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INTRODUÇÃO 

  Pode-se considerar reabilitação como o desenvolvimento de uma pessoa até o 
mais completo potencial físico, psicológico, social, profissional, não profissional e 
educacional, compatível com o seu comprometimento fisiológico ou anatómico e 
limitações ambientais. É um conceito que deve ser privilegiado num sistema de 
prestação de saúde. 

   Bruxismo é uma entidade clínica caracterizada pelo ato de ranger ou cerrar os 
dentes. Trata-se de uma parafunção oral que acompanha muitas pessoas em 
momentos das suas vidas. Para muita gente o bruxismo acaba por não ser grande 
problema de saúde. Apesar de ocorrer a sua atividade de dia ou de noite, é no seu 
contexto noturno ou em pequenas sestas que acaba por trazer a maior parte dos 
problemas. Os pacientes com bruxismo podem apresentar uma grande variedade de 
sinais ou sintomas, como vertigem, ansiedade, stress, tensão, depressão, otalgias, 
alterações na audição, enxaquecas, insónia, irritação ou dor mandibular. Também 
pode apresentar-se como uma dor muscular miofascial, disfunção temporomandibular 
ou cefaleia. 

Ozonoterapia reúne várias técnicas que utilizam o ozono como agente 
terapêutico em muitas patologias. Em aplicações médicas combina-se uma mistura de 
oxigénio e ozono que em condições ideais (entre 1 e 80 microgramas por mililitro) 
demonstrou quase ausência de complicações em diversos estudos clínicos. De entre os 
efeitos bioquímicos apresenta-se a aceleração do uso da glicose pelas células, 
intervenção no metabolismo das proteínas, reação sobre os ácidos gordos insaturados 
que se transformam em compostos hidrossolúveis, modulação do stress oxidativo 
(regulação das enzimas oxidantes), modulação de enzimas e citoquinas na inflamação. 
Entre alguns dos efeitos fisiológicos referimo-nos a ação direta da aplicação local 
(propriedades desinfetantes e tróficas), sistémicos antibacteriano e antiviral (pela 
discreta produção de peróxidos), modulação do sistema imunitário, aumento da 
fluidez dos glóbulos rubros, assim como o aumento do 2,3 difosfoglicerato 
(responsável pela libertação de oxigénio nos tecidos), incremento da microcirculação 
(ação vaso-reguladora endotelial), entre outros. As doses terapêuticas são classificadas 
em doses baixas (imunomodeladoras), médias (imunomodeladoras e estimulantes do 
sistema enzimático de defesa antioxidante muito úteis em doenças crónico-



 

 

degenerativas como diabetes, arteriosclerose, doença de Parkinson, Alzheimer e 
demência senil) e altas (especialmente para úlceras cutâneas e ou feridas infetadas). 

As principais vias de aplicação do ozono são: local - em bolsa, infiltrações intra-
articulares, peri-articulares, intra-discais, intra-foraminais, diluído em água, soro 
fisiológico, óleo, creme, óvulos ozonizados e dentro das cavidades (intravesical, 
intravaginal, ótica, intrafistular); sistémica - intravenosa (Auto Hemoterapia Maior), 
intramuscular (Auto Hemoterapia Menor) e retal 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 O bruxismo altera bastante a qualidade do sono, incrementa contracturas 
musculares poli-segmentares tendo essa tensão muscular alterar atividade funcional, 
equilíbrio, proprioceptividade, variação na intensidade da força diminuindo potenciais 
globais com baixa no rendimento. Atitude médica no sentido de melhorar a condição 
de bruxismo diminui força dentária centrica, anula força parasita geral da contratura 
(diminui força de contractura global com equilíbrio sinérgico), diminui o consumo 
energético e por outro lado incrementa coordenação motora, eficiência e o 
rendimento reequilibrando a postura. 

 Falando em proprioceptividade circunscrito a esta área é de crucial importância 
o ligamento periodontal. Os mecanorrecetores do ligamento periodontal enviam 
informação aferente através de fibras nervosas mielinizadas que comunicam o núcleo 
mesencefálico do nervo trigémio com a ponte incrementando rápida resposta “input” 
aferente do ligamento periodontal desencadeando, por outro lado, ativação eferente 
dos músculos da mastigação. Esta complexa função engloba as seguintes estruturas: 
mecanorrecetores do ligamento periodontal, músculos da mastigação, articulação 
temporomandibular e respetivas inervações. 

Tendo em vista a recuperação de dano corporal ou outro défice perturbador de 
boa condição funcional, urge necessidade de se criarem áreas de cuidados de saúde e 
tratamentos especificamente vocacionados para esse fim, tendo em atenção a defesa 
deontológica e o respeito pela dignidade humana. Nesse sentido os exames ou testes 
complementares de diagnóstico ou avaliação são meios preciosíssimos de ajuda à 
formulação do conhecimento mais global. Ainda durante a recolha de informação 
clínica dos sinais e sintomas, apoiamo-nos na observação minuciosa de algumas 
sequelas cinesiológicas e proprioceptivas do bruxismo bem como os resultados da 
aplicação de ozonoterapia sobre os masseteres. 

 



 

 

O bruxismo é pois uma patologia de difícil diagnóstico, podendo-se enveredar 
pelo uso da electromiografia (EMG), captando potenciais elétricos dos músculos da 
mastigação, em especial os masseter e temporal. Outro método de diagnóstico, 
utilizando o princípio da EMG, pode ser observado através de um dispositivo “Bite 
Strip” (fig.1) colocado sobre a face na zona do músculo masseter antes de ir para a 
cama, de uso único, que apesar de não registar a totalidade das mordidas em todo o 
tempo do sono noturno, apresenta um dígito que relaciona a gravidade do bruxismo: 
nível 0 = 0-30 Normal, nível 1 = 30-60 leve, nível 2 = 60-100 Moderado e nível 3 = 100 
Grave. Mas, apesar de ser um dispositivo de fácil aplicação, tem pouca fiabilidade e 
custo bastante oneroso, razões que nos têm levado a abandoná-lo.  
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Fig.1- A) Unidade “Bite Strip” de eletromiografia percutânea diminuta e B) modo de aplicação dessa unidade diagnóstica na zona 
perto do ângulo da mandibula esquerda, onde ficará registado o número de contrações musculares que o masséter efetua 
durante o período noturno.  

   

 A electromiografia (EMG) é uma técnica pela qual podemos registar as 
correntes elétricas geradas durante a atividade muscular, necessitando de 
instrumentos que convertam a atividade elétrica associada à função do músculo num 
registo observável e comparável. Os registos com diferenças nos potenciais de ação de 
populações de unidades motoras permitem-nos avaliar distúrbios neuromusculares. 

 A EMG de superfície é um método eletrónico de registo da função muscular, 
muito utilizado no estudo da atividade normal e na análise das funções 
temporomandibulares. É de capital interesse respeitar a limpeza da superfície cutânea 
e a colocação dos elétrodos (fig.2). No caso das disfunções temporomandibulares 
(DTM) colocam-se normalmente nos músculos temporais e masseteres, sendo também 
possível explorar outros, como por exemplo o trapézio e o esternocleidomastoideu. 
Zebris EMG DAB-Bluetooth Measuring System for Recording Muscle Activity, unidade 
de captação eletromiográfica utlilizada no estudo em questão. 
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Fig.2- A) Modo de aplicação cutânea dos elétrodos de EMG nos músculos temporais e masséteres bilateralmente; B) e C)  
Representação gráfica e numérica dos potenciais de ação de unidades motoras em análise da função muscular dos respetivos 
músculos. 

 

Para avaliação da articulação temporomandibular já temos ao nosso dispor 
software programado para orientação desde montagem dos registos até correta 
leitura dos dados obtidos, oferecendo eficácia, segurança na avaliação e amplo 
suporte para tomada de decisões terapêuticas. Para esse efeito, utilizamos o "WinJaw 
System", sistema de registo electrónico que nos fornece evolução dos sistemas 
gráficos mecânicos. Os dados obtidos pelos sensores transmitem-se diretamente ao 
computador como sinais digitais ou são enviados primeiro como sinais analógicos aos 
conversores, para depois serem processados no computador. 

 Com esse fim, prepara-se primeiro moldes (fig.3.A) para adaptação da peça de 
conexão à mandíbula pela superfície labial dos dentes da arcada anterior (fig.3.B ), 
colocam-se os sensores da parte superior - bem adaptados à cabeça e depois os da 
parte inferior, fixados ao adaptador da mandíbula (fig.3.C). Ambos posicionados, 
passa-se ao registo, em tempo real, de todas as movimentações efetuadas com a 
mandíbula segundo as ordens do coordenador do teste. Finalmente analisa-se 
representações virtuais (fig.3D) e dos resultados oferecidos pelos sistemas gráficos 
mecânicos (fig.3.E). Para registo e avaliação da oclusão, os resultados obtidos, 
resultantes da oclusão do paciente sobre sensor intraoral dão possibilidade de arquivo, 
ligados a um computador isolado, apresentando o monitor uma force movie que ilustra 
um tempo dinâmico em colunas e a força gravada da oclusão para playback 
(reprodução) e análise, são função primordial para o sistema de análise oclusal. Para o 
estudo efetuado utilizámos o Zebris WinJaw JMA + Analyser Zebris Medical Gmbh 
Measuring System. Face às necessidades de exploração diagnóstica recorre-se muitas 
vezes à associação da eletromiografia com o “WinJaw System” (Fig.3 F e G). 
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Fig.3- WinJaw System – sistema de avaliação cinética das articulações temporomandibulares. A) Preparação do molde dentário 
para arcada inferior, B) Preparação para adaptação da peça de conexão à mandíbula na superfície labial dos dentes da arcada 
infero-anterior, C) Sensores das partes superior e inferior (mandibular) colocadas e preparadas para registo de todas as 
movimentações mandibulares. Capacidade de observação e análise de toda a movimentação virtual da mandibula (D), reprodução 
gráfica e numérica para o sistema de análise oclusal (E), associação EMG/WinJaw System com colocação dos elétrodos de 
superfície percutânea de EMG nos músculos temporais e masseteres e sensores superiores do WinJaw System e apresentação dos 
dois sistemas colocados (EMG e WinJaw System) assim como exemplo de trabalho muscular e cinesiologia temporomandibular (F). 

 

De início é importante uma boa observação direta sobre a cavidade oral e 
podemos fazer uma avaliação preliminar da oclusão utilizando as fitas de carbono, que 
deixam marcas nas zonas de pressão. Seguidamente servimo-nos do sistema "Tek-
Scan" (fig.4), colocando o suporte da placa de sensores e a mesma nos seus eixos de 
suporte (fig.4 A). Antes do teste recolhem-se várias medidas loco-regionais e coloca-se 
o sistema na boca (fig.4 B), vendo-se em tempo real as pressões oclusivas  diretamente 
sobre monitor. Finalmente não resta mais do que avaliar os gráficos obtidos através do 
TeKscan III System (fig.4 C). 

 Muitas vezes tem interesse associar a EMG ao "WinJaw System" ou "Tek-Scan", 
isolada ou associadamente, podendo-se observar os resultados das tarefas solicitadas 
aos pacientes, diretamente no monitor, assim como analisar respetivos traçados e 
gráficos. 
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Fig.4- Sistema TekScan com montagem da placa de sensores no seu suporte e eixos de suporte A); Colocação do sistema 
preparado anteriormente na boca com as arcadas plantares (superior e inferior) bem adaptadas à placa de sensores B) e avaliação 
da force movie + representação gráfica e numérica de todas as ações desenvolvidas. 

 

Para avaliação instrumental da mobilidade do tronco, utilizamos o "WinsSpine" 
que consiste num sistema computorizado (fig.5 A) que, após recolher informação 
emitida do corpo orgânico através de elétrodos colocados ao longo da projeção 
cutânea da coluna (fig.5 B) mediante movimentos de flexão, extensão e lateralizações, 
arquiva os resultados obtidos com vista a serem analisados. Servimo-nos do sistema 
Zebris CMS20S Universal Measuring System for 3D Motion Analysis. 
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Fig.5- Apresentação esquemética global do sistema de avaliação instrumental da mobilidade do tronco WinSpine A); 
Colocação de elétrodos de superfície nas projecções das zonas apofisárias espinhosas B). 
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Fig.5- Apresentação esquemética global do sistema de avaliação instrumental da mobilidade do tronco WinSpine A); colocação de 
elétrodos de superfície nas projecções das zonas apofisárias espinhosas B). Representação gráfica e virtual da coluna vertebral C) e 
D) e de focos de hiperpressão discal nas lateralizações E). 

 

A ecografia diagnóstica baseia-se na obtenção de imagens do corpo humano a 
partir dos ultrassons (sons com frequências superiores aos audíveis) que se refletem 
nos tecidos, como resposta à incidência sobre eles de feixe de ultrassom, normalmente 
entre 2 e 17 Mhz. A ecografia permite pois o estudo dos tecidos do corpo humano de 
forma inócua e não invasiva. O desenvolvimento dos cristais piezoeléctricos (capazes 
de converter um sinal elétrico em vibração e vice-versa) tornaram estes sistema de 
aplicação de ultrassons uma tecnologia eficaz para obtenção e armazenamento de 
imagens. 



 

 

 A ecografia em tempo real permite a realização infinita de cortes de qualquer 
estrutura que se pretenda estudar. A sistematização do estudo realiza-se em dois 
cortes, transversal e longitudinal, em relação ao eixo da estrutura a explorar e também 
pode ser efetuada em versão dinâmica, ativa e passiva, do mesmo modo como se 
mobilizam as estruturas e como deslizam face aos planos adjacentes. É uma prova 
diagnóstica muito versátil que também permite estudar a vascularização mediante 
técnicas Doppler (Color, Power), importante para patologia vascular validar fenómenos 
inflamatórios a nível lesional e sua evolução, assim como estabelecer com maior 
exatidão tempos de recuperação e assegurar a retoma funcional com menor risco de 
recidiva. O ecógrafo utilizado foi SIEMENS Acuson S 2000 (fig.6A) e com sonda Hockey 
Stick 14 Mhz L 5 SP (fig.6 B e C). 

                               

                                             A                                                        B                                                         C 

Fig.6- Sistema de ultrassonoterapia com Doppler (Color e Power) e Elastografia incorporados no seu software SIEMENS Acuson 
S2000 (A). Vista parcial do painel de controle ecográfico com sondas acopladas (B) e pormenor individualizado da sonda Hockey 
Stick 14 Mhz L5 SP (C). 

   

Alterações do equilíbrio e coordenação do movimento, são difíceis de 
diagnosticar e tratar, segundo modelos tradicionais de atendimento, pois não nos 
podemos esquecer da cooperação envolvendo os sistemas sensorial (visão, vestibular, 
propriocepção) e motor. Hoje temos apoio instrumental que nos ajuda a identificar 
limitações funcionais. A posturografia dinâmica  computorizada (PDC) permite analisar 
sistematicamente as componentes do sistema de controle, identificar alterações e 
monitorizar a evolução durante os tratamentos. 

 Importa identificar alterações nos sistemas de controle postural, incluindo 
receção sensorial periférica, organização central, planeamento motor, controle central 
e sistemas de execução motora periférica. Utilizamos o sistema “New Balance Master” 
da NEUROCOM para pesquisa destes parâmetros em consultório e na zona do ginásio 
(fig.7 A). A PDC é o mais objetivo e fiável para analisar e quantificar o uso relativo 
destas aferências para o controle postural, incluindo a seleção de estratégias de 
movimentos apropriados, modificações de força, tempo, sequência, escala de 
parâmetros, entre outros (fig.7 B e C). 
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Fig.7- Sistema de Posturografia Dinâmica Computorizada “New Balance Master” da NEUROCOM com plataforma, software e 
acessórios (A) e estratégias de ação a serem avaliadas e registadas (B e C). 

 

 

A avaliação isocinética tem como objetivo identificar desequilíbrios musculares 
que possam interferir na prática ou no retorno para realização de atividades 
desportivas e até mesmo nas atividades da vida diária. O dinamómetro isocinético 
permite avaliar parâmetros referentes às funções, desempenhos musculares,  
tendo como objetivo identificar desequilíbrios musculares que possam interferir na 
prática ou no retorno para realização de atividades desportivas e até mesmo nas 
atividades da vida diária. As variáveis de força, potência e resistência muscular podem 
ser estudadas isoladamente para cada grupamento muscular, podendo ser aplicada 
nas articulações de joelho, quadril, tornozelos, punho, cotovelo e ombro, sendo 
realizada com uma velocidade fixa e uma resistência adaptável. Esta é a única maneira 
de sobrecarregar um músculo de modo dinâmico até sua capacidade máxima. Com 
esta avaliação podemos verificar possíveis desequilíbrios musculares, causas de sérias 
contusões, gerando parâmetros quantitativos e eficazes para otimizar a reabilitação 
física dos desportistas lesionados. Os valores obtidos no teste devem ser comparados 
com o membro contralateral e com a musculatura antagonista ao movimento 
realizado. Representa a proporção entre tais grupos, existindo para cada articulação. 
Maiores para a potência. Por exemplo, no joelho a relação entre o pico de torque dos 
flexores e extensores é por volta de 60%, ou seja, o valor absoluto do pico de torque 
(Peack Torque) dos grupos musculares anteriores da coxa (numerador) dividido pelos 
posteriores (denominador) resulta num valor em percentagem igual a 60. Portanto, a 
diferença entre os extensores (mais fortes) e os flexores (mais fracos) é de 40%.  

O teste isocinético tornou-se mais conhecido e vem sendo utilizado cada vez 
mais por treinadores e equipa médica ligada diretamente a atletas de alto rendimento 
como ferramenta preventiva, principalmente no período denominado pré-temporada, 
ou na chegada de atletas novos aos clubes, visando- se minimizar possibilidade de 
aparecimento de lesões. O equilíbrio muscular agonista/antagonista, a comparação 
entre os lados direito e esquerdo e a necessidade do retorno adequado à atividade 
desportiva pós-lesão ou no pós-operatório, com níveis semelhantes ou superiores de 



 

 

condicionamento e aptidão física, são objetivos do atleta e de sua equipe 
multidisciplinar para serem atingidos. Para desportistas em geral ou para pessoas que 
desejem ingressar em determinado esporte, o teste é indicado para a correção de 
determinados desequilíbrios musculares. Exemplos clássicos são a relação 
agonista/antagonista do joelho em corredores. Sabe-se que uma alteração neste índice 
pode levar a doenças como a tendinopatia patelar, condromalácia e a lesões 
musculares, principalmente das cadeias posteriores da coxa durante o “sprint”. 

      O dinamómetro isocinético (fig.8 A) é utilizado para avaliação clínica e desportiva e 
permite operar em duas funções principais: avaliação e exercício. A avaliação é de 
grande importância para fins diagnósticos, tratar preventivamente deficiências 
específicas e tem como objetivo proporcionar informações continuadas sobre os 
efeitos do exercício realizado e do estado físico/técnico do paciente ou desportista. 
Por seu intermédio racionaliza-se o processo de treino já que, graças à informação, 
pode-se proporcionar o estímulo mais ajustado e obter os melhores resultados.  

Como parte de seu funcionamento, os dinamômetros isocinéticos aplicam uma 
resistência mecânica ao movimento articular ao longo de uma determinada amplitude 
(fig,8 B). Esta resistência mecânica é oferecida em função da força exercida pela 
pessoa, mediante a aplicação de uma ação controlada. As duas funções (avaliação e 
exercício) são aplicadas tanto em pacientes lesionados como em desportistas de alto 
rendimento permitindo conhecimento analítico dessas relações agonistas e 
antagonistas (fig.8 C). Para este estudo utilizámos o dinamómetro isocinético Humac 
Norm CTSI. 
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Fig.8- Sistema de avaliação isocinética Humac Norm CTSI (A). Exemplo de trabalho em tempo real dos aparelhos extensor e flexor 
do joelho em dinamómetro isocinético em moldes de avaliação ou biofeed-back (B) e resultados gráfico e numérico das respetivas 
curvas para análise funcional (C). 

 

Foram abordados 20 jogadores de futebol, raça caucasiana, sexo masculino, 
com idade media = 24,38 anos, Índice de Massa Corporal (IMC) média 23,10, Massa 
Gorda Corporal (MGC) média = 13,26%, massa Muscular Corporal (MMC) média = 
39,06%,  bruxómanos com valores numéricos no “Questionário do Grau de Bruxismo” 
(fig. ) entre valores 70-100. Este questionário, efetuado antes da observação da pessoa 



 

 

suspeita de ter bruxismo, estabelece uma anamnese simplificada que identifica e 
define o grau de bruxismo, dados que podem ser utilizados como determinantes para 
diagnóstico, sem contudo defini-lo objetivamente. Consiste na aplicação de dez 
questões simplificadas que permitem a predição de valores que levam a classificação e 
triagem. Este questionário atribui valores às dez perguntas: “Sim” = 10, “Às vezes” = 5 
e “Não” = 0. A questão nº 10 é pontuada em escala analógica de 0-10 na avaliação 
sobre tensão, grau de nervosismo e de ansiedade (valor numérico expresso pelo 
próprio). Estabelece-se então uma classificação sugestiva da presença e gravidade do 
bruxismo, sendo “não portadores de bruxismo” = 0-15, “bruxismo leve” = 20-40, 
“bruxismo moderado” = 45-65 e “bruxismo severo” = 70-100. 
 

                   Questionário do Grau de Bruxismo: Sim (10), Não (0), Às Vezes (5) 

1- Queixas de dor de cabeça, pescoço, ouvido?                                                                      
2- Acorda com sensação de cansaço/ fadiga/ dor ou desconforto na face?                      
3- Sono agitado/teve e/ou tem dificuldade em dormir?                                                       
4- Alguma sensação como ouvido tamponado/zumbidos/vertigem/ tontura/ náusa? 
5- Hábito de apertar ou ranger os dentes?                                                                              
6- Hábitos como café/ chocolate/ tabaco ou outros?                                                            
7- Dificuldade abrir a boca/ movimentar a mandíbula para os lados ou mastigar alimentos fibrosos? 
8- Já notou se tem ruídos e/ou estalidos nas ATM quando mastiga ou quando abre a boca? 
9- Usa algum medicamento analgésico/ tranquilizante/ antidepressivo? 
10- Considera-se uma pessoa tensa/ nervosa/ ansiosa? 

 
                                                                                                                                                     

 Após esclarecidos sobre o propósito do estudo em questão, apenas 
vocacionado para o seu interesse científico e sem fins lucrativos, tendo em atenção a 
confidencialidade dos participantes e dos resultados, atuação médica exclusivamente 
nos limites da sua competência, elaboração das normas, deveres e funções, instituição 
das normas da Comissão de Ética para a Saúde, informação e disponibilização do 
produto de investigação, acesso aos registos, avaliação da segurança do agente a 
investigar (ozono), divulgação dos potenciais efeitos adversos (raros) que podem 
surgir, rigoroso cumprimento das boas práticas clínicas, regulamentos aplicáveis e do 
protocolo de investigação, adquiriu-se obtenção de consentimento informado de 
todos os participantes no estudo.  
 
 O referido grupo de vinte participantes foi subdividido em dois subgrupos: 
Subgrupo 1 - composto por treze indivíduos aos quais se aplicou ozonoterapia; 
Subgrupo 2 – composto por sete indivíduos, grupo controle, aos quais se aplicou soro 
fisiológico 
 
 
M0 = primeiro tempo de avaliação global aos dois subgrupos 
 
 
 Como método de trabalho definiu-se em protocolo interesse na observação da 
movimentação mandibular (WinJaw System), força de fechamento da boca e 
distribuição dessas cargas em percentagem (Tek-Scan), potenciais de ação da atividade 



 

 

muscular dos masseteres e temporais (Electromiografia de superfície), cinesiologia do 
tronco (WinSpine), proprioceptividade, alterações do equilíbrio e coordenação do 
movimento (Posturografia Dinâmica Computorizada – “Modified Clinical Test for 
Sensory Interaction on Balance CTSIB), força, potência e resistência muscular na 
relação agonista/antagonista dos quadricípites e dos isquiotibiais (Dinamómetro 
Isocinético). 

 

 Importa neste momento apresentar algumas considerações sobre 
procedimentos médicos em intervencionismo ecoguiado de modo percutâneo úteis 
em múltiplos objetivos como aspiração de coleções líquidas, aplicação de produtos em 
cavidades, intra-articular, bainhas, biópsias, remoção de corpos estranhos, entre 
outras. Ultrassonografia é um método de aquisição imagiológica rápida e não invasiva 
que permite uma boa visualização da maior parte dos tecidos moles e no caso de 
intervenções ecoguiadas diminui de modo relevante riscos de complicações. 

 

 

 Depois de se efetuar todo este conjunto de testes, cumprindo rigorosamente 
protocolos estabelecidos de execução para cada um deles, registamos posicionamento 
e morfologia dos músculos masseteres através da ultrassonografia. Porque temos 
necessidade de levar em atenção a anatomia loco-regional que posiciona a glândula 
parótida sobreposta ao masseter (fig.9 A e B), colocando logo (fig.9 C) à partida 
entrave à tentativa extemporânea e primitiva de aplicar infiltração tendo como 
referência o ângulo da mandíbula, muito comum com a toxina botulínica, seguindo 
esta metodologia estariamos  sempre a invadir e danificar uma glândula volumosa e 
importante para a salivação (parótica e ductos excretores). Numa aplicação ecoguiada, 
conseguimos individualizar bem o músculo masseter e a glândula parótica procurando 
em tempo real bom campo de entrada dirigida apenas ao músculo (fig.9 D e E).  

    

                         A                                                                              B                                                                                   C                                              

Fig.9- Representação anatómica de parte do sistema da mastigação evidenciando a relação do masseter com a glândula parótida e 
ducto parotídeo (A) e da respetiva correspondência na imagem em ultrassonografia (B) observando-se a glândula parótida (*) e o 
músculo masseter (**). Em (C) evidencia-se a zona normalmente marcada para aplicação de toxina botulínica que , como já se 
sabe, tem parte sobreposta ao masseter.  

 



 

 

No Subgrupo 1 (n = 13) aplicou-se então com agulha 27G 0,40 x 25 mm, três 
pontos de aplicação de ozono (sistema de produção de ozono Medizon Compact HAB 
Herrmann – fig.10 A e B) em cada masseter com controle ecográfico (fig.10C), com a 
periodicidade de uma vez por semana, num total de quatro sessões. Numa aplicação 
ecoguiada, conseguimos individualizar bem o músculo masseter e a glândula parótica 
procurando em tempo real bom campo de entrada dirigida apenas ao músculo (fig.11 
A e B).  

 

S1 = 1ª aplicação, 3 ml (1 ml por ponto), concentração de    5 µg/ml em cada masseter 

S2 = 2ª aplicação,  3 ml (1 ml por ponto), concentração de 10 µg/ml em cada masseter 

S3 = 3ª aplicação,  3 ml (1 ml por ponto), concentração de 10 µg/ml em cada masseter 

S4 = 4ª aplicação,  3 ml (1 ml por ponto), concentração de 15 µg/ml em cada masséter 

 

                           

 

        

                                      A                                                                          B                                                                            C 

Fig,10- Preparação aquisição ozono com seringa no sistema produtor da mistura (ozono e oxigénio) MEDISON Compact Hassmann 
(A) e ato de recolha da referida mistura gasosa após digitar concentração pretendida (B). Aplicação ozonoterapia com controle 
ecográfico (C), 

                              

                                                                      A                                                                           B 

Fig11- Para aplicação de infiltração (neste caso com ozono) pede-se ao paciente para contrair o masseter (A) e depois aplicar 
ozono na sua projeção ortogonal, difundindo-se facilmente em todo o seu seio (B). 

 

 

 



 

 

 No Subgrupo 2 (n = 7) realizou-se exatamente o mesmo procedimento quanto à 
técnica e tempos de atuação mas com soro fisiológico em substituição do ozono, 
aplicações de 0,5 ml cada, em substituição do ozono. 

 

M1 = segundo tempo de avaliação global, uma semana após aplicação de S4 aos dois 
subgrupos 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sendo o bruxismo um hábito que pode causar danos aos músculos da 
mastigação, o uso de alguns testes efetuados em sujeitos portadores está indicado, 
uma vez que, geralmente, esta parafunção provoca hiperatividade muscular, às vezes 
com hipertrofia, levando à fadiga e espasmo, acarretando dor nos grupos musculares 
envolvidos, alterações funcionais e morfológicas. Tratando-se de uma situação clínica 
muito frequente e com sintomatologia virulenta, muita atitude terapêutica tem sido 
apresentada no sentido de atenuar esses efeitos. 

Conhecendo as ações biológicas do ozono sobre o corpo humano (entre outros) 
e encontrando aí motivação especial no sentido do conhecimento de eventuais 
vantagens deste método terapêutico face a situações de bruxismo, ganhou entusiasmo 
a realização deste estudo e posteriormente interpretação estatística dos resultados 
deste protocolo assinalado e que passamos a apresentar (QUADRO II). 

 A média dos parâmetros clínicos da diferença resultante do procedimento 
médico instituído, analisados para as amplitudes articulares em WinJaw System no 
grupo controle é de 0,05±0,52 mm à direita e 0,51±0,34 mm à esquerda e após 
ozonoterapia 8,49±1,85 mm à direita e 7,88±2,38 mm à esquerda; para o Bite test 
(mordida cêntrica) em EMG nos músculos temporais no grupo controle é de 4,20±3,27 
uv% à direita e 7,38±3,23 uv% à esquerda e após ozonoterapia -2,09±3,17 uv% à 
direita e -2,14±2,18 uv% à esquerda e nos músculos masseteres é de 6,22±3,76 uv% à 
direita e 8,93±2,61 uv% à esquerda e após ozonoterapia -236,82±54,67 uv% à direita e 
-270,27±76,98  uv% à esquerda; para o Fatigue test (teste de fadiga) em EMG nos 
músculos temporais no grupo controle é de 1,88±0,42 uv% à direita e 1,77±0,94 uv% à 
esquerda e após ozonoterapia -2,5±2,97 uv% à direita e -2,05±1,21 uv% à esquerda e 
nos músculos masseteres é de 1,26±1,09 uv% à direita e 1,11±0,62 uv% à esquerda e 
após ozonoterapia -16,40±2,70 uv% à direita e -15,01±2,97  uv% à esquerda; para o 
TeKscan (força de fechamento da boca) no grupo controle é de 1,70±0,72 % à direita e 
2,34±0,82 % à esquerda e após ozonoterapia -7,11±12,59 % à direita e -15,11±14,86 % 
à esquerda; para a Posturografia Dinâmica Computorizada em piso firme e olhos 
abertos (Firm OA) no grupo controle é de 0,10±0,14 % e após ozonoterapia -



 

 

0,48±0,11%, em piso firme e olhos fechados (Firm OF) no grupo controle é de 
0,14±0,12 % e após ozonoterapia -0,43±0,12%, em piso instàvel olhos abertos (Foam 
OA) no grupo controle 1,11±0,62 % e após ozonoterapia -15,01±2,97% e em piso 
instável olhos fechados (Foam OF) no grupo controle 0,20±0,28% e após ozonoterapia 
-2,93±0,95%; em Dinamometria Isocinética para quadricípite direito no grupo controle 
5,50±3,44 Peack Torque e após ozonoterapia 74,85±27,60 Peack Torque, para o 
quadricípite esquerdo no grupo controle 9,71±2,36 Peack Torque e após ozonoterapia 
93,23±34,10 Peack Torque, para isquiotibiais direitos no grupo controle 5,71±3,35 
Peack Torque e após ozonoterapia 55,61±27,75 Peack Torque, para isquiotibiais 
esquerdos no grupo controle 1,94±4,77 Peack Torque e após ozonoterapia 
71,67±22,73 Peack Torque e finalmente no WinSpine mão-solo frontal no grupo 
controle 3,83±2,14 cm e após ozonoterapia 48,58±6,97 cm, na lateralização à direita 
no grupo controle 3,00±2,19 cm e após ozonoterapia -39,54±7,58 cm e na lateralização 
à esquerda no grupo controle 4,50±1,47 cm e após ozonoterapia -38,54±8,00 cm. 

 

Integrado nestas conclusões realça consolidar a ideia de sinergia muscular, que 
significa cooperação e trabalho para realizar uma determinada tarefa, atingindo o 
êxito final. Sinergia é o momento em que o todo é maior do que a soma das partes e 
em fisiologia, sinergia é o ato em que vários órgãos ou músculos se agregam para o 
mesmo fim, com o mesmo objetivo, sendo definido como o efeito aditivo e retroativo 
do esforço coordenado de vários subsistemas na realização de uma tarefa complexa ou 
função. Estas breves considerações fazem sentido já que na interpretação estatística 
resultou ação benéfica, com grande significância estatística, na sinergia muscular 
importante na articulação temporomandibular, englobando os músculos temporais e 
masseteres. Não podemos esconder que todas as atenções se orientaram aos 
masseteres (estruturas alvo de aplicação direta com ozono) e daí o espanto nos 
resultados relacionados com os músculos temporais (sem qualquer ação direta), 
evidenciando pois sintonia com os masseteres, confirmando ação sinérgica entre eles.  

O teste t das amostras estudadas evidencia diferença significativamente 
estatística entre elas, utilizando um intervalo de confiança de 99% (p<0,01), exceto a 
força de fechamento à direita verificada em TeKscan que apesar de apresentar 
também diferença significativamente estatística, o seu intervalo de confiança foi de 
90% (p<0,10). Retirados os fatores psicológicos a aplicação com ozonoterapia em 
todos os parâmetros estudados demonstrou ser cientificamente eficaz. 



 

 

Teste Sub teste GC G1 Variação Unidades % Variação em relação ao GC IC
Amplitudes condilos

Abertura Direita (mm) 0,28 ± 0,20 mm 3,96 ± 1,52 mm 3,68        mm 1314% 99%
Abertura Esquerda (mm) 0,41±0,23 mm 4,82±1,83 mm 4,41        mm 1076% 99%

Amplitudes Incisivos mandibulares
Lateralização Direita (mm) 0,05±0,52 mm 8,49±1,85 mm 8,44        mm 1688% 99%
Lateralização Esquerda (mm) 0,51±0,34 mm 7,88±2,38mm 7,37        mm 1445% 99%

Bite Test
M. Masseteres Esquerda (uV) 8,93±2,61 uV % -270,27±76,98 uV % 278,93 -  uV -3124% 99%
M. Masseteres Direita (uV) 6,23±3,76 uV % -236,82±54,68 uV % 243,05 -  uV -3901% 99%
M. Temporais Esquerda (uV) 7,38±3,23 uV % -2,14±2,18 uV % 9,52 -       uV -129% 99%
M. Temporais Direita (uV) 4,20±3,56 uV % -2,09±3,17 uV % 6,29 -       uV -150% 99%

Fatigue Test
M. Masseteres Esquerda (uV) 1,11±0,62 uV % -15,01±2,97 uV % 16,11 -     uV -1451% 99%
M. Masseteres Direita (uV) 1,26±1,09 uV % -16,40±2,70 uV % 17,66 -     uV -1402% 99%
M. Temporais Esquerda (uV) 1,77±0,94 uV % -2,05±1,21 uV % 3,82 -       uV -216% 99%
M. Temporais Direita (uV) 1,88±0,42 uV % -2,5±2,97 uV % 4,38 -       uV -233% 99%

TeKcscan
Força Fechamento Esquerda (%) 1,70±0,72 % -7,11±12,59 % 8,81 -       % -518% 90%
Força Fechamento Direita (%) 2,34±0,82% -15,11± 14,86% 17,45 -     % -746% 99%
OT A-B (segundos) 0,05±0,23 s -1.02± 0,80 1,07 -       % -2140% 99%
DT C-D (segundos) 0,21±0,26  s -0,92±0,98 s 1,13 -       % -538% 99%

PDC
Firm EO 0,10±0,14 -0,48±0,11 0,58 -       -580% 99%
Firm EC 0,014±0,07 -0,43±0,12 0,44 -       -3171% 99%
Foam EO 1,11±0,10 -1,47±0,69 2,58 -       -232% 99%
Foam EC 0,2±0,28 -2,93±0,95 3,13 -       -1565% 99%

Isocinético
QD 5,50±3,44 74,85±27,60 69,35      1261% 99%
QE 9,71±2,36 93,23±34,10 83,52      860% 99%
ITD 5,71±3,35 55,61±27,75 49,89      874% 99%
ITE 1,94±4,77 71,67±22,73 69,73      3594% 99%

Mão Solo 3,83±2,14 -24,61±6,97 28,44 -     -743% 99%
Lateralização Lateralização Esquerda 4,5±1,87 -38,54±8,00 43,04 -     -956% 99%

Lateralização Direita 3,00±2,19 -39,54±7,58 9,54 -       -318% 99%

 

                      

QUADRO II – Representação numérica da análise estatística para todos os parâmetros avaliados, tendo em atenção os testes 
efetuados, grupo sujeito ao tratamento com ozonoterapia (G1), grupo controle (G0), intervalo de confiança de Teste t - duas 
amostras com variâncias iguais – (IC) , variação, unidades, percentagem de variação em relação grupo controle (barra azul com 
significância positiva e vermelha para negativa). 
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