram a continuidade do uso, 

dando, ainda, mais enfoque no efeito sensorial que a mesma propicia.  
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Gráfico 1 – Ativação muscular pré e pós uso da bandagem elástica 
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Legenda: ATM MD PRÉ = ativação muscular masseter direito pré-intervenção; ATM MD PÓS = ativação muscular 

pós-intervenção; ATM TD PRÉ = ativação muscular temporal direito pré-intervenção; ATM TD PÓS = ativação 

muscular temporal direito pós-intervenção; ATM TE PRÉ = ativação muscular temporal esquerdo pré-

intervenção; ATM TE PÓS = ativação muscular temporal esquerdo pós-intervenção; ATM ME PRÉ = ativação 

muscular masseter esquerdo pré-intervenção; ATM ME PÓS = ativação muscular pós-intervenção. 

 



Gráfico 2 – Ativação muscular pré e pós terapia tradicional 
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Legenda: ATM MD PRÉ = ativação muscular masseter direito pré-intervenção; ATM MD PÓS = ativação muscular 

pós-intervenção; ATM TD PRÉ = ativação muscular temporal direito pré-intervenção; ATM TD PÓS = ativação 

muscular temporal direito pós-intervenção; ATM TE PRÉ = ativação muscular temporal esquerdo pré-

intervenção; ATM TE PÓS = ativação muscular temporal esquerdo pós-intervenção; ATM ME PRÉ = ativação 

muscular masseter esquerdo pré-intervenção; ATM ME PÓS = ativação muscular pós-intervenção. 

 



Gráfico 3 – Padrão mastigatório pós intervenção fonoaudiológica – grupo com bandagem 
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Legenda: D1 = desfecho 1 referente à participantes que possuíam o padrão mastigatório do tipo unilateral e 

permaneceram pós intervenção; D2 = desfecho 2 referente à participantes que já possuíam o padrão 

mastigatório bilateral alternado e permaneceram pós intervenção; D3 = desfecho 3 referente à participantes 

que possuíam o padrão mastigatório do tipo unilateral e após intervenção fonoaudiológica obtiveram o padrão 

mastigatório bilateral alternado. 



Gráfico 4 – Padrão mastigatório pós intervenção fonoaudiológica – grupo sem bandagem 
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Legenda: D1 = desfecho 1 referente à participantes que já possuíam o padrão mastigatório bilateral alternado e 

permaneceram pós intervenção; D2 = desfecho 2 referente à participantes que possuíam o padrão mastigatório do 

tipo unilateral e após intervenção fonoaudiológica obtiveram o padrão mastigatório bilateral alternado. 
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