
   

RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia

ISSN: 1806-7727

fbaratto@uol.com.br

Universidade da Região de Joinville

Brasil

Giazzi NASSRI, Luiz Fernando; ABDALA, Nitamar; SZEJNFELD, Jacob; Giazzi NASSRI, Maria

Renata

Análise comparativa entre os achados de ressonância magnética por espectroscopia do músculo

facial masseter em indivíduos com e sem disfunção temporomandibular: parte III

RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia, vol. 6, núm. 4, diciembre, 2009, pp. 406-412

Universidade da Região de Joinville

Joinville, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153012921011

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1530
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153012921011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=153012921011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1530&numero=12921
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=153012921011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1530
http://www.redalyc.org


ISSN: 
Versão impressa: 1806-7727
Versão eletrônica: 1984-5685

Artigo Original de Pesquisa
Original Research Article

Análise comparativa entre os achados de 
ressonância magnética por espectroscopia do 
músculo facial masseter em indivíduos com e 
sem disfunção temporomandibular: parte III

Comparative analysis between findings of 
magnetic resonance spectroscopy of the 
masseter muscle in patients with and without 
temporomandibular disorder: part III

Luiz Fernando Giazzi NASSRI*
Nitamar ABDALA**
Jacob SZEJNFELD***
Maria Renata Giazzi NASSRI****

Endereço para correspondência:
Address for correspondence:
Luiz Fernando Giazzi Nassri
Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico 
CEP 08780-911 – Mogi das Cruzes – SP
E-mail: nassri@umc.br

* Professor licenciado da Universidade de Mogi das Cruzes. Doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo – Escola 
Paulista de Medicina.
** Professor Doutor da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina.
*** Professor Doutor da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina.
**** Professora Doutora das disciplinas de Endodontia e Clínica Odontológica Integrada da Universidade de Mogi das Cruzes.

Recebido em 18/1/09. Aceito em 22/5/09.
Received on January 18, 2009. Accepted on May 22, 2009.

Resumo

Objetivo: Avaliar por intermédio de sequências de espectroscopia por 
ressonância magnética as possíveis alterações do músculo masseter 
quanto aos metabólitos creatina, colina e lipídeo em indivíduos normais 
e com disfunção temporomandibular. Material e métodos: Foram 
selecionados 20 indivíduos voluntários, sendo 11 normais e nove com 
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disfunção da articulação temporomandibular (DTM), apresentando 
dentição completa e oclusão tipo classe I de Angle. Resultados: A 
relação entre os metabólitos medidos foi mantida em ambos os grupos, 
entretanto demonstrou uma tendência de aumento dos valores puros 
registrados referentes à espectroscopia por ressonância magnética para 
o grupo com DTM. Conclusão: As sequências de espectroscopia por 
meio de ressonância magnética mostraram-se eficazes na comprovação 
das mudanças metabólicas ocorridas no músculo masseter no grupo 
com DTM em relação ao normal.

Abstract

Objective: To evaluate the possible modifications of the masseter 
muscle regarding the metabolites – creatine, choline and lipid – in 
patients with and without temporomandibular joint disorder (TMD) 
trough magnetic resonance spectroscopy sequence. Material and 
methods: 20 volunteers were selected (11 without TMD and 9 with 
TMD), with full dentition and Angle class I occlusion. Results: The 
relationship between the metabolites was preserved in both groups, 
but it showed  an increasing tendency of the raw values reported 
regarding the magnetic ressonance spectroscopy of the group with 
TMD. Conclusion: The magnetic resonance spectroscopy sequence was 
effective to prove the metabolic changes in the masseter muscle in the 
group with TMD in comparison to the group without TMD.

Introdução

Os avanços na tecnologia médica do diagnóstico 
por imagem têm estabelecido métodos menos invasivos 
para demonstrar as alterações musculares provenientes 
da disfunção da articulação temporomandibular 
(DTM), embora existam poucas pesquisas na área. 
No processo de evolução dos métodos ou técnicas 
de estudo para determinar processos patológicos, 
a sequência de espectroscopia por ressonância 
magnética (ERM) proporciona análise dos metabólitos 
no músculo masseter, podendo constatar possíveis 
alterações bioquímicas, num desequilíbrio das 
reações locais motivado pela DTM [12, 15].

Com base nisso, este trabalho teve como objetivo 
avaliar por meio da sequência de espectroscopia por 
ressonância magnética as possíveis alterações dos 
metabólitos creatina, colina e lipídeo no músculo 
masseter de indivíduos normais e com disfunção 
temporomandibular.

Material e métodos

Este projeto de pesquisa consistiu em um 
estudo prospectivo, realizado no Departamento de 
Diagnóstico por Imagem da Unifesp e na Clínica 
Odontológica da UMC, sob aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Unifesp (processo inscrito sob 
o número 1444/03).

Para a realização do estudo clínico com 
intervenção diagnóstica, randomizado com controle 
da intervenção, foram investigados 20 indivíduos 
voluntários, apresentando dentição completa, 
oclusão tipo classe I de Angle, com idade de 17 a 70 
anos – média de 32,85 anos. Eles foram divididos 
em grupo controle (11 indivíduos normais, sem 
DTM) e grupo com DTM (nove indivíduos). Todos 
foram examinados e avaliados (anamnese, exame 
clínico) por profissionais capacitados e previamente 
calibrados da disciplina Oclusão do curso de 
Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes 
(UMC) e encaminhados para este estudo.

A coleta de dados foi efetuada por intermédio 
de exame de RM e sequência de espectroscopia. 
Fizeram-se os exames de RM num aparelho Siemens 
(modelo Sonata), com campo magnético de 1,5 T 
e gradiente de 40 mT (quadro I). As sequências 
adquiridas foram TSE ponderada em T2 no plano 
coronal e espectroscopia de prótons com aquisição 
tridimensional. Não foi utilizado nenhum tipo de 
sedação nos indivíduos, e os exames foram realizados 
em repouso muscular.
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Parâmetros Espectroscopia

Tempo de repetição (TR) 1500 ms

Tempo de eco (TE) 30 ms

Supressão de água 35 Hz

Largura de banda 1000 Hz

Ângulo de nutação 90°

Box 10x10x20 a 10x20x20 cm3

NEX 256

Tempo de aquisição (TA) 6:24 min

Quadro I – Parâmetros técnicos na aquisição das sequências 
de espectroscopia

A sequência de ERM foi realizada com um 
único voxel e averiguou os indivíduos com DTM em 
relação aos do grupo controle, de modo a buscar as 
possíveis alterações dos metabólitos colina, lipídeo e 
principalmente creatina, em razão da relação desse 
último com a bioenergética muscular e, portanto, 
de ter vital função na manutenção da concentração 
de energia disponível (ATP) para a homeostasia 
bioquímica local.

As correlações entre os metabólitos no músculo 
masseter dos indivíduos do grupo controle em 
relação aos com DTM também foram avaliadas 
(quadro II).

Metabólito Descrição Escala de frequência

Creatina Relaciona-se com o metabolismo de energia celular, como 
reserva de fosfatos de alta energia para o sistema ADP-ATP 3.1 e 3.9 ppm

Colina Participa do metabolismo das membranas celulares 3.2 ppm

Lipídeo Composto de ácidos graxos não saturados 0.8, 1.2 e 1.5 ppm

Quadro II – Metabólitos estudados

Resultados

Foram usados os valores puros dos metabólitos, 
e por meio do teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis avaliaram-se as diferenças entre os valores dos 
metabólitos medidos, dados puros de creatina, colina 
e lipídeo em ambos os grupos. Notou-se que houve 
diferença estatística significante entre os valores 
dos metabólitos mensurados nos dois grupos. 
A tendência de aumento dos valores é verificada 
quando há presença de DTM, causada provavelmente 
pelo aumento da intensidade e/ou frequência com 
que as reações bioquímicas do músculo masseter 
ocorrem para suprir a tensão gerada pelo estresse 
a que ambos os ramos são submetidos.

Foi calculada a inter-relação entre os valores de 
creatina, colina e lipídeo presentes no músculo dos 
indivíduos dos grupos controle e com DTM. Para 
tanto, efetuaram-se divisões matemáticas dos valores 
de creatina/colina, creatina/lipídeo e colina/lipídeo. O 
teste de Kruskal-Wallis verificou se houve diferenças 
nos grupos estudados.

Quando comparados os valores da inter-relação 
do grupo controle e do grupo com DTM, não houve 
diferença estatisticamente significante. Tal achado 
confirma que a proporção entre os metabólitos 
permanece a mesma em ambos os casos, apesar 
de os valores puros aumentarem em pacientes com 
DTM.

Seguindo a mesma linha de análise, nova inter-
relação foi calculada dando ênfase aos valores de 

creatina sobre colina e lipídeo. Por intermédio 
do teste de Mann-Whitney percebeu-se que não 
houve diferença estatisticamente expressiva entre 
a proporção de metabólitos nos dois grupos, 
independentemente do cálculo realizado para obter 
o valor da relação.

Discussão

O diferencial neste estudo foi mostrar por meio 
da sequência de espectroscopia de prótons por RM, 
método mais comumente encontrado de diagnóstico 
no Brasil com o uso de bobinas mais acessíveis, 
que é possível constatar as alterações no músculo 
masseter em indivíduos com DTM. 

No exame de ERM notou-se aumento dos valores 
puros registrados de metabólitos, indicando maior 
intensidade e/ou frequência das reações bioquímicas 
musculares que tendem a manter as funções 
musculares como mecanismo de defesa do organismo 
na manutenção da normalidade. Os resultados da 
proporção inalterada na relação dos metabólitos 
creatina, colina e lipídeo nos grupos controle e com 
DTM ratificam a importância individual de cada um 
para estabelecer a função metabólica muscular.

O metabolismo do masseter, que é pouco 
entendido, pôde ser analisado in vivo pela ERM, 
pois entrega a informação bioquímica de forma 
não invasiva dos tecidos e registra os sinais dos 
metabólitos. Poderiam ser utilizados dois tipos 
principais de espectroscopia: a ERM-31P e a 
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espectroscopia de prótons (ERM-H). Este estudo 
optou pelo segundo, em razão da indisponibilidade 
do primeiro.

Sabe-se atualmente que ambos os métodos 
fornecem dados importantes sobre o metabolismo 
celular. A ERM-H é mais empregada na prática, 
em virtude do alto potencial de aplicação clínica, 
da execução relativamente mais simples e da 
possibilidade de ser realizada como extensão da 
RM convencional. Apesar da grande eficácia da 
ERM-31P para a análise do metabolismo celular 
do músculo esquelético, esse método ainda possui 
pouca acessibilidade, por causa do alto custo e do 
uso de bobinas adicionais.

Algumas considerações acerca da fosfocreatina 
(PCr) são necessárias para o entendimento de sua 
importância como metabólito envolvido com a 
produção energética celular, a contração muscular 
e o tipo de fibras musculares e sua relação com a 
DTM. 

As relações de crescimento da face podem 
influenciar a manutenção dos gastos de energia 
para as atividades dos músculos. Alguns estudos 
mostram que, à medida que ocorre um aumento 
da divergência maxilar para mandibular, a relação 
fosfato inorgânico (Pi)/PCr diminui, pois existe uma 
maior tensão muscular para a manutenção postural. 
Essa correlação sugere que músculos com relações 
Pi/PCr mais altas têm maior atividade metabólica de 
repouso do que aqueles com relações Pi/PCr mais 
baixas. Consequentemente esses músculos podem 
manter o osso sob mais tensão e influenciar em seu 
crescimento em uma direção mais horizontal [10]. 
Outra possível explicação para os resultados é que 
o tipo de fibras que compõem o masseter varia de 
acordo com a morfologia facial [2, 6, 13].

Estudos metabólicos de músculos faciais 
anteriores são limitados em decorrência da natureza 
invasiva das biópsias musculares. A ERM, como 
técnica de amostragem bioquímica não invasiva, 
mostra-se uma alternativa viável para o estudo 
metabólico do masseter. Tal método permite analisar 
o metabólito Cr, intimamente relacionado com a 
função do músculo como um conversor químico-
mecânico. A energia para a contração muscular é 
fornecida pelo trifosfato de adenosina (ATP), que 
se converte em difosfato de adenosina (ADP) ou 
em monofosfato (AMP), e Pi. A quantidade de ATP 
disponível em um músculo é pequena (8,2 µmol/L) 
e deve ser constantemente restaurada para manter 
a energia necessária para contrações musculares 
constantes ou repetitivas. A reposição ocorre por 
meio da quebra de PCr pelo processo de glicogenólise 
ou glicólise e pela oxidação de carboidratos, ácidos 
graxos livres e, raramente, aminoácidos. Conforme 

constatamos em nossos resultados, a maior 
quantidade dos metabólitos em indivíduos com 
DTM faz o organismo responder, para restabelecer 
o equilíbrio do sistema estomatognático.

A relação Pi/PCr é proporcional à concentração 
de ADP livre e fornece informações sobre o potencial 
de fosforilação da atividade metabólica, visto que 
a PCr potencializa rápidos aumentos da demanda 
metabólica. Uma relação Pi/PCr mais elevada mostra 
uma maior atividade metabólica de repouso do 
que os músculos com uma relação Pi/PCr baixa e, 
consequentemente, pode manter o osso sob mais 
tensão e assim influenciar seu crescimento numa 
direção mais horizontal (hipodivergente, padrão 
braquifacial). 

Os músculos compostos predominantemente 
por fibras do tipo I (resistentes à fadiga) apresentam 
Pi basal e relação Pi/PCr mais altos, em relação 
a músculos compostos por fibras do tipo II 
(fatigáveis). Além disso, muitos autores têm relatado 
que as fibras do masseter e de outros músculos 
mandibulares resistem mais à fadiga do que os 
outros músculos esqueléticos. Van Steenberghe et al. 
[14] sugerem que maior resistência à fadiga poderia 
ser resultado de diferentes composições de fibras e 
melhor oxigenação por um maior fluxo sanguíneo. 
Comparada com o nível de repouso, a taxa de PCr 
diminuiu 26% durante a atividade, enquanto a 
concentração de Pi aumentou 65%. Esses resultados 
indicam que o músculo masseter é caracterizado por 
alta renovação de ATP e alta atividade fosforilativa 
oxidativa, em concordância com a constituição e a 
predominância de fibras tipo I resistentes à fadiga, 
suportadas pela demanda de PCr [3, 8].

Kanayama et al. (4) realizaram várias sequências 
de RM que refletiam altas concentrações de energia de 
fosfato, tais como Pi, PCr e ATP, nas partes superficial 
e profunda do músculo masseter. Embora seja 
difícil saber o conteúdo de fosfato absoluto apenas 
por esses dados, os valores da PCr foram menores 
na parte profunda. O ATP permaneceu quase 
constante nas duas partes. Não foram encontradas 
diferenças significativas entre os valores de pH 
nas localidades superficiais e profundas. Existem 
diferentes quantidades de PCr indicando maiores 
valores na parte superficial do músculo masseter, 
com predominância de fibras de contração rápida 
não resistentes à fadiga, do que na parte profunda 

[7, 11].
O nível de ADP também é importante e tem 

sido considerado um estímulo para o potencial 
mitocondrial. Um nível elevado de Pi/PCr de repouso, 
em relação ao ADP livre, requereria relativamente 
menor aumento de ADP para elevar o nível de 
respiração mitocondrial do repouso à ativação, 
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diminuindo o período de transição do radical fosfato 
para a produção de ATP. Uma aceleração inicial 
na glicólise com o começo da contração muscular 
é vista como necessária para suportar o aumento 
do metabolismo aeróbico. As fibras do masseter, 
portanto, são equipadas com altos potenciais 
aeróbicos.

O principal metabólito químico analisado neste 
trabalho foi a creatina, além da colina e do lipídeo. 
De acordo com Sarmento et al. [9], essas substâncias 
estão geralmente envolvidas no metabolismo 
energético muscular e celular, respectivamente. A Cr 
e a PCr constituem parte da cadeia de energia celular 
nas células que tipicamente apresentam grandes 
flutuações em demanda de energia, tais como o 
músculo esquelético, o cérebro, o coração e muitos 
outros tecidos. Nesses tecidos, a Cr é o substrato de 
creatina-quinase que transfere o grupo fosfato de ATP 
para Cr para produzir a PCr em locais de produção 
de energia (mitocôndria) e recicla ATP consumindo 
a PCr em locais de alta rotatividade de energia [1].

A PCr é um composto de armazenamento de 
energia primariamente utilizado para produção de 
energia durante o trabalho muscular. Considera-se 
a relação Pi/PCr proporcional à concentração de 
ADP intracelular livre. Tanto a PCr como a ATP são 
armazenadas nas células musculares e, como ambas 
contêm grupo fosfato, são denominadas coletivamente 
como fosfagênios. A PCr é semelhante também à ATP 
pelo fato de que, quando o grupo fosfato é removido, 
se libera uma grande quantidade de energia. Os 
produtos finais dessa desintegração são a Cr e o Pi. 
A energia torna-se imediatamente disponível e será 
acoplada bioquimicamente à ressíntese da ATP. Por 
exemplo, com a mesma rapidez com que a ATP é 
desintegrada durante a contração muscular, será 
formada de novo, continuamente, a partir de ADP e 
Pi pela energia liberada durante a desintegração da 
PCr armazenada.

Avaliaram-se, além dos valores puros dos 
metabólitos obtidos na ERM, as inter-relações 
dos três metabólitos entre si e da creatina com a 
somatória dos valores de colina e do lipídeo, com 
a finalidade de verificar a proporção de atividade 
em conjunto. Muitos pesquisadores consideram 
importante a investigação de outros músculos 
elevadores da mandíbula, como o pterigóideo medial, 

em estudos similares a este. Excluiu-se da análise 
o músculo pterigóideo medial principalmente pela 
natureza de sua posição anatômica. Tal músculo age 
como sinergista direto do masseter, porém localizado 
internamente ao ramo da mandíbula.

Outro fator importante a ser considerado sobre 
este trabalho diz respeito às condições em que os 
indivíduos foram avaliados. O músculo masseter 
deles foi analisado durante o repouso, sem nenhuma 
ocorrência de contração muscular. Algumas 
pesquisas sugerem que as análises espectroscópicas 
por RM, tanto de prótons como pelo fósforo-31, 
podem ser realizadas não somente no repouso, mas 
no decorrer das contrações musculares isométricas 
ou isotônicas, embora relatos de estudos anteriores 
evidenciem claramente a existência de atividade 
mioelétrica no estado de repouso do músculo 
masseter e, consequentemente, atividade celular 
metabólica [4, 5, 10].

Neste trabalho os dados relativos à sequência 
de espectroscopia por RM em indivíduos normais 
e com DTM foram submetidos a análise estatística, 
por meio do teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis, com o intuito de avaliar as diferenças dos 
metabólitos medidos. Os resultados demonstraram 
não haver diferença estatisticamente significante 
entre as relações dos metabólitos entre si nos dois 
grupos. Isso pode ser explicado pelo fato de todos 
os metabólitos avaliados – creatina, colina e lipídeo 
– participarem como elementos solidários e de igual 
importância no músculo, mantendo suas relações 
entre si em ambos os grupos, embora aumentem em 
1:1,9 na proporção do grupo normal para o grupo 
com DTM.

Em suma, os resultados da ERM do músculo 
masseter aqui apresentados refletem possivelmente 
a capacidade do organismo de responder em suas 
funções como defesa da ameaça de piora nas 
alterações causadas pela disfunção, aumentando a 
quantidade de metabólitos e com isso preservando 
as funções primárias musculares. 

O metabolismo energético do masseter pode ser 
analisado por meio das concentrações intracelulares 
de PCr e ATP, geralmente obtidas em um exame de 
ERM-31P. A PCr reage como fonte de energia mais 
rapidamente nas seguintes equações químicas:

ATP ⇔ ADP + Pi + energia, ADP + PCr ⇔ ATP + Cr

A relação entre as concentrações de PCr/ATP e PCr/Pi tem sido usada para avaliar o nível de PCr 
nos músculos. Relatos de estudos anteriores evidenciaram que as concentrações entre essas substâncias 
químicas, em indivíduos normais, eram menores durante e após a máxima intercuspidação, em relação à 
posição de repouso.

Dessa forma, é possível sugerir que o músculo masseter em indivíduos portadores de DTM 
geralmente utiliza parte de seu estoque de PCr durante o repouso, uma vez que a atividade muscular, 
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tanto metabólica quanto eletromiográfica, é maior 
do que a de indivíduos normais. Outra importante 
variável que influencia diretamente na função do 
músculo masseter é a morfologia facial. À medida 
que a divergência maxilomandibular aumenta, a 
relação PCr/Pi e a concentração de Pi diminuem. As 
diferenças no potencial de fosforilação podem ser 
resultantes de níveis variados de tensão muscular 
de repouso. 

Este trabalho mostra claramente a relevância da 
espectroscopia por RM como um método de análise 
não invasivo, haja vista a comprovação das alterações 
fisiológicas e metabólicas do músculo masseter 
expressas pelos dados. Portanto, fica a necessidade 
de maior aprofundamento de estudos, em função do 
número reduzido de investigações com esse enfoque, 
que contribuam com a literatura disponível na área, 
fazendo com que haja mais interesse na relação entre 
DTM, tensão muscular e alterações metabólicas 
do músculo masseter. Almeja-se que este trabalho 
auxilie o cirurgião-dentista e os profissionais da 
área de saúde no entendimento do comportamento 
fisiológico do músculo masseter, tendo como meios 
de diagnóstico o exame de ERM.

Conclusão

A avaliação por meio da sequência de 
espectroscopia por ressonância magnética mostrou 
que houve diferença estatística significante quanto 
aos valores puros obtidos da creatina, da colina e 
do lipídeo nos indivíduos normais e com disfunção 
temporomandibular, com tendência de aumento no 
segundo grupo.

Além disso, a análise da inter-relação dos 
referidos metabólitos mostrou não haver diferença 
estatística na proporção entre creatina, colina e 
lipídeo em ambos os grupos averiguados.

Referências

1. Aizawa S, Tsukiyama Y, Koyano K, Clark G. 
Reperfusion response changes induced by repeated, 
sustained contractions in normal human masseter 
muscle. Arch Oral Biol. 2002;47:537-43.

2. Al-Farra E, Vandenborne K, Swift A, Ghafari J. 
Magnetic resonance spectroscopy of the masseter 
muscle  in  d i f ferent  fac ia l  morpholog ica l 
patterns. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
2001;120(4):427-34.

3. Chang C, Chew W, Decrespigny AJ, Alcantara M, 
McNeill C, Miller AJ. Effect of maturation on 31-
P magnetic resonance spectroscopy of the rabbit 
masseter muscle. J Dent Res. 1995;74(12):1861-9.

4. Kanayama T, Minowa K, Inoue N, Yamaguchi T, 
Yosh ida  S ,  Kawasak i  T .  Compar ison  o f 
phosphocreatine concentration in the human 
masseter and medial pterygoid muscles by 
31P-CSI.  Journal  of  Oral  Rehabi l i tat ion. 
2001;28:1075-9.

5. Marcel T, Chew W, McNeill C, Hatcher D, Miller A. 
Magnetic resonance spectroscopy of the human 
masseter muscle in nonbruxing and bruxing 
subjects. Journal of Orofacial Pain. 1995;9:116.

6 .  P l esh  O ,  Meyerho f f  DJ ,  We iner  MW. 
Phosphorus magnetic resonance spectroscopy 
of human masseter muscle. J Dent Res. 1995 
Jan;74(1):338-44.

7. Rzanny R, Grassme R, Reichenbach JR, 
Rottenbach M, Petrovitch A, Kaiser WA et al. 
Simultaneous surface electromyography (SEMG) 
and 31P-MR spectroscopy measurements of the 
lumbar back muscle during isometric exercise. J 
Neuroscience Methods. 2004;133:143-52.

8. Sappey-Marinier D, Dheyriat A, Lissac M,  
Frutoso J, Mallet JJ, Bonmartin A. A metabolism 
study of  human masseter muscle by 31P 
magnetic resonance spectroscopy during long 
periods of exercise and recovery. Eur J Oral Sci. 
1998;106(1):552-8.

9. Sarmento EM, Moreira Filho PF, Souza JA, 
Jevoux CC, Brito CM. Espectroscopia por 
ressonância magnética em cefaléias primárias. 
Migrâneas & Cefaléias. 2003;6(4):122-3.

10. Satoh K, Yamaguchi T, Komatsu K, Inoue N, 
Minowa K, Kanayama T et al. Analyses of muscular 
activity, energy metabolism, and muscle fiber type 
composition in a patient with bilateral masseteric 
hypertrophy. Cranio. 2001;19(4):294-301.

1 1 .  S c h o c k e  M F H ,  E s t e r h a m m e r  R , 
Kammerlander C, Rass A, Kremser C, Fraedrich 
G et al. High-energy phosphate metabolism during 
incremental calf exercise in humans measured by 
31 phosphorus magnetic resonance spectroscopy. 
Magnetic Resonance Imaging. 2004;22:109-15.

12. Solberg WK, Woo MW, Houston JB. Prevalence 
of mandibular dysfunction in young adults. J Am 
Dent Assoc. 1979;98(1):25-34.



Nassri et al.
Análise comparativa entre os achados de ressonância magnética por espectroscopia do músculo facial masseter em 
indivíduos com e sem disfunção temporomandibular: parte III

412 – 

13. Speer O,  Neukomm LJ, Murphy RM, 
Zanolla E, Schlattner U, Henry H et al. Creatine 
transporters: a reappraisal. Mol Cell Biochemistry. 
2004;256/257:407-24.

14. Van Steenberghe D, De Vries JH, Hollander AP. 
Resistance of jaw-closing muscles to fatigue during 

repetitive maximal voluntary clenching efforts in 
man. Arch Oral Biol. 1978;23:697-701.

15. Wänman A, Agerberg G. Mandibular dysfunction 
in adolescents. II. Prevalence of signs. Acta Odontol 
Scand. 1986;44:55-62.

Como citar este artigo:

Nassri LFG, Abdala N, Szejnfeld J, Nassri MRG. Análise comparativa entre os achados de ressonância 
magnética por espectroscopia do músculo facial masseter em indivíduos com e sem disfunção 
temporomandibular: parte III. Rev Sul-Bras Odontol. 2009 Dec;6(4):406-12.


