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RESUMO 

 

A Síndrome da Dor Miofascial (SDM) é uma desordem muscular 

comum nos pacientes com Disfunção Temporomandibular (DTM) 

crônica. Uma de suas características principais é a presença de 

pontos-gatilho (PGs) miofasciais. O objetivo deste estudo foi avaliar 

diferentes formas de desativação de PGs. A amostra, constituída 

inicialmente de 24 mulheres com PGs no músculo masseter 

bilateralmente, foi dividida aleatoriamente em 3 grupos: laserterapia 

(G1), que receberam luz laser infra-vermelha (795nm e 80mW) com 

dose de 4J/cm² no PGs do lado direito e 8J/cm² no lado esquerdo; 

agulhamento (G2), que receberam agulhamento seco no PGs do lado 

direito e agulhamento com infiltração de lidocaína 2% sem 

vasoconstritor (Lidostesim® SV) no lado esquerdo; e controle (G3), onde 

foi simulado a laserterapia em ambos os lados. A efetividade do 

tratamento foi avaliada após 4 sessões com intervalos de 48h, a partir 

da escala visual analógica (EVA), limiar de dor à pressão, abertura 

bucal e atividade eletromiográfica em mordida máxima. Após análise 

estatística de Wilcoxon, pela EVA, todos os grupos, exceto o controle, 

mostraram redução estatística significativa (P<0,05) da dor, porém, o 

aumento do limiar de dor à pressão foi significativo apenas nas 

terapias de agulhamento com injeção (P= 0,0469) e laserterapia com 

dose de 4J/cm² (P=0,0156). A partir desses resultados, conclui-se que 

4 sessões com intervalos de 48h  de agulhamento com injeção de 

lidocaína 2% sem vasoconstritor ou de laserterapia com dose de 

4J/cm² são efetivos para desativação de PGs. 

 

Palavras-chave: dor miofacial, terapia da dor miofacial, terapia a laser 

de baixa intensidade 
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ABSTRACT 

 

The Myofascial Pain Syndrome (MFP) is a common muscular 

disorder in patients with chronic Temporomandibular Dysfunction 

(TMD). One of its main characteristics is the presence of myofascial 

trigger points (TPs). The aim of this study was to evaluate different 

ways to deactivate the TPs. The sample, initially made up of 24 women 

with TPs bilaterally in the masseter muscle, were randomly divided into 

3 groups: Laser therapy (G1), who received infrared laser light (795nm 

and 80mW) with a dose of 4J/cm² on the TPs on the right side and 

8J/cm² on the left side; needle treatment (G2), who received superficial 

dry needling in the TPs on the right side and needle infiltration of 2% 

lidocaine without vasoconstrictor (Lidostesim® SV) on the left side; and 

control (G3), in whom laser therapy was simulated on both sides. The 

effectiveness of the treatment was evaluated after 4 sessions with 

intervals of 48h, by means of the visual analog scale (VAS), pressure 

pain threshold, mouth opening and electromyographic activity during 

maximum bite. After statistical analysis performed by the Wilcoxon 

test, according to VAS, all the groups, except for the control, showed 

statistically significant reduction (P<0.05) in pain, however, the 

increase in the pressure pain threshold was significant only in the 

needling therapies with injection (P= 0.0469) and laser therapy with 

the dose of 4J/cm² (P=0.0156). From these results it was concluded 

that 4 sessions with intervals of 48h of needling with 2% lidocaine 

injection without vasoconstrictor, or laser therapy with a dose of 

4J/cm² are effective protocols for deactivating TPs. 

 

Key Words: myofacial pain, myofacial pain therapy, low level laser 

therapy 
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INTRODUÇÃO 

 

 Aproximadamente 58% da população mundial apresentam sinais 

e/ou sintomas de disfunção temporomandibular (DTM), sendo que 

10% destes apresentam necessidade de intervenção especializada, com 

dor muscular crônica persistente, além de sintomas próprios de 

disfunção (SOLBERG, 1999). Dentre as dores musculares crônicas, a 

Síndrome da Dor Miofascial (SDM) tem sido relatada na literatura 

como uma das causas mais comuns de dor envolvendo a região 

orofacial, cabeça e pescoço (KAMANLI et al., 2004; YENG et al., 2001; 

FRICTON et al., 1985). 

Uma das características principais desta síndrome é a presença de 

ponto-gatilho miofascial (PG) na musculatura afetada. Quando este 

ponto encontra-se ativo, reproduz uma queixa freqüente dos pacientes, 

que é a dor à distância, como na cabeça, na orelha, na mandíbula, na 

articulação temporomandibular (ATM), nos dentes, nos olhos, na 

cervical, entre outros locais. Por esta característica, é comum a busca 

por diversos profissionais da área da saúde, como 

otorrinolaringologista, oftalmologista e neurologista, onde diversos 

exames são realizados, apresentando normalidade em seus resultados. 

 A etiologia da SDM tem sido muito discutida, não havendo uma 

compreensão conclusiva desta desordem. Porém, alguns fatores diretos 

e indiretos parecem estar associados. Os primeiros são representados 

por injúrias diretamente na musculatura. Os últimos causam 
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enfraquecimento da musculatura, predispondo ao desenvolvimento de 

pontos-gatilho.  

Por ser sua etiologia multifatorial, não existe um protocolo 

padrão de terapêutica, sendo sugeridas diversas alternativas para 

tratamento da SDM. O principal objetivo visa à restauração dos 

músculos para o comprimento e postura normais e amplitude total dos 

movimentos, incluindo também a identificação e remoção dos fatores 

perpetuadores (WRIGHT, 2000; FRICTON & DALL’ARANCIO, 2003; 

SIMONS et al., 2005), além de desativação dos PGs (WRIGHT, 2000; 

SIMONS et al., 2005). 

Dentre os tratamentos sugeridos para a desativação do PG, 

incluem-se: ultra-som, pressão e massagem, estimulação elétrica 

nervosa transcutânea (TENS), spray e alongamento, acupuntura 

(YENG et al., 2001), agulhamento seco (HONG, 1994; YENG et al., 

2001; SIMONS et al., 2005) ou injeção de substâncias (SIMONS & 

STOLOV, 1976; GROSSMAN et al., 1996; YENG et al., 2001; KAMANLI 

et al., 2005; GRABOSKI et al., 2005; SIMONS et al., 2005; OJALA et al., 

2006) e laserterapia de baixa potência (SIMUNOVIC, 2000; 

SANSEVERINO, 2001).  

Até o momento, nenhuma técnica de imagem ou teste de 

laboratório foi estabelecido como diagnóstico definitivo de PG. 

Entretanto, a eletromiografia de superfície pode ajudar a determinar 

objetivamente a presença de fenômenos característicos de pontos-

gatilho, sendo uma valiosa ferramenta para pesquisa (SIMONS et al., 

2005; BIGONGIARI et al., 2008).  
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Em vista disso, é extremamente importante avaliar e comparar 

clinicamente algumas terapias utilizadas para a desativação de PGs, 

buscando estabelecer alternativas terapêuticas mais efetivas para o 

tratamento da SDM. Associado a esta comparação, por ser de etiologia 

multifatorial, incluindo o estresse emocional, foi necessário definir um 

grupo controle para ser avaliado até que ponto o recebimento de um 

tratamento influencia na melhora da sintomatologia. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

  

2.1 Síndrome da Dor Miofascial  

 

 Ao longo do tempo, desde 1592, várias sinonímias foram 

utilizadas para a Síndrome da Dor Miofascial, como mialgia, miosite, 

miofasceíte, miofibrosite, miogelose, fibrosite, reumatismo muscular ou 

de partes moles e tensão muscular. Em 1952, Travell sugeriu o termo 

dor miofascial e síndrome dolorosa miofascial, que juntamente com o 

termo Síndrome da Dor Miofascial são os mais utilizados atualmente 

(YENG et al., 2001).  

O diagnóstico da SDM é meramente clínico, baseado na 

anamnese detalhada e minucioso exame físico, realizado por palpação 

muscular e observação da motricidade (SIMONS et al., 2005; ALVES 

NETO et al., 2009). 

Os sinais e sintomas desta síndrome ainda não estão claramente 

definidos, porém alguns critérios diagnósticos essenciais (quadro 1) são 

relatados por diversos autores (SIMONS et al., 2005; IlBULDU et al. 

2004; ALVAREZ & ROCKWELL, 2002; YENG et al., 2001; WRIGHT, 

2000; GERWIN, 1999; HAN & HARRISON, 1997; FRICTON et al., 

1985).   
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Quadro 1- Critérios recomendados para a identificação de um PG. 

CRITÉRIOS ESSENCIAIS 

1. banda tensa palpável (se o músculo for acessível) 

2. sensibilidade local intensa de um nódulo em uma banda tensa 

3. reconhecimento por parte do paciente de queixa atual de dor por 

pressão no nódulo sensível (identificação de um PG ativo) 

4. limite doloroso para a amplitude de movimento em alongamento 

pleno. 

 (Fonte: SIMONS et al., 2005. Dor e Disfunção Miofascial- Manual dos 

pontos-gatilho) 

 

 Além dos critérios recomendados, algumas observações também 

ajudam a confirmar a presença de PG, como identificação visual ou 

tátil de resposta contrátil local ao penetrar a agulha no PG, dor ou 

sensação alterada durante a compressão do PG e demonstração 

eletromiográfica de atividade elétrica espontânea em uma banda tensa 

com PG ativo (SIMONS et al., 2005; YENG et al., 2001).  

 Os PGs localizados na região de cabeça e pescoço são pequenos, 

medindo entre 2 a 10 mm de diâmetro, enquanto os localizados na 

região do ombro são mais largos, com diâmetro de 10 a 20 mm 

(WRIGHT, 2000). Para induzir a dor, a pressão necessária deve ser 

inferior a 2kg/cm2 em relação aos pontos normossensíveis 

contralaterais (BRASHEAR et al., 1999 in YENG et al., 2001). 
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  Os PGs podem ser classificados em ativos ou latentes, 

dependendo de suas características clínicas. Os primeiros, também 

denominados de trigger points, podem ser singular ou múltiplo. 

Apresentam sensibilidade local em uma banda tensa e dor à distância, 

sendo comum a presença de jump sign ou “sinal de pulo”, 

caracterizada pela esquiva do corpo, ou expressões faciais 

desagradáveis durante a sua palpação (SIMONS et al., 2005; ALVAREZ 

& ROCKWELL, 2002; FRICTON et al., 1985). Esta dor ou sensibilidade 

referida, que em geral é ipsilateral ao PG detectado, representa um 

efeito excitatório central, que pode ser um efeito sensorial (dor 

referida,- Ex.: cefaléia tensional, otalgia, odontalgia, entre outros; ou 

hiperalgesia secundária - Ex.: sensibilidade ou dor aumentada no 

couro cabeludo), efeito motor (espasmo muscular, fraqueza muscular, 

perda da coordenação motora e diminuição da tolerância de trabalho) 

ou efeito autonômico (suor anormal, lacrimação e coriza persistentes, 

salivação excessiva, atividade pilomotora, distúrbios proprioceptivos: 

falta de equilíbrio, tontura e zumbido)  (SIMONS et al., 2005). Os PGs 

latentes, ou tender points, em geral, são múltiplos e não causam dor 

referida, mas provocam encurtamento e fraqueza muscular (SIMONS et 

al., 2005;  ALVAREZ & ROCKWELL, 2002).  

O PG ativo pode se transformar em latente, e vice-versa 

(INBODY, 2006; SIMONS et al., 2005). Este último pode permanecer 

inativo por anos, porém, pode ser ativado após um trauma no local, 

sobrecarga aguda, fadiga por excesso de trabalho, radiculopatia 
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(SIMONS et al., 2005), exposição ao frio prolongada (YENG et al., 2001) 

e estresse emocional. Quando um PG é ativado por muito tempo, no 

músculo da zona de dor referida, pode haver a formação de um outro 

PG. Esse ponto é denominado de satélite, e pode apresentar todas as 

características de um PG ativo ou latente (SIMONS et al., 2005). 

Quando o PG principal é inativado, freqüentemente seu PG satélite 

também o será, mesmo sem que nele haja um tratamento específico 

(YENG et al., 2001). 

A SDM pode apresentar-se na forma aguda ou crônica (UNNO et 

al., 2005), dependendo do tipo de PGs predominantes. Na primeira, 

prevalecem os PGs ativos, enquanto na segunda, os latentes (SIMONS 

et al., 2005; OKESON, 2000). 

 

 

2.2 Etiologia e Fisiopatologia da Síndrome da Dor Miofascial 

 

Os fatores que colaboram para o desenvolvimento dos PGs 

podem ser divididos em diretos e indiretos. Os fatores diretos são 

representados por injúrias diretamente na musculatura 

(macrotrauma), ou por repetidos microtraumas causados por hábitos 

parafuncionais (SIMONS et al., 2005; ALENCAR et al., 2005; YENG et 

al., 2001; HAN & HARRISON, 1997), como o bruxismo, o jaw play, a 

onicofagia, o apertar dos lábios, o mascar chicletes (SIMONS et al., 

2005; ALENCAR et al., 2005), entre outros; por hábitos posturais 

inadequados, comumente representado pela anteriorização da cabeça 
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(SABANEEFF, 2004; FRICTON et al., 1985); por atividades 

ocupacionais ou recreativas que produzem estresse repetitivo em um 

músculo específico ou em um grupo de músculos (FRICTON et al., 

1985), como por exemplo, segurar o telefone entre a orelha e o ombro 

(ALENCAR et al., 2005). Os fatores indiretos causam enfraquecimento 

da musculatura, predispondo ao desenvolvimento de pontos gatilho, 

como deficiências nutricionais, desarmonias estruturais (Ex.: 

desarmonia oclusal), sedentarismo, distúrbios do sono, problemas 

articulares (SIMONS et al., 2005; HAN & HARRISON, 1997; FRICTON 

et al., 1985), além da fonte continuada de dor profunda e tensão 

emocional (OKESON, 1998; SIMONS et al., 2005; MANFREDINI et al., 

2004).   

Além desses fatores, as alterações hormonais, a dupla jornada de 

trabalho, a menor produção de serotonina no sistema nervoso central 

(SNC) e a maior ocorrência de somatização, são fatores adicionais que 

podem justificar o maior acometimento do gênero feminino nesta 

síndrome (LIN, 1995 in YENG et al., 2001). 

Na presença de micro ou macrotraumas, ocorre ruptura do 

retículo sarcoplasmático presente nos músculos, e a conseqüente 

liberação de íons cálcio no sarcoplasma. Este íon, ao interagir com a 

adenosina trifosfato (ATP), permite o encurtamento do sarcômero 

(deslizamento da actina com a miosina), o que representa um 

encurtamento muscular ou hipertonia muscular localizada. Esta 

atividade contrátil não é controlada pelo sistema nervoso central (SNC), 

pois não houve atividade elétrica. Com isso, o consumo energético 
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aumenta, levando a um colapso da microcirculação local, por 

compressão mecânica dos capilares. A manutenção da contração 

muscular gera um ciclo vicioso: a contração muscular gera isquemia, 

que por sua vez aumenta a contração da musculatura (SIMONS et al., 

2005; MACIEL, 2003; OKESON, 1998).  

 

 

2.3 Terapêuticas para Síndrome da Dor Miofascial 

 

         Por não existir um protocolo padrão de terapêutica, diversas 

terapias têm sido sugeridas para desativação dos PGs. Quando a SDM 

acomete um único ou poucos músculos e os componentes 

comportamentais e psicossociais são mínimos, medidas mais simples 

podem ser apropriadas. Uma vez que diversas anormalidades 

psicossociais (KATZ & MELZACK, 1999 in ALVES NETO et al., 2009) e 

fatores perpetuantes orgânicos são observados, o tratamento deve se 

abranger para uma equipe interdisciplinar (YENG et al., 2001).  

Algumas modalidades de tratamentos não farmacológicos são 

descritos, a fim de reduzir a tensão muscular e inativar o PG, como a 

massoterapia, o calor profundo (ultrassom, ondas curtas, microondas), 

a crioterapia (compressas de gelo ou aerossóis congelantes- cloreto de 

etila) e alongamento, a eletroterapia (estimulação elétrica 

transcutânea- TENS), a acupuntura (YENG et al., 2001), a laserterapia 

(SIMUNOVIC, 1996; SANSEVERINO, 2001; SIMUNOVIC, 2000; 

BJORDAL et al., 2003; HAKGÜDER et al., 2003; ILBULDU et al., 2004; 
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AZEVEDO, 2004;  KIRALP et al., 2006; BARROS, 2006), o agulhamento 

seco (HONG, 1994; YENG et al., 2001; CHEN et al., 2001; SIMONS et 

al., 2005; ILBULDU et al., 2004; UEMOTO et al., 2007) e a injeção de 

substâncias no PG (SIMONS & STOLOV, 1976; GROSSMAN et al., 

1996; TSCHOPP & GYSIN, 1996; CAVALCANTE et al., 2001; YENG et 

al., 2001; FOSTER et al., 2001; LANG, 2002; UNNO et al., 2005; 

KAMANLI et al., 2005; GRABOSKI et al., 2005; SIMONS et al., 2005; 

OJALA et al., 2006; KIRALP et al., 2006; UEMOTO et al., 2007). 

Essas modalidades terapêuticas físicas são importantes na 

inativação do PG, mas é necessário também, a remoção de outros 

fatores desencadeantes e perpetuadores, para juntos, interromper o 

ciclo vicioso dor-espasmo-dor (TEIXEIRA, 1997).  

Quando objetiva-se apenas diminuir a dor, como nas crises de 

agudização, no controle da dor pós execução da cinesioterapia ou de 

procedimentos de agulhamento e/ ou infiltração dos PGs, terapias 

medicamentosas como o uso de analgésicos e antiinflamatórios podem 

ser indicados. Quando além da analgesia, quer-se obter um 

relaxamento da musculatura, pode-se optar por relaxantes musculares 

de ação central, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos ou 

gabapentina (YENG et al., 2001).  
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2.3.1 Terapia com Agulhamento 

 

 A terapia com agulhamento seco ou com injeção de 

substâncias foi amplamente utilizada por diversos autores, mostrando 

ser uma efetiva terapia para desativação de PGs (FROST et al., 1980 in 

SIMONS et al., 2005; HONG, 1994; GROSSMANN et al., 1996; 

OKESON, 2000; YENG et al., 2001; UNNO et al., 2004; SIMONS et al., 

2005; ALVAREZ & ROCKWELL, 2006). Porém, alguns cuidados devem 

ser tomados durante este procedimento, a fim de diminuir os riscos de 

complicações, como: 

 não introduzir além da metade da agulha durante o 

procedimento, pois caso se quebre  e desapareça sob a 

pele, há dificuldade de recuperá-la (SIMONS et al., 2005);  

 após o agulhamento, deve-se evitar pressionar o local da 

intervenção por no mínimo 2 minutos, diminuindo assim 

a chance de formação de hematoma (ALVAREZ & 

ROCKWELL, 2006); 

  os pacientes com terapia de anticoagulação, incluindo o 

uso de aspirina nos três dias anteriores ao agulhamento 

estão contra-indicados para este tipo de terapia devido ao 

risco de hemorragia (SIMONS et al., 2005).  
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2.3.1.1 Agulhamento com injeção de substâncias 

Os anestésicos locais, a toxina botulínica do tipo A, os 

medicamentos anti-inflamatórios e o soro fisiológico,  foram 

substâncias estudadas para serem injetadas no PG. Dentre as 

substâncias acima citadas, destacam-se os anestésicos locais, como: 

lidocaína 0,5% (HONG, 1994), lidocaína 1% (ALVAREZ & ROCKWELL, 

2006; YENG et al., 2001), lidocaína 2% (OKESON, 2000), procaína 

0,5% (SIMONS et al., 2005, GROSSMANN et al., 1996, YENG et al., 

2001), procaína 1% (ALVAREZ & ROCKWELL , 2006), prilocaína 2% 

(KIRALP et al., 2006), mepivacaína 0,5% (FROST et al., 1980, apud 

SIMONS et al., 2005) e bupivacaína 0,25% (UNNO et al., 2004).  

Teoricamente, a injeção com anestésicos locais interrompe 

temporariamente e funcionalmente as vias nervosas nociceptivas no 

sistema nervoso periférico (SNP), aliviando a dor por impedir a 

aferência sensitiva ao sistema nervoso central (SNC); por melhorar a 

perfusão tecidual, uma vez que alteram a vasoatividade; por relaxar a 

musculatura estriada e por reduzir o tônus neurovegetativo (WHITE & 

SWEET, 1969). Utilizados em pequenas doses e em baixas 

concentrações, podem bloquear as fibras A delta e C, condutoras da 

dor, sem modificar a atividade motora. Apesar do efeito ser adequado, 

como sua duração é curta, pode haver recorrência da crise de dor nos 

pacientes mais resistentes ao tratamento.  

A toxina botulínica do tipo A (FOSTER et al., 2001; LANG, 2002; 

UNNO et al., 2005; KAMANLI et al., 2005; OJALA et al., 2006) pode ser 

uma alternativa para os pacientes mais resistentes ao tratamento 
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(YENG et al., 2001; UNNO et al., 2005).  Ela age promovendo 

desenervação parcial do músculo, diminuindo a contratura sem 

paralisia completa (UNNO et al., 2005). Diferentes doses, variando de 

5U a 40U em cada ponto (FOSTER et al., 2001; KAMANLI et al., 2005; 

UNNO et al., 2005; OJALA et al., 2006), têm sido pesquisadas 

revelando ser uma eficiente substância. Esta neurotoxina bloqueia 

irreversivelmente os terminais pré-sinápticos nas sinapses 

neuromusculares e neurovegetativas e uma vez internalizada, impede a 

liberação da acetilcolina e conseqüentemente, impede a contração 

muscular (SELLIN, 1981; LANG, 2002; SIMONS et al., 2005). O 

músculo esquelético permanece paralisado até que um nervo motor 

desenvolva novos axônios e forme novos contatos sinápticos para 

restabelecer uma articulação neuromuscular funcional para cada uma 

das fibras musculares afetadas (SIMONS et al., 2005), o que pode levar 

de 2 a 6 meses (BRIN, 1997). Recomenda-se não utilizar doses 

superiores a 100U em cada sessão, a fim de evitar o seu principal 

efeito colateral, que é a fraqueza muscular, fenômeno que pode 

prejudicar a função motora do músculo injetado (WHEELER et al., 

1998).  

 

 

2.3.1.2 Agulhamento Seco 

As terapias de agulhamento seco quando realizadas da forma 

correta e com os devidos cuidados são uma das mais efetivas opções de 

tratamento (FROST et al., 1980, apud SIMONS et al., 2005; HONG, 
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1994; GROSSMANN et al., 1996; OKESON, 2000; YENG et al., 2001; 

ILBULDU et al., 2004; UNNO et al., 2004; SIMONS et al., 2005; 

ALVAREZ & ROCKWELL, 2006;). 

Ainda não há nada conclusivo quanto ao seu mecanismo de 

ação, porém, algumas teorias têm sido descritas. Uma das explicações 

é que a própria agulha ao ser introduzida no PG, causaria um 

rompimento mecânico deste ponto (SIMONS et al., 2005). Outros 

acreditam na estimulação do sistema supressor endógeno da dor, 

promovendo a liberação de endorfinas, como ocorre na acupuntura 

(YENG et al., 2001).  

 

 

2.3.2 Laserterapia 

 

Muitos estudos com laser de baixa potência têm mostrado a 

efetividade desta terapia, porém os trabalhos diferem quanto ao 

comprimento de onda, a potência, a dosagem, e a freqüência de 

aplicação. O laser com comprimento de onda na faixa do infravermelho 

no espectro eletromagnético apresenta maior penetração no tecido, 

sendo indicado para a desativação de PGs (VENANCIO et al., 2002; 

SANSEVERINO, 2001). 

O objetivo desta terapia visa regular as funções fisiológicas 

celulares (LIZARELLI, 2005), mediar o processo inflamatório, reparar 

os tecidos e promover analgesia nos quadros de dor aguda ou crônica 

VENANCIO et al., 2002; SANSEVERINO, 2001). Nas áreas de PGs, a 
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laserterapia melhora a microcirculação local, melhorando o suprimento 

de oxigênio para as células com hipóxia e ao mesmo tempo, ajuda a 

remover os produtos do metabolismo celular. Esta estabilização da 

microcirculação, interrompe o ciclo vicioso de dor-espasmo-dor. Porém, 

o sucesso deste tratamento, depende da aplicação correta da dose, 

uma vez que uma super ou sub dosagem pode produzir efeitos 

negativos no metabolismo celular, podendo inibir ou levar a efeitos 

contrários ao esperado (SIMUNOVIC, 1996). 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Comparar alternativas terapêuticas para o tratamento da 

Síndrome da Dor Miofascial através de análise da atividade 

eletromiográfica, escala visual analógica (EVA), algômetro 

digital e da abertura máxima indolor da boca. 

 

Objetivos Específicos 

 Verificar a efetividade do agulhamento seco, agulhamento 

com injeção de lidocaína e aplicação de duas diferentes doses 

de laser de baixa intensidade para a desativação de pontos-

gatilho miofasciais.  
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4. METODOLOGIA 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa, da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói-RJ 

(Nº do processo: 024/ 2008).  

 

4.1 Seleção da amostra 

A amostra foi constituída por 24 pacientes selecionadas dentre 

aquelas que compareceram à triagem da Clínica de Disfunção 

Temporomandibular (DTM) da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense, e da Clinica da Dor da Universidade 

Salgado de Oliveira (UNIVERSO), ambas na cidade de Niterói (RJ). 

 

Para inclusão na amostra foram observados os seguintes critérios: 

 Gênero feminino; 

 Indivíduos com pele clara; 

 Adultas, a partir de 20 anos; 

 Presença de pontos-gatilho bilateralmente no músculo masseter, 

identificados através de palpação muscular. 
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4.2. Aplicação do método 

 

Após a seleção, as pacientes foram esclarecidas quanto aos 

objetivos da pesquisa e, se de acordo, assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (ANEXO 1), sendo então aplicado o 

questionário de diagnóstico em pesquisa para Disfunção 

temporomandibular (RDC- TMD- Eixo II) e o  preenchimento da ficha, 

onde foram anotados os dados referentes à localização dos pontos-

gatilho no músculo masseter e a evolução terapêutica. Em seguida, 

foram colhidos os registros eletromiográficos e posteriormente, aplicada 

a terapêutica.   

 

(a) questionário de diagnóstico em pesquisa para Disfunção 

temporomandibular- Eixo II (RDC- TMD) (ANEXO 2) 

Este questionário foi utilizado para classificar a dor crônica das 

pacientes nas seguintes escalas: 

Quadro 2- Escala de classificação da dor crônica pelo RDC- 
TMD 

0 sem DTM nos últimos 6 meses 

I dor crônica de baixa intensidade (inabilidade baixa) 

II dor crônica de alta intensidade (inabilidade baixa) 

III dor crônica com limitação moderada (inabilidade alta) 

IV dor crônica com limitação severa (inabilidade alta) 
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(b) ficha com anotação de localização do ponto de gatilho, 

localização dos eletrodos de eletromiografia, do grau de 

abertura bucal máxima sem desconforto e evolução 

terapêutica (ANEXO 3) 

Para localização do ponto-gatilho foi realizada a palpação digital, 

utilizando o dedo indicador, com a cadeira em posição paralela 

ao solo e o paciente em posição horizontal.  A dor foi avaliada 

antes e após o tratamento das seguintes maneiras: escala visual 

analógica para dor espontânea, algômetro digital, para limiar de 

dor à pressão, e mensuração da abertura bucal máxima sem 

desconforto com auxílio de um paquímetro. 

Escala Visual Analógica (EVA): com auxílio de uma régua 

com diferentes expressões faciais (Figura 1), o paciente 

indicava através de um cursor, a intensidade da sua dor 

espontânea. Na parte posterior da régua, em uma escala de 

0 (sem dor) a 10 (máxima dor possível) (Figura 2), o 

avaliador anotava a intensidade da dor atribuída pelo 

paciente (Figura 3 e 4). 

 

Figura 1. EVA-parte voltada para o paciente. Através do cursor, o 

paciente define a intensidade da sua dor. 
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Figura 2. EVA- parte voltada para o avaliador. 

 

Figura 3. EVA- vista voltada para o paciente. 

 

Figura 4. EVA- vista voltada para o avaliador. 
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Algômetro Digital: modelo DDK 20, da marca KRATOS 

equipamentos industriais Ltda., nº de série 4154, ano 2008 

(Figura 5). Com o auxílio deste aparelho, quantificou-se em 

kgf (quilograma força), o limiar de dor à pressão em cada 

PG. A ponta ativa circular e plana do aparelho (Figura 6) foi 

aplicada perpendicularmente à superfície testada, 

exercendo-se pressão progressivamente, até que o paciente 

notificasse o operador do início da sensação dolorosa (Figura 

7). Neste momento, a pressão era cessada e 

automaticamente registrava no visor o valor obtido da 

pressão suportada pela paciente. Após a verificação de todos 

os PGs, repetiu-se o procedimento mais uma vez, para que 

fosse obtida a média. Durante a aplicação da pressão, 

apoiou-se a cabeça da paciente com a mão colocada do lado 

oposto ao que estava recebendo a pressão, evitando assim o 

deslocamento da cabeça. 

 

 

Figura 5. Algômetro digital da marca KRATOS equipamentos industriais 

Ltda. 
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Figura 6. Ponta ativa circular e plana com13mm de diâmetro. 

 

 

Figura 7. Paciente levantou a mão quando começou a sentir dor. 

 

 

Mensuração da abertura bucal: com o auxílio de um 

paquímetro (Figura 8) foi feito a mensuração da abertura 

bucal máxima sem desconforto. 
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Figura 8. Paquímetro utilizado para mensurar a abertura bucal máxima 

sem desconforto. As duas hastes menores (ver seta) encaixaram-se nos 

bordos incisais dos elementos 11 e 41. 

 

(c) registros eletromiográficos  

Para a realização dos registros eletromiográficos, utilizou-se o 

aparelho da EMGSystem do BRASIL Ltda., de 6 canais, com 

filtros passa alta de 20 Hz (Hertz) e passa baixa de 500 Hz 

configurados de fábrica (Figura 9), conectados no laptop da 

marca Dell (Intel (R) Pentium (R) M processador 1,73GHz 

1,73GHz, 0,99GB de RAM) (Figura 10). Para a captação dos 

registros, utilizou o software WinDaq® (Figura 11).   Todas as 

pacientes se submeteram à análise da atividade eletromiográfica 

bilateral do músculo masseter. Para a realização deste 

procedimento, a paciente sentou-se em uma cadeira com 

encosto, com o plano de Frankfurt paralelo ao chão (olhando 

para o horizonte), os pés apoiados no chão, e as mãos em 

repouso sobre as pernas. Previamente à colocação dos eletrodos 
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bipolares, a pele foi limpa com algodão embebido em álcool 70º a 

fim de remover substâncias oleosas ou bases, e, 

conseqüentemente, reduzir a impedância local. Para a colocação 

dos eletrodos de superfície foi pedido à paciente para realizar a 

máxima intercuspidação, a fim de localizar o ponto de maior 

contração muscular (placa motora). Os eletrodos foram 

posicionados em direção ao longo eixo das fibras musculares 

(Figura 12). Um eletrodo monopolar funcionou como fio terra e 

foi colocado na região cervical (C7). Posteriormente, adesivos 

micropore foram colocados sobre os eletrodos para reduzir 

artefatos. A coleta dos registros eletromiográficos foi realizada da 

seguinte forma: 

 em contração isométrica, por 10 segundos: solicitou-se 

que o paciente mordesse uma fita de Parafilm M (Figura 

13) colocado nos dentes posteriores, bilateralmente.  

Para leitura dos resultados, descartou-se os 3 segundos 

iniciais e finais dos registros.  
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Figura 9. Aparelho de eletromiografia da marca EMGSystem do BRASIL Ltda. 

 

 

 

 

Figura 10. Eletromiógrafo conectado ao computador. 
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Figura 11. Software WinDaq® utilizado para captação dos registros 

eletromiográficos. 

                            

Figura 12. Colocação do eletrodo em direção ao longo eixo das fibras 

musculares do masseter. 
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Figura 13. Tiras de Parafilm “M” utilizadas na região dos dentes posteriores 

bilateralmente, durante a contração máxima. 

 

(d) aplicação da terapêutica 

Posteriormente à tomada dos registros eletromiográficos, as 

participantes da amostra foram divididas, aleatoriamente, em 

três grupos. 

GRUPO A: Constituído por 8 pacientes que receberam aplicações de 

laser infra-vermelho, modelo Three Light, da marca Clean Line, de 

80mW de potência e 795nm de comprimento de onda (Figura 14). Os 

PGs localizados no masseter direito de cada paciente receberam 

aplicação da luz laser com dose de 4J/cm2. No lado esquerdo, a dose 

foi de 8J/cm2 (Figura 15). 
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Figura 14. Aparelho de laserterapia da marca CleanLine Ltda. A ponteira azul é 

representa o laser no espectro infra-vermelho e a ponteira vermelha corresponde 

ao laser visível. 

 

         

 

Figura 15. Dosagem de 4J/cm² foi utilizada nos PGs localizados no músculo 

masseter direito. Enquanto no lado esquerdo foi utilizada a dose de 8J/cm². 

GRUPO B: Constituído por 8 pacientes que receberam 

tratamento com agulhamento seco nos PGs localizados no músculo 
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masseter direito (Figura 16), e no mesmo músculo do lado esquerdo foi 

realizada a injeção de 0,25ml de lidocaína 2% sem vasoconstritor 

(Lidostesim® SV- Dentsply) (Figura 17, Figura 18, Figura 19 e Figura 

20). Foi utilizado carpule odontológica com refluxo e agulha descartável 

curta, de l30G, da marca Unoject. A agulha foi inserida em 

profundidade de 1 a 2 cm, em um ângulo agudo de 30º formado entre 

a agulha e a pele, com incidência em várias direções, com movimentos 

dentro do tecido.  Estes pacientes foram orientadas a evitar pressionar 

diretamente o local do agulhamento por pelo menos 2 minutos após a 

realização do procedimento para evitar a formação de hematomas. 

 

 

 

Figura 16. Instrumento utilizado para o agulhamento seco: carpule e agulha 

curta descartável. 
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Figura 17. Lidocaína 2% sem vasoconstritor de nome comercial Lidostesim® 

SV da Dentsply utilizado na infiltração do PG. 

 

 

Figura 18. Marcação feita no tubete anestésico a fim de facilitar a visualização 

da dosagem em cada PG. 

 

 

Figura 19. Tubete anestésico com as marcações dentro da carpule. Melhor 

visualização da quantidade a ser infiltrada. 
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Figura 20. As figuras A e B, mostram que o PG se desloca no sentido contrário 

à pressão do dedo na musculatura. A figura C mostra o “aprisionamento” do PG entre 

os dedos indicador e médio, durante o agulhamento. 

 

GRUPO C: Constituído por 8 pacientes que, compuseram o grupo 

controle. Elas receberam tratamento placebo nos pontos-gatilho 

localizados tanto no músculo masseter direito quanto no esquerdo. 

Neste grupo, foi simulado a laserterapia, ou seja, sem a emissão da luz 

laser (Figura 21). 

Fonte: ALVAREZ & ROCKWELL, 2002 

(www.aafp.org/afp) 
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Figura 21. Na ponteira do laser (ver região circulada) foi colocado adesivo vinil 

preto opaco, impedindo a passagem da luz laser. 

 

Todas as pacientes, ao final de cada sessão de tratamento, 

incluindo as do grupo controle, realizaram três séries de dez segundos 

de alongamento muscular ativo de abertura máxima.  

Foram realizadas quatro sessões, com os seguintes intervalos: 

 entre a 1ª e a 2ª sessão: intervalo de 72h 

 entre a 2ª e a 3ª sessão: intervalo de 48h  

 entre a 3ª e a 4ª sessão: intervalo de 72h  

Após a 4ª sessão foi realizada nova análise eletromiográfica, 

mensuração da abertura bucal e avaliação da dor com escala visual 

analógica e algômetro digital. 

Para a confirmação de que a energia laser e o 

agulhamento/injeção estavam sendo realizados no mesmo local em 
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cada sessão, foram adotadas referências anatômicas (tragus e ângulo 

da mandíbula) e a ajuda de um goniômetro (Figura 22 e Figura 23). 

 

 

Figura 22. Primeiramente os PGs são localizados e enumerados. 

 

 

 

Figura 23. Após a marcação dos PGs, com a ajuda de um goniômetro e 

adotando o tragus e ângulo da mandíbula como referências anatômicas, é possível 

localizar cada PG. Isso permite a localização dos PGs em cada sessão de tratamento. 
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Todas as pacientes foram informadas para não utilizarem 

nenhuma medicação durante a fase terapêutica. Igualmente, foram 

orientadas a realizarem compressa de gelo e alongamento na região 

cervical (Figura 24) e a corrigirem a postura durante o sono, como 

altura correta do travesseiro e apoio dos braços e pernas com 

travesseiros para estabilização da coluna (Figura 25). Também foram 

aconselhadas a controlar, ou, na medida do possível, eliminar hábitos 

nocivos praticados ao longo do dia, tais como apertamento dentário, 

onicofagia, uso de goma de mascar, morder ou manter objetos entre os 

dentes (ex: canetas, lápis, grampo). 

 

 

          

       

Figura 24. Alongamento dos músculos cervicais. 
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Fonte: www.grupomed.com 

Figura 25. Postura correta durante o sono. 
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5. RESULTADOS 

 

 Para análise dos dados da pesquisa, adotou-se o nível de 

-paramétrico de dados pareados 

(WILCOXON). Os programas utilizados foram Statistica (versão 7.0) e 

GraphPad Software. 

 Numa amostra inicial de 24 mulheres com Síndrome da Dor 

Miofascial, 3 abandonaram a pesquisa. Duas pacientes que não 

haviam iniciado o tratamento desistiram pela falta de tempo e por ter 

conseguido tratamento em consultório particular. A terceira que fazia 

parte do grupo de agulhamento, descobriu que estava grávida e por 

isso, abandonou o tratamento. 

As 21 mulheres, distribuídas igualmente nos 3 grupos 

(laserterapia, agulhamento e controle), que completaram a pesquisa, 

tinham idade entre 20 e 52 anos, e índice de massa corporal (IMC) 

entre 19,7 e 32,4 kg/ m². Para cada grupo são apresentados a média 

da idade (Gráfico 1) e IMC (Gráfico 2).  
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Gráfico 1. Distribuição da média de idade entre os grupos. 
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Gráfico 2. Distribuição da média do IMC (índice de massa corporal) entre os 

grupos. 

 

Durante a palpação do músculo masseter, diversas foram as 

áreas de dor referida relatadas. Destacaram-se as regiões temporal, 

zigomática e submandibular, com respectivamente, 24, 24 e 20 queixas 

(Gráfico 3).  
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Gráfico 3. Áreas de dor/ sensibilidade referida ao pressionar PGs no músculo 

masseter. 
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Quanto à classificação da dor crônica, realizado através do Eixo 

II do Critério de Diagnóstico em Pesquisa para DTM (RDC/ DTM), a 

grande maioria do grupo controle e agulhamento, apresentaram 

inabilidade leve, enquanto no grupo de laserterapia, a inabilidade 

tendeu a se equilibrar entre leve e alta (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Classificação da dor crônica. 

 

 

Todos os grupos foram submetidos à avaliação da sintomatologia 

dolorosa antes e após a aplicação da terapêutica. Para avaliação 

subjetiva, foi utilizado a Escala Visual Analógica (EVA). De acordo com 

os gráficos 5-9, o grupo controle foi o único que não mostrou melhora 

significativa (p=0,0781) (Gráfico 5). As terapias de agulhamento seco 
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(p=0,0313) (Gráfico 6), injeção de anestésico (p=0,0313) (Gráfico 7), 

laserterapia com dosagem de 4J/ cm2 (p=0,0156) (Gráfico 8) e 8J/ cm2 

(p=0,0313) (Gráfico 9) foram significantes na sua melhora.  

 

 

Gráfico 5. Utilizando a EVA como instrumento de avaliação, houve tendência 

à melhora no grupo controle. 

 

 

 

Gráfico 6. Utilizando a EVA como instrumento de avaliação, houve melhora 

significante no grupo de agulhamento seco (p=0,0313). 
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Gráfico 7. Utilizando a EVA como instrumento de avaliação, houve melhora 

significante no grupo de agulhamento seco (p=0,0313). 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Utilizando a EVA como instrumento de avaliação, houve melhora 

significante no grupo de laserterapia com dosagem de 4J/cm2 (p=0,0156). 
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 Gráfico 9. Utilizando a EVA como instrumento de avaliação, houve 

melhora significante no grupo de laserterapia com dosagem de 8J/cm2 (p=0,0313).  

 

 

Quanto à avaliação objetiva, foram utilizados os seguintes 

métodos de comparação antes e após a aplicação da terapia: limiar de 

dor à pressão com a utilização do algômetro digital, o grau de abertura 

bucal com a utilização do paquímetro e a análise do registro 

eletromiográfico do músculo masseter.  

O algômetro digital foi utilizado em cada ponto gatilho (PG). O 

total de PGs avaliados no músculo masseter direito foi 69, contra 71 do 

lado esquerdo. Houve melhora significante somente nos grupos de 

injeção com anestésico (p=0,0469) (Gráfico 10)  e laserterapia com 

dosagem de 4J/cm² (p=0,0156) (Gráfico 11). Nos grupo controle 

(p=0,4688), agulhamento seco (p=0,1094)  e laserterapia com dosagem 

de 8J/cm² (p=0,4688), não houve significância na melhora (Gráficos 

12, 13 e 14)  . 
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Gráfico 10. Utilizando o algômetro digital como instrumento de avaliação, 

houve melhora significante no grupo de injeção com anestésico (p=0,0469).  

 

 

 

Gráfico 11. Utilizando o algômetro digital como instrumento de avaliação, 

houve melhora significante no grupo de laserterapia com dosagem de 4J/cm² 

(p=0,0156).  
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Gráfico 12. Utilizando o algômetro digital como instrumento de avaliação,  não 

houve melhora significante no grupo controle (p=0,4688). 

 

 

 

 

Gráfico 13. Utilizando o algômetro digital como instrumento de avaliação, não 

houve melhora significante no grupo de agulhamento seco (p=0,1094). 

 



 76 

 

Gráfico 14. Utilizando o algômetro digital como instrumento de avaliação, não 

houve melhora significante no grupo de laserterapia com dosagem de 8J/cm² 

(p=0,4688). 

 

Quanto aos registros eletromiográficos do músculo masseter 

durante a contração máxima, antes e após as terapias aplicadas, não 

foi encontrada alteração significante (Gráficos 15, 16, 17, 18 e 19).  

 

Gráfico 15. Utilizando a eletromiografia de superfície como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo controle (p=0,9375). 
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Gráfico 16. Utilizando a eletromiografia de superfície como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo de agulhamento seco (p=0,8125). 

 

 

 

Gráfico 17. Utilizando a eletromiografia de superfície como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo de injeção de anestésico 

(p=0,6875). 
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Gráfico 18. Utilizando a eletromiografia de superfície como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo de laserterapia com dosagem de 

4J/cm² (p=0,8125). 

 

 

 

Gráfico 19. Utilizando a eletromiografia de superfície como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo de laserterapia com dosagem de 

8J/cm² (p=0,3750). 
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Na mensuração da abertura bucal, não foram comparadas as 

terapias empregadas em cada lado dos músculos masseter, uma vez 

que a medida é a mesma, independente do lado direito ou esquerdo. 

Neste caso, comparou-se apenas os grupos controle, agulhamento e 

laserterapia, não apresentando melhora significante (Gráficos 20, 21, 

22). 

 

Gráfico 20. Utilizando a mensuração da abertura bucal como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo controle (p=0,1094). 

 

Gráfico 21. Utilizando a mensuração da abertura bucal como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo de agulhamento (p=0,1563). 
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Gráfico 22. Utilizando a mensuração da abertura bucal como instrumento de 

avaliação, não houve melhora significante no grupo de laserterapia (p=0,1563). 
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6. DISCUSSÃO 

 

A Síndrome da Dor Miofascial (SDM) acomete músculos, tecidos 

conectivos e fáscias, principalmente na região cervical, lombar e 

cintura escapular (YENG et al., 2001; ALVES NETO et al., 2009), mas 

também pode acometer os músculos da mastigação nos pacientes com 

disfunção temporomandibular (DTM). Apesar desta síndrome ser uma 

das causas mais comuns de dor e incapacidade em doentes com dores 

músculo-esqueléticas, os pacientes e principalmente, muitos 

profissionais da área de saúde não a reconhecem, pois o diagnóstico 

depende exclusivamente da história clínica e dos achados do exame 

físico (YENG et al., 2001; SIMONS et al., 2005; ALVES NETO et al., 

2009). Esta negligência ajuda a tornar crônica a doença e faz com que 

a dor provocada por ela, diminua e muito, a qualidade de vida do 

indivíduo. 

De acordo com KATZ & MELZACK (1999) in ALVES NETO et al. 

(2009), a percepção de dor é caracterizada como uma experiência 

multidimensional, diversificando na qualidade e na intensidade 

sensoriais e afetada por variáveis afetivo-motivacionais. Os pacientes 

com dores musculares crônicas, como na SDM, em geral, já passaram 

por diversos profissionais da saúde, sem que tenha obtido uma 

melhora da sintomatologia. Isto faz com que a variável afetivo-

motivacional esteja fortemente relacionada a sua dor. Mensurar 

objetivamente essa experiência interna, complexa e pessoal torna-se 

uma tarefa difícil.  
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Por este motivo, diferentes formas de mensurar a percepção/ 

sensação da dor foram utilizadas nesta pesquisa. De acordo com 

diversos trabalhos (HONG, 1994; GROSSMANN et al., 1996; TSCHOPP 

& GYSIN, 1996; HAKGÜDER et al., 2003; ILBULDU et al., 2004; 

VENANCIO et al., 2005; UNNO et al., 2005; KIRALP et al., 2006, 

BARROS, 2006; OJALA et al., 2006), a escala visual analógica (EVA) e o 

limiar de dor à pressão foram os instrumentos mais utilizados nas 

pesquisas relacionadas à SDM. A primeira, apesar de subjetiva, é 

rápida e de fácil aplicação. Segundo ALVES NETO et al. (2009), dados 

da literatura mostram que apenas 2% dos pacientes fracassam ao 

utilizar esta escala.  Já o limiar de dor à pressão analisado através do 

algômetro, fornece dados objetivos, e também é de fácil aplicação.  

Segundo ALVES NETO et al. (2009), estas formas de mensurar a 

dor utilizam apenas instrumentos unidimensionais, que quantificam a 

severidade ou a intensidade da dor, mas não avaliam os fatores 

afetivos e emocionais. Dos artigos pesquisados, apenas KAMANLI et al. 

(2005) avaliaram também a qualidade de vida e níveis de depressão e 

ansiedade. Porém, um ponto negativo deste trabalho foi a não 

utilização de grupo controle. 

Quando o enfoque da pesquisa é avaliar terapêuticas em 

pacientes com DTM crônica, como na SDM, incluir um grupo controle 

possibilita avaliar até que ponto a melhora da dor está sendo 

influenciada pela parte psicológica do recebimento de um tratamento 

e/ ou da atenção profissional. Além do trabalho de KAMANLI et al. 

(2005), muitos outros também não incluíram este grupo, como o de 
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HONG (1994), GROSSMANN et al. (1996), HAKGÜDER et al. (2003), 

UNNO et al. (2005) e KIRALP et al. (2006). Porém acrescentar este 

grupo em terapias de agulhamento nos PGs pode ser controverso. 

TSCHOOP & GYSIN (1996) e OJALA et al. (2006) ao compararem 

diferentes substâncias injetadas elegeram a solução salina fisiológica a 

0,9% como substância placebo. Ao avaliarem os resultados, verificou-

se que a injeção desta substância também é uma terapia eficaz para 

desativação de PGs (GYSIN, 1996; CUMMINGS & WHITE, 2001; OJALA 

et al., 2006). O modo como as diferentes substâncias agem parece não 

estar totalmente esclarecido. Porém, de acordo com SIMONS et al. 

(2005), a melhora durante a injeção de líquidos, se deve à ocorrência 

de uma “lavagem” das substâncias (substâncias algógenas, íons Ca+) 

acumuladas no ponto, diminuindo a sensibilização nervosa e a 

contração muscular descontrolada, pois mesmo as substâncias sem 

ação farmacológica, como a solução salina fisiológica, apresentaram 

resultados satisfatórios quando comparadas com os anestésicos locais 

e a toxina botulínica do tipo A. Esta teoria não é aplicada para o 

agulhamento seco. Talvez essa seja uma das explicações do melhor 

desempenho clínico da injeção de anestésico sobre o agulhamento seco 

nesta pesquisa, discordando com os achados de CUMMINGS & WHITE 

(2001), mas corroborando com HONG (1994) e KAMANLI et al. (2005). 

Logo, nos casos em que se pretende comparar apenas terapias de 

agulhamento, recomenda-se a utilização de outro tipo de grupo 

controle, como por exemplo, a utilizada nesta pesquisa, a laserterapia 
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sem emissão de luz laser, concordando com ILBULDU et al. (2004), 

VENANCIO et al. (2005) e BARROS (2006). 

O laser de baixa potência, apesar de ser um aparelho com custo 

mais elevado, tem mostrado resultados satisfatórios na desativação de 

PGs, quando aplicado corretamente (SIMUNOVIC,1996; VENANCIO et 

al., 2002; HAKGÜDER et al., 2003; AZEVEDO, 2004; KIRALP et al., 

2006). De acordo com VENANCIO et al. (2002), os comprimentos de 

onda mais indicados para desativação de PGs estão localizados na 

faixa de 780 a 904nm, correspondendo aos lasers infra-vermelhos, 

uma vez que apresentam maior penetrabilidade nos tecidos, 

concordando com o que foi utilizado nesta pesquisa. No entanto, 

ILBULDU et al. (2004) e BARROS (2006) utilizaram espectro 

eletromagnético inferior ao recomendado (632,8nm e 730nm, 

respectivamente), obtendo resultados satisfatórios, o que leva a crer 

que a dosagem também deve ser considerada para o sucesso da 

terapia. De fato, segundo SIMUNOVIC (1996), a dose ótima aplicada 

diretamente na área alvo é ainda mais importante do que o 

comprimento de onda do aparelho, uma vez que a sub ou super-

irradiação pode não produzir efeito, ou mesmo inibir o efeito. Talvez 

esta seja a melhor justificativa da melhora do grupo de laserterapia 

com dose de 4J/cm² contra o de 8J/cm², concordando com VENANCIO 

et al. (2002) e AZEVEDO (2004). Porém, esta dose deve ser ajustada de 

acordo com o tipo de tecido. De acordo com SIMUNOVIC (1996 e 2000), 

para a pele do tipo melanodérmica, recomenda-se um aumento de 50% 

da dose usual, pois a melanina absorve mais na superfície, não 
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deixando passar a densidade necessária para a área de interesse. Para 

o paciente com muito tecido adiposo, a dose também deve ser 

aumentada nesta mesma proporção, pois a gordura causa reflexão, o 

que gera menor absorção da irradiação pelo tecido.  

Em relação à freqüência da laserterapia, a presente pesquisa 

concorda com a recomendação de SIMUNOVIC (1996 e 2000), e 

AZEVEDO (2004), que orientam de 2 a 3 vezes por semana. No 

entanto, de acordo com VENANCIO et al. (2002) em casos agudos, 

tanto a freqüência quanto a dosagem devem ser maiores: 5 vezes por 

semana, com doses de 24J/cm². Com a melhora, ambas devem ser 

diminuídas. Em casos crônicos a freqüência recomendada é de 2 a 5 

vezes por semana, com doses mais baixas, em torno de 4J/cm², porém, 

com um maior número de sessões (30 sessões). Para esses autores, 

tanto a dosagem quanto a freqüência devem ser individualizados, 

baseando-se na resposta de cada paciente. Além disso, é comum nas 

primeiras sessões ocorrer aumento da sensibilidade dolorosa, 

principalmente nos casos agudos, pois o laser estimula a liberação 

intensa de histamina no local. Entretanto, nas sessões subseqüentes a 

dor tende a diminuir progressivamente. Eles ainda recomendam que, 

caso o paciente relate uma sensação tipo “pequeno choque”, a dosagem 

deve ser diminuída e as sessões mais espaçadas, e a fase de cura 

estará quase completa. 

Em relação à mensuração da abertura bucal indolor, não foi 

encontrada melhora significante entre os grupos agulhamento, 

laserterapia e controle, ao contrário do trabalho de GROSSMANN et al. 
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(1996). Uma das explicações para isto é que esses autores realizaram o 

agulhamento com injeção de procaína em PGs não apenas no músculo 

masseter, mas também nos músculos pterigóideo medial, pterigóideo 

lateral e temporal, permitindo um maior relaxamento da musculatura 

elevadora da mandíbula, e conseqüentemente uma maior abertura de 

boca. Além disso, na presente pesquisa, indivíduos com a mesma 

abertura bucal receberam dois tipos de tratamento: agulhamento seco 

nos PGs do lado direito e injeção de anestésico no lado esquerdo, sendo 

a segunda terapia mais efetiva que a primeira.  

Das pesquisas comparadas neste trabalho, nenhuma avaliou a 

melhora da atividade eletromiográfica de superfície no pré e pós 

tratamento de desativação de PGs. Esse uso restrito na odontologia, 

provavelmente se deve a um maior domínio da técnica e tempo para a 

sua aplicação, e um maior custo do aparelho comparado com os outros 

instrumentos de medida de dor. Apesar de não ter havido diferença 

significante na contração máxima nesta pesquisa, BIGONGIARI et al. 

(2008) ao analisarem, através da EMG de superfície, indivíduos 

saudáveis, sem PGs, com indivíduos com esses pontos, revelaram uma 

maior intensidade do sinal, principalmente na condição de repouso, no 

grupo de SDM.  

Dentre as terapias avaliadas nesta pesquisa, o agulhamento com 

injeção de anestésico e a laserterapia de 4J/cm² foram as que 

apresentaram melhores resultados para desativação de PGs. Ambas 

são rápidas e práticas, porém a primeira apesar de oferecer um maior 

custo-benefício, exige um maior domínio da técnica. Já a laserterapia 



 87 

não apresenta os riscos que a agulha poderia causar durante o 

procedimento, além de ser uma boa opção para os pacientes que 

apresentam medo da agulha.  

Atualmente a ferramenta mais aceita para padronizar os critérios 

diagnósticos de DTM é o Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorder -RDC/ TMD (Critérios de diagnóstico para 

pesquisa das disfunções temporomandibulares), divididos em dois 

eixos: eixo I correspondente à avaliação física, para fechamento de 

diagnóstico muscular e/ ou articular e eixo II, para avaliação 

psicossomática (DWORKIN & LERESCHE, 1992). Apesar dele 

maximizar a confiabilidade das pesquisas e minimizar a variabilidade 

nos métodos de exame e julgamento clínico que possam influenciar o 

processo de classificação, ainda há limitações para o seu uso. Dentro 

do diagnóstico muscular, encontram-se apenas as opções dor 

miofascial e dor miofascial com abertura limitada, o que não 

corresponde ao diagnóstico utilizado nesta pesquisa, e sim a uma 

ampla categoria de desordens musculares comumente encontrada nas 

DTMs, sendo elas dolorosas ou não. Isto fortemente está associado ao 

não uso do RDC nas pesquisas relacionadas à SDM. Essa falta de 

padronização dos critérios acaba prejudicando a qualidade dos 

trabalhos. Até o momento, há necessidade de mais estudos controlados 

sobre terapias na SDM. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 De acordo com os resultados desta pesquisa, pode-se concluir 

que: 

 

 As terapias a laser com 4J/cm² e o agulhamento com injeção de 

lidocaína 2% sem vasoconstritor, foram os tratamentos mais 

significantes para desativação dos PGs quando avaliados pela 

EVA ou pelo limiar de dor à pressão, enquanto que as terapias a 

laser com 8J/cm² e o agulhamento seco foram eficazes apenas 

quando avaliados através da EVA. As terapias estudadas não 

apresentaram resultados significantes quando comparadas 

através da abertura bucal e da atividade eletromiográfica; 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Dados de identificação 

Título do Projeto: Avaliação comparativa, por eletromiografia, da terapêutica de 

pontos gatilho miofasciais com laser de baixa potência e agulhamento. 

Pesquisadora Responsável: Luciana Uemoto 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense- 

UFF 

Telefones para contato: (21) 9945-5720 - (21) 2703-3057 - (21) 2703-2964 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade: _____anos                                                                R.G. ________________________ 

            A Sr.ª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Avaliação 

comparativa, por eletromiografia, da terapêutica de pontos gatilho miofasciais com laser de 

baixa potência e agulhamento”, de responsabilidade da pesquisadora Luciana Uemoto.  

 A Síndrome da Dor Miofascial (SDM) é caracterizada por formação de nódulos 

endurecidos e sensíveis quando palpados. A presença de nódulos na região das 

bochechas (músculo masseter) pode gerar dor e/ou desconforto para outras regiões da 

cabeça, como: mandíbula, orelha, dentes e cabeça.  O objetivo desta pesquisa é comparar 

dois tipos de tratamento para eliminação desses nódulos: 

 Tratamento com luz laser: será aplicada a luz laser com uma ponteira 

sobre o nódulo 2 vezes/ semana, durante 2 semanas. Para este 

procedimento, o paciente será protegido com a utilização de um óculos 

de proteção próprio para impedir o contato da luz com os olhos. Durante 

a aplicação, o paciente poderá sentir desconforto na área de dor referida 

(mandíbula, orelha, dentes e cabeça). Após cada sessão de aplicação da 

luz laser, será realizado alongamento da musculatura que recebeu o 

tratamento. Antes e após o tratamento será feito um registro para 

avaliação da musculatura.  

 Tratamento com agulhamento seco: com uma carpule e agulha, será 

aplicado no nódulo sem injetar nenhuma substância 2 vezes/ semana, 

durante 2 semanas. Durante o agulhamento, se o paciente se queixar de 

dor no local da aplicação, a agulha será removida e novamente 

introduzida. Desconforto na área de dor referida (mandíbula, orelha, 

dentes e cabeça) poderá ser reproduzido durante o agulhamento. Após 

cada sessão de agulhamento, será realizado alongamento da 

musculatura que recebeu o tratamento. Antes e após o tratamento será 

feito um registro para avaliação da musculatura.  
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 Tratamento com injeção de lidocaína sem vasoconstritor: com uma 

carpule e agulha será aplicado no nódulo uma pequena quantidade de 

anestésico local 2 vezes/ semana, durante 2 semanas. Durante o 

agulhamento, se o paciente se queixar de dor no local da aplicação, a 

agulha será removida e novamente introduzida. Desconforto na área de 

dor referida (mandíbula, orelha, dentes e cabeça) poderá ser reproduzido 

durante o agulhamento. Após cada sessão de agulhamento, será 

realizado alongamento da musculatura que recebeu o tratamento. Antes 

e após o tratamento será feito um registro para avaliação da musculatura.  

             É importante ressaltar que o paciente será escolhido ao acaso para receber 

tratamento com luz laser, ou agulhamento, ou participar do grupo controle, onde não 

receberá nenhum tipo de tratamento citado acima durante o período desta pesquisa. 

 Os pacientes que receberem o tratamento de agulhamento deverão evitar pressionar 

diretamente o local do agulhamento por pelo menos 2 minutos após a realização do 

procedimento para evitar a formação de hematomas. 

Para o tratamento da Síndrome da Dor Miofascial é preciso além da eliminação dos 

nódulos hipersensíveis, a eliminação também dos possíveis fatores formadores destes 

nódulos, como: bruxismo; hábito de apertar os dentes; hábito de mascar chiclete; hábito de 

roer a unha; hábito de morder bochecha ou lábio; uso excessivo de cafeína, tabaco ou 

álcool.  

Aqueles pacientes que necessitarem de tratamento de Disfunção Temporomandibular, que 

incluem sinais e sintomas como: dor de cabeça, cansaço ao mastigar, dor no ouvido, 

zumbido, dor no pescoço, dor na articulação temporomandibular (ATM), estalidos na ATM, 

bruxismo ou apertamento dos dentes, entre outros, serão orientados e encaminhados para 

realizarem o seu tratamento, onde ficarão responsáveis pelas despesas do tratamento. 

Para quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos 

relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual, poderá ser esclarecimento 

por mim mesma pessoalmente ou pelo telefone (21) 9945-5720. 

Garanto a confidencialidade das informações que serão geradas e a privacidade do 

paciente, além de garantir a total liberdade para a retirada do Consentimento Livre e 

Esclarecido, uma vez que a participação é voluntária, sem nenhuma penalidade ou 

prejuízo no posterior tratamento. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_____________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

MESTRADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 

-RDC/ TMD- 

Nome: 

Telefone: Data: Grupo: 

 
 HISTÓRIA- QUESTIONÁRIO (EIXO II) 

Por favor, leia cada pergunta e marque somente a resposta que achar mais correta. 

 

1. O que você acha da sua saúde geral? 
1 Excelente 

2 Muito boa 

3 Boa 

4 Razoável 

5 Ruim 

 

2. Você diria que a saúde da sua boca é: 
1 Excelente 

2 Muito boa 

3 Boa 

4 Razoável 

5 Ruim 

 

3. Você sentiu dor no rosto, em locais como a região das 

bochechas (maxilares), nos lados da cabeça, na frente do 

ouvido ou no ouvido, nas últimas 4 semanas? 
0 Não 

1 Sim 

[Se a sua resposta foi NÃO, pule para a pergunta 14.a] 

[Se a sua resposta foi SIM, passe para a próxima pergunta] 

 

4. Há quanto tempo a sua dor no rosto começou pela 

primeira vez? 
[Se começou há UM ANO OU MAIS, responda a pergunta 4.a] 

[Se começou há MENOS DE UM ANO, 

responda a pergunta 4.b] 

 

4.a. Há quantos anos a sua dor no rosto começou pela primeira 

vez? 
  Anos 

 
4.b. Há quantos meses a sua dor no rosto começou pela primeira 

vez? 
  Meses 

 

5. A sua dor no rosto ocorre: 
1 O tempo todo 

2 Aparece e desaparece 

3 Ocorreu somente uma vez 

 

6. Você já procurou algum profissional de saúde (médico, 

cirurgião-dentista, fisioterapeuta, etc.) para tratar a sua dor 

no rosto? 
1 Não 

2 Sim, nos últimos 6 meses 

3 Sim, há mais de 6 meses 
 

 

7. Em uma escala de 0 a 10, se você tivesse que dar uma nota 

para a sua dor no rosto AGORA, neste exato momento, que 

nota você daria, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor 

possível”? 
Nenhuma 

dor 

 

0 

 

1   

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

A pior dor 

possível 

 

8. Pense na pior dor no rosto que você já sentiu nos últimos 6 

meses, dê uma nota pra ela de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma dor” 

e 10 é “a pior dor possível”? 
Nenhuma 

dor 

 

0 

 

1   

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

A pior dor 

possível 

 

9. Pense em todas as dores no rosto que você sentiu nos 

últimos 6 meses, qual o valor médio você daria para essas 

dores, utilizando uma escala de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma 

dor” e 10 é “a pior dor possível”? 
Nenhuma 

dor 
 
0 

 
1   

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

A pior dor 
possível 

 

10. Aproximadamente, quantos dias nos últimos 6 meses você 

esteve afastado de suas atividades diárias como: trabalho, 

escola e serviço doméstico, devido a sua dor no rosto? 
  Dias 

 

11. Nos últimos 6 meses, o quanto esta dor no rosto interferiu 

nas suas atividades diárias, utilizando uma escala de 0 a 10, 

onde 0 é “nenhuma interferência” e 10 é “incapaz de realizar 

qualquer atividade” 
 

Nenhuma 

interferência 

 
0 

 
1   

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Incapaz de 
realizar qualquer 

atividade 

 

12. Nos últimos 6 meses, o quanto esta dor no rosto mudou a 

sua disposição de participar de atividades de lazer, sociais e 

familiares, onde 0 é “nenhuma mudança” e 10 é “mudança 

extrema”? 
Nenhuma 

mudança 

 

0 

 

1   

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Mudança 

extrema 

 

13. Nos últimos 6 meses, o quanto esta dor no rosto mudou a 

sua capacidade de trabalhar (incluindo serviços domésticos) 

onde 0 é “nenhuma mudança” e 10 é “mudança extrema” 
Nenhuma 

mudança 

 

0 

 

1   

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Mudança 

extrema 
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14.a. Alguma vez a sua mandíbula (boca) já ficou travada 

de forma que você não conseguiu abrir totalmente a boca? 
0 Não 

1 Sim 

[Se você NUNCA  teve travamento da mandíbula, pule para a 

pergunta 15.a] 

[Se JÁ teve travamento da mandíbula, passe 

para a próxima pergunta] 

 

14.b. Este travamento da mandíbula (boca) foi grave a 

ponto de interferir com a sua capacidade de mastigar? 
0 Não 

1 Sim 

 

15.a. Você ouve estalos quando mastiga, abre ou fecha a 

boca? 
0 Não 

1 Sim 

  

15.b. Quando você mastiga, abre ou fecha a boca, você 

ouve um barulho (rangido) na frente do ouvido como se 

fosse osso contra osso? 
0 Não 

1 Sim 

 

15.c. Você já percebeu ou alguém falou que você range 

(ringi) ou aperta os seus dentes quando está dormindo? 
0 Não 

1 Sim 

 

15.d. Durante o dia, você range (ringi) ou aperta os seus 

dentes? 
0 Não 

1 Sim 

 

15.e. Você sente a sua mandíbula (boca) “cansada” ou 

dolorida quando você acorda pela manhã? 
0 Não 

1 Sim 

 

15.f. Você ouve apitos ou zumbidos nos seus ouvidos? 
0 Não 

1 Sim 

 

15.g. Você sente que a forma como os seus dentes se 

encostam é desconfortável ou diferente/ estranha? 
0 Não 

1 Sim 

 

16.a. Você tem artrite reumatóide, lúpus, ou qualquer 

outra doença que afeta muitas articulações (juntas) do seu 

corpo? 
0 Não 

1 Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.b. Você sabe se alguém na sua família, isto é, seus avós, 

pais, irmãos, etc, já teve artrite reumatóide, lúpus, ou qualquer 

outra doença que afeta muitas articulações (juntas) do seu 

corpo? 
0 Não 

1 Sim 

 

16.c. Você já teve ou tem alguma articulação (junta) que fica 

dolorida ou incha sem ser articulação (junta) perto do ouvido? 
0 Não 

1 Sim 

[Se você NUNCA teve dor ou inchaço, pule para a pergunta 17.a] 

[Se JÁ teve, dor ou inchaço, passe para a próxima pergunta] 
 

16.d. A dor ou inchaço que você sente nessa articulação 

(junta) apareceu várias vezes nos últimos 12 meses (1 ano)? 
0 Não 

1 Sim 

 

17.a. Você teve recentemente alguma pancada ou trauma no 

rosto ou na mandíbula (queixo)? 
0 Não 

1 Sim 

[Se a sua resposta foi NÃO, pule para a pergunta 18] 

[Se a sua resposta foi SIM, passe para a próxima pergunta] 

 

17.b. A sua dor no rosto (em locais como a região das 

bochechas-maxilares, nos lados da cabeça, na frente do ouvido 

ou no ouvido) já existia antes da pancada ou trauma? 
0 Não 

1 Sim 

 

18. Durante os últimos 6 meses você tido problemas de dor de 

cabeça ou enxaquecas? 
0 Não 

1 Sim 

 

19. Quais atividades a sua dor no rosto ou problema 

na mandíbula (queixo), impedem, limitam ou 

prejudicam você de: 

 

 NÃO SIM 

a. Mastigar   

b. Beber (tomar líquidos)   

c. Fazer exercícios físicos ou ginástica   

d. Comer alimentos duros   

e. Comer alimentos moles   

f. Sorrir/ gargalhar   

g. Atividade sexual   

h. Limpar os dentes ou a face   

i. Bocejar   

j. Engolir   

k. Conversar   

l. Ficar com o rosto normal: sem aparência de 

dor ou de tristeza 
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20. Nas últimas 4 semanas, o quanto você tem estado 

angustiado ou preocupado: 

Nem um 

pouco 

Um pouco Modera-

damente 

Muito Extrema-

mente 

a. Por sentir dores de cabeça      

b. Pela perda de interesse ou prazer sexual      

c. Por ter fraqueza ou tontura      

d. por sentir dor ou “aperto” no peito ou coração      

e. Pela sensação de falta de energia ou lentidão      

f.Por ter pensamentos sobre morte ou relacionados ao ato 

de morrer 

     

g.Por ter falta de apetite      

h.Por chorar facilmente      

i.Por se culpar pelas coisas que acontecem ao seu redor      

j.Por sentir dores na parte inferior das costas      

k.Por se sentir só      

l.Por se sentir triste      

m.Por se preocupar muito com as coisas      

n.Por não sentir interesse pelas coisas      

o.Por ter enjôo ou problemas no estômago      

p. Por ter músculos doloridos      

q.Por ter dificuldade em adormecer      

r. Por ter dificuldade em respirar      

s.Por sentir de vez em quando calor ou frio      

t.Por sentir dormência ou formigamento em partes do 

corpo 

     

u.Por sentir um “nó na garganta”      

v.Por se sentir desanimado sobre o futuro      

w.Por se sentir fraco em partes do corpo      

x.Pela sensação de peso nos braços ou pernas      

y.Por ter pensamentos sobre acabar com a sua vida      

z.Por comer demais      

aa.Por acordar de madrugada      

bb.Por ter sono agitado ou perturbado      

cc.Pela sensação de que tudo é um esforço/sacrifício      

dd.Por se sentir inútil      

ee.Pela sensação de ser enganado ou iludido      

ff.Por ter sentimento de culpa      

 

 

 

21. Como você classificaria os cuidados que tem tomado 

com a sua saúde de uma forma geral?  
1 Excelente 

2 Muito boa 

3 Boa 

4 Razoável 

5 Ruim 

 

 

 

 

22. Como você classificaria os cuidados que tem tomado com 

a saúde da sua boca? 
1 Excelente 

2 Muito boa 

3 Boa 

4 Razoável 

5 Ruim 

 

23. Qual a data do seu nascimento?  
 

Dia   Mês   Ano     
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24. Qual seu sexo? 
1 Masculino 

2 Feminino 

 

25.Qual a sua cor ou raça? 

1 Aleútas, Esquimó ou Índio Americano 

2 Asiático ou Insulano Pacífico 

3 Preta 

4 Branca 

5 Outra 
[Se a resposta for OUTRA, passe para as próximas alternativas 

sobre sua cor ou raça] 

6 Parda 

7 Amarela 

8 Indígena 

 

26. Qual a sua origem e de seus familiares? 

1 Porto Riquenho 

2 Cubano 

3 Mexicano 

4 Mexicano Americano 

5 Chicano 

6 Outro Latino Americano 

7 Outro Espanhol 

8 Nenhuma acima 
 [Se a resposta foi NENHUMA ACIMA, passe para as próximas 

alternativas sobre sua origem e de seus familiares] 

9 Índio 14 Africano 

10 Português 15 Italiano 

11 Francês 16 Japonês 

12 Holandês 17 Alemão 

13 Espanhol 18 Árabe 

 

19 Outra, favor especificar_____________________ 

20 Não sabe especificar 

 

27. Até que ano da escola/ faculdade você freqüentou? 

Nunca freqüentei a escola  0 

Ensino fundamental (primário) 1ªsérie 1 

 2ªsérie 2 

 3ªsérie 3 

 4ªsérie 4 

Ensino fundamental (ginásio) 5ªsérie 5 

 6ªsérie 6 

 7ªsérie 7 

 8ªsérie 8 

Ensino médio (científico) 1ºano 9 

 2ºano 10 

 3ºano 11 

Ensino superior  1ºano 12 

(faculdade ou pós-graduação) 2ºano 13 

 3ºano 14 

 4ºano 15 

 5ºano 16 

 6ºano 17 

 

 

 

28. Durante as 2 últimas semanas, você trabalhou no emprego 

ou negócio pago ou não (não incluindo trabalho em casa)? 
0 Não 

1 Sim 

[Se a sua resposta foi SIM, pule para a pergunta 29] 

[Se a sua resposta foi NÃO, passe para a próxima pergunta] 

 

28b. Embora você não tenha trabalhado nas duas últimas 

semanas, você tinha um emprego ou negócio? 
0 Não 

1 Sim 

[Se a sua resposta foi SIM, pule para a pergunta 29] 

[Se a sua resposta foi NÃO, passe para a próxima pergunta] 

 

28c. Você estava procurando emprego ou afastado 

temporariamente do trabalho, durante as 2 últimas semanas? 

1 Sim, procurando emprego 

2 Sim, afastado temporariamente do trabalho 

3 Sim, os dois, procurando emprego e afastado 

temporariamente do trabalho 

4 Não 

 

29. Qual o seu estado civil? 

1 Casado (a) esposa (o) morando na mesma casa 

2 Casado (a) esposa (o) não morando na mesma casa 

3 Viúvo (a) 

4 Divorciado (a) 

5 Separado (a) 

6 Nunca casei 

7 Morando junto 

 

30. Quanto você e sua família ganharam por mês durante os 

últimos 12 meses? 

R$      ,   

 

Não preencher. Deverá ser preenchido pelo profissional 

 Até ¼ do salário mínimo 

 De ¼ a ½ salário mínimo 

 De ½ a 1 salário mínimo 

 De 1a 2 salários mínimos 

 De 2 a 3 salários mínimos 

 De 3 a 5 salários mínimos 

 De 5 a 10 salários mínimos 

 De 10 a 15 salários mínimos 

 De 15 a 20 salários mínimos 

 De 20 a 30 salários mínimos 

 Mais de 30 salários mínimos 

 Sem rendimento 

 

31. Qual o seu CEP? 

     -    

 

 

Muito obrigada! 
Agora veja se você deixou de responder alguma questão. 
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ANEXO 3 
Nome:____________________________________________________GRUPO:________ 

 

Peso:______     Altura:_______     IMC:________ 

 

Queixa 

principal:_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 

 

Orientações de postura durante o sono 

Orientações de eliminação de hábitos parafuncionais 

Orientações de alongamento cervical 

 

 

1. Localização dos eletrodos 
Direito superior                                mm                  distância da orelha- ângulo da mandíbula            

mm 

inferior                                 mm                  distância da orelha- ângulo da mandíbula            

mm 

Esquerdo superior                                mm                  distância da orelha- ângulo da mandíbula            

mm 

inferior                                 mm                  distância da orelha- ângulo da mandíbula            

mm 

 
2. Mensuração da abertura bucal 

Inicial (antes do tratamento)                      mm           

Final (após a 4ª sessão de tratamento)                      mm  

 

3. Localização do trigger point no músculo masseter superficial 
 
 

DIREITO 

 
 

LOCALIZAÇÃO 

 
INTENS. 
DA DOR 

-EVA- 
inicial 

 
INTENS. DA 

DOR 
- ALGÔMETRO-

média-inicial 

 
INTENS. DA 

DOR 
-EVA- 
final 

 
INTENS. DA 

DOR 
- ALGÔMETRO-

média-final 

 
 

ÁREA REFERIDA 

D1       

D2       

D3       

D4       

D5       

D6       

 
 
 

ESQUERDO 

 
 

LOCALIZAÇÃO 

 
INTENS. 
DA DOR 

-EVA- 
inicial 

 
INTENS. DA 

DOR 
- 

ALGÔMETRO-
média-inicial 

 
INTENS. DA 

DOR 
-EVA- 
final 

 
INTENS. DA 

DOR 
- ALGÔMETRO-

média-final 

 
 

ÁREA REFERIDA 

E1       

E2       

E3       

E4       

E5       

E6       
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Sessões de tratamento 

  

1ª sessão ____/____/____ 

2ª sessão ____/____/____ 

3ª sessão ____/____/____ 

4ª sessão ____/____/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIREITO 

 
INTENS. DA DOR 

- ALGÔMETRO-inicial 

 
 

ESQUERDO 

 
INTENS. DA DOR 

- ALGÔMETRO-inicial 

D1 1-                     2- E1 1-                     2- 

D2 1-                     2- E2 1-                     2- 

D3 1-                     2- E3 1-                     2- 

D4 1-                     2- E4 1-                     2- 

D5 1-                     2- E5 1-                     2- 

D6 1-                     2- E6 1-                     2- 
 
 

DIREITO 

 
INTENS. DA DOR 

- ALGÔMETRO-final 

 
 

ESQUERDO 

 
INTENS. DA DOR 

- ALGÔMETRO-final 

D1 1-                     2- E1 1-                     2- 

D2 1-                     2- E2 1-                     2- 

D3 1-                     2- E3 1-                     2- 

D4 1-                     2- E4 1-                     2- 

D5 1-                     2- E5 1-                     2- 

D6 1-                     2- E6 1-                     2- 










