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RESUMO 

 

 O objetivo do presente ensaio clínico controlado foi avaliar a eficácia do 

aconselhamento sobre a dor, função e qualidade de vida, no tratamento a pacientes 

com Disfunção Temporomandibular (DTM). Para tanto, 51 pacientes consecutivos 

foram alocados para um dos grupos da pesquisa. Para o Grupo I, foi instituída 

terapia com aconselhamento e para o Grupo II, foi realizado tratamento 

convencional por meio de dispositivos oclusais. Os pacientes foram acompanhados 

em retornos de 7, 15, 30 e 60 dias após o baseline. No baseline, todos os pacientes 

foram examinados e diagnosticados como portadores de DTM através do índice 

RDC/TMD, que foi aplicado por um único examinador treinado e calibrado, além 

disso, os pacientes foram encaminhados para o tratamento específico de acordo 

com o grupo ao qual pertenciam. O grau de comprometimento clínico e funcional foi 

avaliado em cada uma das visitas por meio do Índice Temporomandibular (TMI). Em 

cada sessão, os pacientes foram ainda inquiridos a respeito do nível de dor por meio 

de uma Escala Visual Analógica (EVA). Para a análise do impacto da dor na 

qualidade de vida, foi utilizado o questionário OHIP-14. Os resultados apresentaram 

26 pacientes do Grupo I com idade média de 35,15 ± 10,79 anos. No Grupo II foram 

tratados 25 pacientes, com faixa etária média de 27,36 ± 10,34 anos. O 

aconselhamento foi eficaz na redução da intensidade de dor (EVA), com melhora 

significativa observada já com 7 dias de acompanhamento (p<0,001). Para o 

comprometimento funcional (TMI), resultados significativos foram observados com 

15 dias de acompanhamento (p=0,002). O aconselhamento também foi responsável 

pela melhora significativa do impacto da DTM na qualidade de vida (OHIP-14) em 

todos os momentos da análise (p<0,001). Quando da comparação entre os grupos 

de pesquisa, não foi observada diferença significativa para nenhum dos índices 

analisados (p>0,05) nas avaliações. Pôde-se concluir, portanto que, para a amostra 

estudada, o aconselhamento constituiu-se em uma opção de tratamento eficaz para 

o controle de sinais e sintomas da DTM, com resultados similares aos do grupo 

tratado por meio de dispositivos oclusais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: aconselhamento, desordem temporomandibular, dor orofacial 



 

 

  

            

ABSTRACT 

 

 The aim of this controlled trial was to evaluate the effectiveness of counseling 

in pain, function and well-fare outcomes on the management of patients with 

temporomandibular disorder (TMD). Therefore, 51 consecutive patients were 

allocated to one of the research groups. In Group I, was instituted counseling therapy 

for Group II was conducted treatment as usual with occlusal splint. Patients were 

followed for returns at 7, 15, 30 and 60 days after baseline. At baseline, all patients 

were examined and assessed RDC/TMD form, which was administered by a single 

trained and calibrated examiner, in addition, the patients were referred for specific 

treatment according to the group to which belonged. The clinical and functional 

impairment was assessed at each visit through the Temporomandibular Index (TMI). 

In each session, the patients were also surveyed about pain intensity using a Visual 

Analogue Scale (VAS). To analyze the impact of pain on quality of life, OHIP-14 

questionnaire was used. The results showed 26 patients in Group I with a mean age 

of 35.15 ± 10.79 years. 25 patients were allocated to Group II. The mean age was 

27.36 ± 10.34 years. The counseling was effective in reducing the intensity of pain 

(VAS), with significant improvement observed at 7 day follow-up (p <0.001). The 

functional impairment (TMI) showed significant results at 15 days follow-up (p = 

0.002). Counseling was also responsible for significant improvement in the impact of 

TMD on quality of life (OHIP-14) at all times of the analysis (p <0.001). When 

comparing research groups, no significant difference was observed for any of the 

analyzed indices (p> 0.05) nor in the short term (7 days) neither in long term (60 

days). It was concluded therefore that, for the studied sample, counseling consisted 

in an effective treatment option for the control of signs and symptoms of TMD, with 

results in the short and long term similar to the usual treatment group. 

 

KEYWORDS: counseling, temporomandibular disorders, orofacial pain 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema estomatognático é constituído por diversas estruturas responsáveis 

pelo desempenho das funções mastigatórias, de fonação, deglutição e respiração 

(OKESON, 2000). Fazem parte desse complexo os músculos da mastigação, a 

articulação temporomandibular e as estruturas músculo-esqueléticas associadas da 

cabeça e pescoço (OKESON, 2007; SCRIVANI et al., 2008). O desequilíbrio na 

função desse intricado sistema desencadeia a Disfunção Temporomandibular 

(DTM)1 ou craniocervical. (BIANCHINI, 2000; MACIEL, 2003) 

A Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP) define a DTM como sendo 

um conjunto de distúrbios que acometem os músculos mastigatórios, a articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas associadas (de LEEUW, 2010). A AAOP 

classifica ainda a DTM em dois grandes grupos: DTM muscular e DTM articular, com 

suas respectivas subdivisões (de LEEUW, 2010). Assim, a maioria dos casos 

associados à DTM envolve desordens do tipo: (a) musculares, a exemplo da mialgia 

e da dor miofascial; (b) os desarranjos do disco articular, como os deslocamentos do 

disco; e (c) alterações degenerativas da articulação temporomandibular (ATM),-

exemplificada pela osteoartrite -, ou ainda pela combinação dos itens descritos 

(SAUER et al., 2010). 

A literatura tem descrito alguns itens de consenso ao relacionar os sinais e 

sintomas da DTM, são eles: dor e desconforto nas regiões da articulação 

temporomandibular (ATM) e da musculatura mastigatória; dores associadas a ruídos 

articulares (estalos, estalidos e creptação), além das limitações dos movimentos 

mandibulares, com restrição na abertura máxima ou desvios no movimento (de 

LEEUW, 2008; DWORKIN & Le RESCHE, 1992; OKESON, 2007; SCRIVANI et al., 

2008). Além destes, são ainda sintomas frequentemente relacionados às desordens 

temporomandibulares: otalgia, hipoacusia, dores na cabeça, enxaqueca, zumbido, 

tontura, vertigem e dores no pescoço (MACHADO, 2000; OKESON, 2007, 

SCRIVANI et al., 2008). 

Para DWORKIN (2006) a dor é a característica principal da DTM e a principal 

causa da busca de tratamento pelos pacientes. Segundo a AAOP (1993), o sinal 

                                                 
1
 O termo DTM foi introduzido por Dworkin e LeResche em 1992 e, desde 

então, tem sido empregado em substituição ao demais termos criados para definir 
os transtornos associados à articulação temporomandibular.  
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mais comumente associado à DTM é a sensibilidade muscular à palpação e, de 

acordo com o estudo de MAGNUSSON (1981) relaciona-se diretamente às dores de 

cabeça relatadas pelos pacientes. 

 A DTM é caracterizada por apresentar uma etiologia multifatorial, nesse 

sentido, DAHLSTROM, WIDMARK, CARLSSON, em 1997, observaram a 

possibilidade de que pacientes respondem de maneiras diferentes quando da 

aplicação do mesmo tratamento, o que possibilitaria o entendimento de que não 

apenas o físico, mas também o estado psicológico pode influenciar no resultado do 

tratamento. 

 Assim, para DWORKIN (2006), no gerenciamento de paciente com DTM, o 

acompanhamento psicológico levaria o clínico a uma abordagem multidimensional 

de modalidades de terapias biocomportamentais associadas a terapias de base 

somática. 

  Em virtude da condição multicausal das DTM, uma vasta gama de 

tratamentos tem sido utilizado ao longo do tempo: medicação, terapias fisioterápicas, 

placas interoclusais, ajustes oclusais e abordagens cirúrgicas, produzindo todas elas 

resultados relativamente eficazes. (GRAY et al., 1994; DAO et al., 1994; STOHLER 

et al., 1999) 

 No entanto, para de LAAT, STAPPAERTS, PAPY (2003), a evolução benigna 

das DTM, demonstrada através de estudos longitudinais tornariam preferíveis as 

abordagens reversíveis e de baixo custo frente àquelas mais agressivas e 

irreversíveis. Para CARRARA, CONTI, BARBOSA (2010), a etiologia multifatorial, o 

caráter autolimitante e a altíssima eficácia recomendam a utilização inicial de 

terapias não-invasivas e reversíveis com o objetivo de controlar a dor, recuperar a 

função do aparelho mastigatório, reeducar o paciente e amenizar cargas adversas 

que poderiam perpetuar o problema. 

 Para WEDEL, CARLSSON (1985) e MEJERSJO, CARLSSON (1992), 

aproximadamente 75% dos pacientes portadores de DTM evoluem bem após 

tratamentos conservadores de aconselhamento, exercícios musculares e placas 

interoclusais. 

 CARRARA, CONTI, BARBOSA (2010), pontuam que alguns estudos relatam 

o controle de sinais e sintomas em mais de 90% dos casos tratados de forma 

conservadora, constituindo educação do paciente, auto-manejo, intervenção 
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comportamental, utilização de fármacos, placas interoclusais, terapias físicas, 

treinamento postural e exercícios, a lista de opções aplicáveis a quase todos os 

casos de DTM. 

 Dentre os métodos conservadores de tratamento da DTM, CUNHA et al. 

(2006), cita o aconselhamento como procedimento importante no controle dos 

sintomas comuns a todos os casos de DTM. 

 Através do aconselhamento para controle da DTM, os pacientes são 

orientados sobre o que é a DTM, sua origem multifatorial, os métodos de tratamento 

e, principalmente, à correção de hábitos nocivos às estruturas associadas aos sinais 

e sintomas e à realização pelo próprio paciente de procedimentos de controle da 

DTM.  

 CUNHA et al. (2006), assinala como funções do aconselhamento:  

 a) aproximar o profissional do paciente, trazendo retorno positivo imediato por 

meio da confiança estabelecida e assim, reduzindo o estresse e diminuindo os 

sintomas (OKESON, 1981);  

 b) esclarecer o diagnóstico diferencial, reduzindo o medo e a ansiedade 

relacionadas a dores de origem desconhecida;  

 c) identificar possíveis causas etiológicas, cujo controle depende 

exclusivamente do próprio paciente, a exemplo das parafunções conscientes 

(apertamento, onicofagia, morder objetos, etc).  

 GATCHEL et al. (2006) observaram que a intervenção precoce com um 

protocolo padronizado de tratamento e baseado em uma abordagem biopsicossocial 

foi efetivo na redução da dor e na diminuição da progressão para estágios crônicos 

de DTM. 

 STOWELL (2007) sugeriram que as intervenções cognitivo-comportamentais 

representam não somente uma opção terapêutica eficaz para DTM, como também 

representa um tratamento com bom custo-benefício, principalmente quando 

introduzido no estágio agudo da disfunção. Segundo os autores, pacientes com 

intervenção precoce de abordagem não-invasiva de seis sessões reduziram 

significativamente os custos com saúde associados à DTM no ano seguinte ao 

aparecimento da dor. 

 Estudos utilizando técnicas de reversão de hábitos concluíram que esses 

procedimentos são efetivos na redução da dor na DTM (BOGART et al., 2002; 
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GRAMLING et al., 1996; PETERSON et al., 1993). 

 Dessa maneira, o aconselhamento pode representar uma alternativa viável e 

de baixo custo para o controle de sinais e sintomas da DTM, por meio do 

fortalecimento psicológico e redução de hábitos nocivos. Entretanto, a evidência 

mantém-se frágil em virtude do baixo número de ensaios clínicos controlados e 

randomizados bem desenhados disponíveis. 

 Nesse contexto, este estudo tem por objetivo avaliar os resultados da 

utilização do aconselhamento no tratamento de pacientes com DTM. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Delimitação histórica e conceitual do Aconselhamento 

 

 Segundo PUPO (2007), a origem da prática específica do aconselhamento 

relaciona-se com o desenvolvimento por Frank Parsons (1909) de uma técnica 

voltada a ajudar jovens a fazerem escolhas profissionais em meio ao dinamismo e 

complexidade provocados pelo contexto da Revolução Industrial que se processava. 

Através deste, Parsons pretendia desenvolver um processo racional de auto-

avaliação com estes jovens por meio da associação das oportunidades de trabalho 

disponíveis no mercado e das características das diferentes ocupações, com os 

talentos e as características individuais da personalidade. 

 Nos anos seguintes e, especialmente após a I Guerra Mundial, a incorporação 

de alguns instrumentos de medida e avaliação psicológica, a exemplo dos testes de 

aptidão, de interesses, de habilidades, de inteligência, de estrutura e dinâmica da 

personalidade, geraram informações que individualizaram ainda mais o processo de 

escolha profissional, de maneira que, segundo PATTERSON e EISEMBERG (2003), 

e SCHEEFFER (1976), o aconselhamento tornou-se mais racional e científico. 

 Neste contexto, o aconselhamento praticado durante os anos 20 até o início 

da década de 40 do século XX, aplicado por vários profissionais não médicos 

(psicólogos, assistentes sociais, educadores) era voltado basicamente à orientação 

vocacional e profissional. Posteriormente, associou-se também à orientação 

educacional e matrimonial.  

 Embora apresentem algumas características comuns também à psicoterapia, 

um conjunto de características consideradas em sua totalidade permite distingui-las. 

Tais conjuntos seriam resultantes da articulação de três ordens de aspectos: 1) 

metas e objetivos; 2) abordagem e técnicas utilizadas; 3) alcance/abrangência dos 

temas e conteúdos trabalhados. (PUPO, 2007) 

 Dessa maneira, a abordagem definida como psicoterapia engloba uma ampla 

variedade de métodos e teorias de “tratamentos” voltados à resolução de problemas 

e dificuldade de ordem afetivo-emocional e manejo e alívio do sofrimento psíquico, 

enfocando fraquezas e patologias que bloqueiam o desenvolvimento da 

personalidade como um todo.  
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 Pelo fato de objetivar mudanças abrangentes na dinâmica e estrutura da 

personalidade, a psicoterapia é considerada técnica reconstrutiva, caracterizada por 

uma relação frequentemente, mas não necessariamente, mais prolongada, voltada à 

exploração em profundidade dos conteúdos menos acessíveis da consciência, que 

são relacionados com as situações de angústia e estresse emocional (WOLBERG, 

1988) 

 O aconselhamento, por sua vez, consiste em prática suportiva ou de apoio, 

com objetivo predominantemente reeducativo e preventivo, portanto, não 

reconstrutivo. Foca-se na resolução de problemas e dificuldades mais específicas e 

na preparação do indivíduo para tomada de decisões. 

 Neste processo, o aconselhador assume uma postura mais ativa e diretiva 

que, segundo SCHEEFFER (1976), associa procedimentos educativos e cognitivos 

com afetivos e emocionais de maneira a prover um ambiente e uma relação 

dirigidos: 1) ao apoio, análise, compreensão e solução de problemas específicos e 

situacionais, caracterizados por serem mais conscientes e mais facilmente 

reconhecíveis pelo indivíduo; 2) à ajuda no processo de tomada de decisões 

importantes e operacionalização de objetivos importantes para o indivíduo; 3) à 

promoção de crescimento pessoal e autoconhecimento. 

   Como resultado, o aconselhamento busca fornecer elementos de 

desenvolvimento pessoal, permitindo ao indivíduo mudar atitudes, comportamentos 

ou a percepção de uma dada situação problemática, facilitando a tomada de 

decisões mais adequadas entre as opções disponíveis em dado momento. (PUPO, 

2007) 

 Para TRINDADE E TEIXEIRA (2000), o aconselhamento objetiva facilitar a 

adaptação mais satisfatória do sujeito à situação em que se encontra, aperfeiçoando 

os recursos pessoais em termos de auto-conhecimento, auto-ajuda e autonomia. 

 Embora contemple uma significativa variedade de propostas de abordagem, 

embasadas em diferentes orientações teóricas (cognitiva, comportamental, 

existencial, rogeriana e psicanalítica), segundo PUPO (2007), o aconselhamento 

utiliza como estratégia de ação: 

1. a identificação, o resgate, a otimização e o uso dos recursos pessoais e sociais de 

ação; 

2. o fortalecimento do ego, do potencial, das habilidades e das defesas mais 
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saudáveis; 

3. o trabalho com áreas mais preservadas do psiquismo e mobilização de recursos e 

tendências adaptativas; 

4. postura mais diretiva e ativa do aconselhador; 

5. criação de um vínculo e de um ambiente seguro, compreensivo, facilitador para 

comunicação, para expressão de sentimentos, vivências e autoconfrontação; 

6. a avaliação constante dos diferentes aspectos do contexto da vida do indivíduo. 

 

2.1.1. Aconselhamento em Saúde 

  

 O aconselhamento em saúde apresenta aplicação em diversas áreas 

temáticas, com abordagem mundialmente empregada para a mudança de 

comportamento e hábitos individuais e de grupos, além de prover apoio emocional e 

ajuda na adesão a tratamentos e condutas terapêuticas, encontrando, por exemplo, 

aplicação no combate ao tabagismo e alcoolismo, na orientação sobre 

amamentação, orientação em contracepção, na orientação nutricional, na orientação 

genética, no controle, suporte e readaptação de pacientes cardíacos, no suporte a 

pacientes com câncer, em pacientes diabéticos, em aditos a drogas, na prevenção 

primária e secundária das DST/AIDS, entre outros. (PUPO, 2007) 

 Para TRINDADE E TEIXEIRA (2000), o aconselhamento em saúde ao passo 

que ajuda o indivíduo a manter ou melhorar sua saúde através da adoção de um 

estilo de vida e comportamentos mais saudáveis, com enorme valia nas práticas 

preventivas, promove uma adaptação psicológica do sujeito a alterações do estado 

de saúde, permitindo, por exemplo, melhor confronto com a doença e com a 

incapacidade, através de um reajustamento a uma nova situação, melhor interação 

com técnicos de saúde, adesão a tratamentos e medidas de reabilitação, aspectos 

estes que evidenciam a potencialidade do aconselhamento no suporte ao pacientes 

em doenças crônicas cujo controle é altamente dependente do comportamento do 

sujeito. 

 O processo de mudança positiva de comportamentos em função das 

alterações no estado de saúde com vistas ao controle e ao melhor convívio com a 

situação, é geralmente difícil e complexo e dependente da vontade pessoal de 

aceitar e promover a mudança efetiva de comportamento bem como sua 
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manutenção em longo prazo. Uma vez que as intervenções médicas convencionais 

não contemplam esses objetivos, com vistas a preencher esta lacuna, TRINDADE E 

TEIXEIRA (2000) afirmaram ser necessária uma abordagem que envolva diferentes 

focos de intervenção: 

 Na comunidade. A intervenção aplicada a este nível é constituída por projetos 

de prevenção ou de educação para a saúde e objetiva a tomada da decisão 

de mudar, resultante da percepção do risco pelo próprio sujeito. No entanto, 

a este nível, a intervenção através da informação, nada mais produzirá, senão 

sujeitos preocupados, preocupação esta volátil e de duração variável se 

desacompanhada de outras intervenções; 

 No sujeito. Objetiva a mudança efetiva no comportamento individual. A 

intervenção adequada a este fim é o aconselhamento, uma vez que leva em 

consideração a singularidade do sujeito e as variáveis psicológicas que 

sustentam os seus comportamentos relacionados com a saúde; 

 No grupo social. Visa a manutenção do novo comportamento em longo 

prazo. Para isso, as intervenções aplicadas a este nível, buscam reforço em 

grupos de suporte ou na promoção de ajuda mútua. 

  

 Uma vez que a mudança do comportamento é uma prática indissociavelmente 

carente de sua aplicação pelo próprio sujeito, TRINDADE E TEIXEIRA (2000) 

salientam que o aconselhamento não está indicado nas situações em que o 

indivíduo não quer envolver-se em aconselhamento de saúde, mesmo após ter sido 

informado em que consiste; quando atribui sistematicamente seus problemas ao seu 

estado de saúde, ou quando não tem discernimento sobre a influência que o seu 

comportamento tem na sua saúde. 

 TRINDADE E TEIXEIRA (2000) citam ainda a possibilidade de aplicação do 

aconselhamento em saúde através de duas modalidades de intervenção. A primeira 

seria definida como mais formal e aplicada com o formato de uma entrevista 

semanal, com duração de 30 a 40 minutos, durante um período de 6 semanas e 

reavaliações aos 6, 12 e 18 meses, com perspectivas a:  

 Estabelecer a relação. Nesta etapa pretende-se envolver ativamente o sujeito 

no processo de mudança, ao passo que negocia um programa realista e 

aceitável por ele; 
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 Avaliar. Buscar compreender os problemas atuais de saúde em função das 

variáveis pessoais e ambientais uma vez que alguns fatores pessoais são 

importantes para esta análise, a exemplo das características de 

personalidade, estilo de confronto, grau de informação, crenças de saúde e 

doença, experiências anteriores, reforços (familiares, sociais, culturais) dos 

comportamentos de risco e dos comportamentos saudáveis e o suporte 

social; 

 Reorientar. Com vistas a proceder a mudança comportamental, a reorientação 

pode se processar através da transmissão de informação personalizada, 

encorajamento e de um plano específico de reestruturação do problema, 

usando como recursos as técnicas cognitivas e/ou comportamentais mais 

ajustadas ao caso clínico. 

 

 Já a segunda modalidade de intervenção, tida como mais informal e menos 

estruturada, pode constar de uma única entrevista de aconselhamento, ou de um 

número limitado desta, organizada de maneira similar à primeira, porém de forma 

mais concisa, com vistas ao: estabelecimento da relação, avaliação do problema, 

reformulação (envolver o problema em uma dimensão compreensível pelo paciente, 

com o estabelecimento de um plano de ação aceitável pelo mesmo), intervenção 

inicial (com a transmissão de informações personalizadas e ajuda no 

desenvolvimento de estratégias para lidar com o problema), e acompanhamento 

(quando a intervenção inicial não se mostrar suficiente ou quando percebida adesão 

insatisfatória à mudança). 

   

2.2.  Aconselhamento em DTM: uma revisão sistemática 

  

 Com o objetivo de acessar os resultados atuais de estratégias de 

aconselhamento, educação e reversão de hábitos no manejo da DTM, foi realizada 

uma revisão sistemática através de busca nos bancos de dados eletrônicos das 

bases do PubMed e Cochrane à procura de artigos sobre o tema redigidos em 

Português, Inglês ou Espanhol, publicados até Julho de 2012. Os descritores 

utilizados foram 'Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome', 'Self-care', 

'Counseling', 'Facial Pain', 'Temporomandibular Joint Disorders' usados isoladamente 



20 

 

  

            

ou em associação. A busca eletrônica foi complementada com o uso dos termos 

'Habit Reversal' e 'Counselling' (redigido com duplo “L”). Em seguida foi realizada 

busca manual na bibliografia dos artigos selecionados, bem como nas bases 

eletrônicas dos periódicos: The Journal of the American Dental Association, Journal 

of Orofacial Pain, Journal of Oral Rehabilitation. Todos os estudos encontrados 

foram submetidos à análise dos resumos para verificação da pertinência ao tema e 

aos critérios de inclusão. Uma vez aprovados, os textos na íntegra foram analisados.  

 

2.2.1. Critérios de seleção 

 

 Para tornarem-se elegíveis os artigos deveriam obedecer aos seguintes 

critérios de inclusão: 

a. Publicação em Português, Inglês ou Espanhol; 

b. Possuir desenho metodológico de Ensaio Clínico Controlado para o 

Tratamento da DTM; 

c. Apresentar, em ao menos um dos grupos estudados, abordagem por meio de 

técnicas de aconselhamento. Foram também inclusos artigos onde a terapia 

de auto-manejo utilizada fora descrita como auto-cuidado, reversão de 

hábitos, autorregulação ou simplesmente educação.  

  

 Nesta etapa, estudos utilizando pacientes com comprometimento sistêmico ou 

outra complicação de saúde, foram excluídos. Bem como aqueles que utilizaram 

simultaneamente no grupo de aconselhamento, outras abordagens, a exemplo de 

prescrição regular de fármacos, ou que se utilizaram de fisioterapia ou terapia 

cognitivo-comportamental provida por fisioterapeutas ou psicólogos.  
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2.2.2. Resultados da busca 

 

  Ao final da busca eletrônica, 581 artigos foram identificados. Após a remoção 

dos duplicados, 304 artigos foram listados e em seguida submetidos à análise do 

título e resumo. Destes, 28 artigos mostraram relevância quanto ao tema e foram 

submetidos à análise do texto na íntegra para verificação de adequação aos critérios 

de inclusão e exclusão da pesquisa. Ao final, 7 artigos foram selecionados. Detalhes 

da estratégia de busca são apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1. Estratégia de busca e resultados 

 

Busca em bases de dados 

 eletrônicas: 
581 registros 

 
Registros após exclusão  

dos duplicados: 304 títulos 

 

Artigos selecionados com  
base no título e  resumo:  

27 artigos 

 
Busca manual:  

4 títulos 

 

Artigos completos analisados 

 com base nos critérios de inclusão 

 e exclusão: 28 artigos 

 21 estudos excluídos 

 

Estudos selecionados para  
análise qualitativa:  

7 artigos 

Artigos selecionados com 

base no título e  resumo: 
 1 artigo 
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  Todos os estudos selecionados apresentaram desenho de ensaio clínico 

controlado e randomizado. Destes, 5 selecionaram pacientes com dor miofascial 

apenas (WRIGHT et al., 2000; CARLSON et al., 2001; MICHELOTTI et al., 2004; 

ALENCAR JR & BECKER, 2009; MICHELOTTI et al., 2012), um estudo utilizou 

pacientes com dor miofascial associada ou não com artralgia ou deslocamento do 

disco com redução (TRUELOVE et al., 2006), e um estudo selecionou pacientes 

com alterações oclusais e disfunção mandibular, incluindo envolvimento da 

articulação temporomandibular (KOPP, 1979). Os critérios de exclusão e os artigos 

excluídos são apresentados no Quadro 1. 

 

 Estudos excluídos e critérios de exclusão (n=21) 

 

Método de tratamento não descrito 

 

Terapia comportamental provida por psicólogo 

Mejersjo & Carlsson, 1983  Gramling et al., 1996  

Combinação de aconselhamento com outras 

terapias e/ou prescrição regular de fármacos 

Impossibilidade de isolar o efeito do 

aconselhamento 

Raustia & Pohjola, 1985  Jerjes et al., 2007  

Feinman, 1993  Não constituiu ensaio clínico 

Townsend et al., 2001  Reade, 1984  

de Laat et al., 2003  Bradley, 1987  

Turner et al., 2005  Randolph et al., 1990  (estudo retrospectivo) 

Turner et al., 2006  Peterson et al., 1993  

Bogart et al., 2007  Zienlinsky, 1997  

Glaros et al.,  2007  Madland & Feinmann, 2001  

Schiffman et al., 2007  Grupo controle não descrito 

Revisão de literatura Vallon et al., 1995  

Rickards, 2006  Cunha et al., 2006  

 

 Quadro 1. Estudos Excluídos e Critérios de Exclusão 

 

 A seleção revelou um total de 466 pacientes com DTM tratados, com faixa 

etária variando entre 15 e 66 anos. Deste total, 190 pacientes foram tratados apenas 

com aconselhamento ou outras terapias de auto-manejo. O tempo de 
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acompanhamento dos estudos variou de 4 semanas a 12 meses. 

 As modalidades de tratamento descritas incluíram aconselhamento ou outras 

terapias de auto manejo, como reversão de hábitos, educação, auto-ajuda, auto-

cuidado ou autorregulação. Os tratamentos no grupo antagônico incluíram a 

confecção de placas interoclusais rígidas e macias, fisioterapia, treinamento 

postural, exercícios de relaxamento muscular, ajuste oclusal, tratamento cognitivo 

comportamental, reabilitação oral e prescrição medicamentosa. 

 Embora as estratégias de aconselhamento para o tratamento de DTM tenham 

sido aplicadas de diferentes maneiras nos estudos selecionados, algumas 

abordagens se revelaram similares na maioria dos estudos. Resumidamente, o 

aconselhamento era procedido através de uma explicação inicial acerca do 

mecanismo da dor, de possíveis fatores etiológicos, do inter-relacionamento entre 

dor crônica e comprometimento psicossocial, e da característica benigna da DTM.

 Em seguida, uma lista de recomendações era exposta. 

 As recomendações mais comuns referiam-se a: 

 Encorajar os pacientes a repousarem seus músculos mastigatórios; 

 Observar e reduzir hábitos parafuncionais; 

 Evitar movimentos mandibulares excessivos; 

 Manter dieta macia e mastigação cuidadosa; 

 Executar mastigação bilateral simultânea; 

 Aprimorar a postura e a qualidade do sono. 

 

A análise estatística não pôde ser executada em razão da grande variação na 

metodologia aplicada nos estudos. As características dos estudos e os resultados 

principais são apresentados na Quadro 2. 
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Autor País Classificação 
da DTM 

N Sexo Grupos de Tratamento (n) Idade Desenho do 
estudo 

Tempo Resultados principais 

Disfunção Subjetiva: 

Disfunção Clínica: 

et 

al.,

 
 
 

 

Média de melhora do ModSSI
1
 (DTM) 

±

±

Média de melhora da abertura máxima sem dor (mm) 

±

±

Média de melhora do PPT
3
 - masseter (kg/cm²) 

±

±

Média da percepção de melhora dos sintomas de DTM (%) 

±

±

et 

al.,

                                   Baseline        26 sem.       P, entre grupos 
Dor (0-6)  

± ±

± ±

Abertura sem dor (mm) 

± ±

± ±

Abertura com dor (mm) 

± ±

 ± ±

et al.,

 

Dor VAS
4
 (P = nS, entre grupos) 

± – ±

± – ±

Abertura máxima sem dor (P = 0,017, entre grupos) 

± – ±

± – ±

PPT (kPa) Masséter (P = nS, entre grupos) 

± – ±

± – ±

PPT (kPa) Temporal (P = nS, entre grupos) 

± – ±

± – ±
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et al.,

 

 

Dor à palpação (Média de sítios musculares extraorais) 

± ± ±

± ± ±

± ± ±

Média de abertura máxima sem auxílio e sem dor após 12 
meses 

 
Valores de P para palpação intra-grupos (comparados com 
baseline) 
            7 dias     30 dias     60 dias     90 dias 

HS           ≤ ≤ ≤

SS   ≤

NS   ≤ ≤

 
Valores de P para ModSSI intra-grupos (comparados com 
baseline) 
            7 dias      30 dias     60 dias      90 dias 

HS     ≤  ≤ ≤ ≤

SS        ≤  ≤ ≤ ≤

NS ≤ ≤

et al.,

 

Abertura máxima sem dor

Dor Muscular Espontânea

a posteriori Dor Muscular Espontânea

Dor a mastigação Dor de cabeça 

≥

Quadro 2.

Modified Symptom Severity Index

Pain Pressure Threshold

Visual Analogue Scale

Baseline
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2.2.3. Descrição dos estudos 

   

 Dos artigos elencados, a primeira pesquisa publicada utilizando o aconselhamento 

como modalidade de tratamento para a DTM foi desenvolvida por KOPP, em 1979, e 

consistiu de um ensaio clínico controlado e randomizado, com amostra de 30 pacientes 

portadores de distúrbios oclusais e disfunção mandibular, divididos em dois grupos 

nominados E e C, examinados ao longo de 3 consultas com intervalos de 6 semanas. De 

início, todos os pacientes foram aconselhados recebendo, portanto, informações a 

respeito da causa provável de sua patologia e do prognóstico favorável de seus sintomas, 

além de serem instruídos para uma mastigação leve e cuidadosa. Ao momento da 

segunda visita, os pacientes alocados para o grupo E receberam tratamento por placas 

interoclusais, confecção de próteses parciais provisórias, ajuste oclusal por desgaste ou 

ajuste oclusal de próteses totais, enquanto que os pacientes do grupo C não passaram 

por nenhum tipo de tratamento e, durante a terceira visita, os pacientes de ambos grupos 

foram apenas examinados. Os dados acerca da severidade dos sintomas subjetivos 

foram colhidos em cada visita através de questionário de múltipla escolha onde o paciente 

deveria classificar a severidade dos seus sintomas dentre níveis que variavam do 1 ao 5. 

 Clinicamente, o grau de envolvimento funcional foi obtido através resposta dolorosa 

à palpação dos músculos mastigatórios e da ATM, da presença de ruídos articulares e de 

desvios mandibulares durante a abertura bucal, bem como da ocorrência de perdas 

dentárias e interferências oclusais registrados por meio do índice de Helkimo. 

 A severidade dos sintomas percebidos pelos pacientes mostrou redução 

significativa em ambos os grupos entre a primeira e a segunda visita (p<0,01), situação 

que permaneceu sem redução estatisticamente significante na visita subsequente. Os 

resultados mostraram que 18 pacientes (60%) relataram melhora; para 11 pacientes 

(37%), a severidade dos sintomas permaneceu inalterada, e, em um caso (3%) houve 

aumento da percepção dos sintomas. 

 Clinicamente, houve redução estatisticamente significante no grupo E apenas, 

redução esta verificada entre a segunda e a terceira visita (p<0,05). O grau de disfunção 

observado clinicamente reduziu em dez pacientes deste grupo (67%), permaneceu 

inalterado em um caso (7%) e aumentou em 4 pacientes (27%). A única variável incluída 

na avaliação clínica que mostrou redução significativa após o ajuste oclusal (p<0,05) foi a 
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sensibilidade da ATM à palpação. No grupo C, os valores médios de disfunção 

permaneceram constantes em todo o período.  

 Em face aos resultados obtidos, o autor (KOPP, 1979) concluiu que o 

aconselhamento pôde reduzir os sintomas subjetivos na disfunção mandibular, mas não 

os sinais percebidos ao exame clínico, enquanto que as terapias de cunho oclusal 

puderam reduzir os sinais clínicos embora fosse percebida substancial variação individual 

na resposta ao tratamento, revelando também uma fraca correlação entre as mudanças 

nos aspectos subjetivos e clínicos da disfunção após o ajuste oclusal. 

 WRIGHT et al. (2000) randozimaram 60 pacientes com DTM miofascial em dois 

grupos: no primeiro os pacientes foram submetidos a um treinamento postural com 

fisioterapeuta e instruções de auto-manejo para DTM, enquanto o grupo controle recebeu 

apenas instruções de auto-manejo para a DTM presente. As instruções de auto-manejo 

objetivaram encorajar os pacientes a relaxarem os músculos mastigatórios ao máximo; 

evitar hábitos parafuncionais; aplicar calor ou frio nas áreas musculares mais doloridas, 

melhorar postura, ou utilizar anti-inflamatórios. Após 4 semanas os dados foram coletados 

e os resultados mostraram que o grupo experimental apresentou melhores resultados na 

média de abertura máxima sem dor (p<0,05), no limiar de dor à palpação (p<0,05), no 

Índice Modificado de Severidade de Sintomas para DTM (p<0,001) e na percepção de 

melhora de sintomas de DTM (p<0,001), quando comparados com o grupo controle. 

 CARLSON et al. (2001), estudaram 44 pacientes com dor miofascial por meio da 

distribuição aleatória em dois grupos distintos. O primeiro, com 21 pacientes, recebeu 

tratamento dental convencional com a utilização de dispositivo intraoclusal associado a 

instruções de auto-cuidado (SDC) e o segundo, com 23 pacientes, recebeu treinamento 

de autorregulação física (PSR). Avaliações de retorno foram executadas com 6 e 26 

semanas após a instituição do tratamento inicial. Para o grupo de autorregulação física, o 

protocolo incluiu, além de informações a respeito do mecanismo da dor e possíveis 

etiologias para a instalação da DTM, estratégias específicas de autorregulação física para 

a administração do quadro de dor presente. As estratégias de autorregulação 

contemplaram 7 domínios específicos: monitoramento e redução de parafunção nos 

músculos da cabeça e pescoço, desenvolvimento da propriocepção visando o 

aprimoramento postural da cabeça e pescoço, instruções para melhora na qualidade do 

sono, treinamento de relaxamento, atividades físicas, reeducação nutricional e 
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treinamento de respiração diafragmática. Os resultados indicaram que ambos grupos 

obtiveram redução significativa da dor nas primeiras 6 semanas de tratamento registradas 

pelo auto registro diário na Escala Visual Analógica de Dor e pelo Inventário de Dor 

Multidimensional (p<0,002 e p=0,000, respectivamente). No entanto, nenhuma diferença 

significativa entre os grupos foi observada após 26 semanas de acompanhamento 

(p<0,04 e p<0,002, respectivamente). 

 Nos estudos de MICHELOTTI et al. (2004) e MICHELOTTI et al. (2012) um 

processo de educação complementada por informes gerais a respeito de auto-cuidado da 

musculatura mandibular foi instituído, onde os pacientes eram acompanhados por um 

dentista que explicava o problema, possível etiologia e o bom prognóstico da DTM 

instalada.  Os pacientes eram informados sobre o relacionamento entre a dor crônica e o 

comprometimento psicossocial e orientados a observar a atividade da musculatura 

mandibular, a evitar hábitos orais, movimentos mandibulares excessivos e a manter dieta 

macia. Eram ainda instruídos a manter a musculatura mandibular relaxada através da 

manutenção da mandíbula em sua posição de repouso, com os dentes antagonistas 

afastados. Para tanto, o dentista solicitou que os pacientes pronunciassem a letra “N” 

diversas vezes e mantivessem a língua atrás dos incisivos superiores, com os lábios 

contactados levemente, para determinar a posição de repouso mandibular. Os pacientes 

foram aconselhados a praticar as instruções dadas com o auxilio de lembretes. 

 Em 2004, MICHELOTTI et al. compararam o grupo de educação com um grupo 

onde os pacientes receberam, além de educação, um programa de terapia física. Para 

tanto 49 pacientes com DTM de origem muscular foram alocados para o estudo. Os 

resultados mostraram que após 3 meses de acompanhamento, a abertura máxima sem 

dor mostrou-se significativamente maior no grupo de educação associada a terapia física 

(p=0,017). No entanto, nenhuma diferença significativa foi observada entre os grupos em 

nenhum dos demais pontos de análise: número de sítios sensíveis à palpação, 

intensidade dolorosa, dor à mastigação, dor de cabeça e limiar de dor à palpação. 

 Em 2012, MICHELOTTI et al. compararam o grupo de educação com um grupo 

onde os pacientes se submeteram ao uso de dispositivos interoclusias sem prestação de 

informações adicionais, de educação ou auto-cuidado. Quarenta e um pacientes 

finalizaram o estudo e os resultados mostraram, após 3 meses de acompanhamento, que 

as alterações na abertura máxima sem dor, dos níveis de dor durante a mastigação 
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registrados na EVA e das dores de cabeça, não apresentaram diferença entre os grupos 

tratados (p=0.528 e p>0.106 , respectivamente). No entanto, testes a posteriori revelaram 

diferença significativa na dor muscular espontânea ao longo do tempo para o grupo de 

educação (p=0,017), mas não no grupo de dispositivos interoclusais (p=0,540). 

 TRUELOVE et al. (2006) randomizaram 200 pacientes diagnosticados com DTM 

em um de três grupos de tratamento: grupo de tratamento conservador usual de auto 

cuidado (UT); UT associado com placas de acrílico rígidas (HS); e UT associado com 

placas de vinil macias (SS). O grupo de tratamento usual consistiu em uma estratégia 

conservadora e reversível de auto-cuidado prescrita por um dentista, com auxílio de uma 

lista de instruções padronizada que previam relaxamento mandibular, redução da 

parafunção, aplicação de calor, uso de anti-inflamatórios, exercícios de abertura passiva e 

sugestão acerca da redução do estresse. O uso de analgésicos narcóticos e 

antidepressivos foram desencorajados. Os autores observaram melhora significante na 

Intensidade de Dor Característica (CPI) ao fim de 12 meses de acompanhamento 

(p<0,001), entretanto sem diferença significativa observada entre os grupos (p>0,40). 

Diferença significativa também não foi verificada entre os grupos para medidas de 

abertura mandibular, de excursões lateral e protrusiva (p>0,20). Resultados também 

mostraram que o número de sítios dolorosos de palpação muscular extraorais e 

articulares reduziram de maneira similar em ambos grupos, sem diferença significativa 

(p>0,20). 

 ALENCAR JR. & BECKER (2008) distribuíram aleatoriamente 42 pacientes 

diagnosticados com dor miofascial em 3 grupos, tratados com aconselhamento associado 

à utilização de placa rígida para o grupo I, aconselhamento associado à placa macia para 

o grupo II e aconselhamento com placa placebo para o grupo III. O protocolo de 

aconselhamento aplicado a todos os pacientes incluiu informações sobre a condição de 

sua DTM, seus possíveis fatores etiológicos, além de orientações sobre a posição de 

repouso postural da mandíbula e para a prática de mastigação bilateral simultânea como 

forma de não sobrecarregar a ATM ou os músculos mastigatórios. O tratamento 

apresentou duração de 90 dias, com acompanhamento aos 7, 30, 60 e 90 dias. Os 

pacientes foram instruídos a utilizarem a placa 24 horas por dia durante a primeira 

semana, removendo-a apenas durante as refeições. A partir da segunda semana, o uso 

da placa restringiu-se ao período do sono. Durante as consultas de retorno foram 
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coletados os dados a respeito do relato subjetivo de dor, através do Mod-SSI (Modified 

Symptom Severity Index), escala de 28 itens para cada uma das variáveis: intensidade, 

frequência e duração da dor, e a respeito do relato objetivo de dor, através de palpação 

digital dos músculos masseter, temporal e pterigoideo. Os resultados mostraram que em 

todos os grupos houve diferença significativa para a sensibilidade à palpação muscular e 

o Mod-SSI no momento inicial e após 90 dias, quando foi possível observar melhora em 

todos os pacientes. Para o Mod-SSI foi possível verificar diferença significativa já com 7 

dias para os grupos tratados com placa rígida e placa resiliente (p ≤ 0,05 e p ≤ 0,01, 

respectivamente), enquanto que para o grupo tratado com placa placebo, a melhora com 

diferença estatisticamente significante foi observada após 60 dias (p ≤ 0,05). Uma vez que 

os três tipos de dispositivos empregados reduziram os sinais e sintomas de DTM 

observados, os autores concluíram que quando do atendimento a pacientes com DTM, os 

clínicos devem preferencialmente utilizar-se de terapias de baixo custo, a exemplo do 

aconselhamento e auto-cuidado, devendo ser o mais conservador possível. 

  

2.2.4. Conclusões da revisão sistemática  

 

 A revisão sistemática apresentada revelou a eficácia do aconselhamento e das 

demais técnicas de auto-manejo no tratamento das DTM miofasciais quando comparadas 

a utilização de dispositivos interoclusais, com resultados similares para dor espontânea, 

sensibilidade muscular à palpação e abertura bucal máxima com dor e sem dor. 

 Embora a associação entre aconselhamento e dispositivos interoclusais não tenha 

produzido melhoras adicionais ao tratamento, quando, associado com treinamento 

postural e programas de fisioterapia, o aconselhamento e as terapias de auto-manejo 

experimentaram melhores resultados do que quando comparados com seu uso isolado. 

 Mesmo representando uma opção viável e de baixo custo, com bons resultados no 

alívio e controle dos sinais e sintomas da DTM através do fortalecimento psicológico e na 

redução de hábitos nocivos, a evidência mantém-se frágil em virtude do baixo número de 

ensaios clínicos controlados e randomizados bem desenhados. 

 Assim, estudos adicionais com maior nível de evidência e amostras mais 

representativas são necessários com o objetivo de atestar a eficácia desta modalidade de 

tratamento. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 - Avaliar a eficácia do aconselhamento no tratamento aos pacientes com DTM. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 - Observar se há melhora significativa na resposta à dor de pacientes com DTM 

submetidos ao aconselhamento; 

 - Observar o impacto do aconselhamento nos resultados clínicos e funcionais de 

pacientes com DTM; 

 - Verificar se há melhora significativa no índice de impacto da DTM na qualidade de 

vida relatado pelo paciente após o tratamento com aconselhamento; 

 - Comparar os resultados obtidos após o tratamento por meio de aconselhamento e 

de tratamentos convencionais a pacientes portadores de DTM; 

 - Comparar os resultados observados em curto prazo (7 dias de acompanhamento) 

e a longo prazo (60 dias de acompanhamento). 
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4. METODOLOGIA 

 

 O desenho metodológico do presente estudo seguiu na íntegra as normas e 

diretrizes da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a 

pesquisa envolvendo seres humanos, e foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do Parecer nº 

504/2011 (ANEXO A). 

 O estudo constituiu-se de uma análise quantitativa, do tipo ensaio clínico 

controlado. 

 

4.1. Alocação da amostra 

 

 A amostra inicial consistiu de 51 pacientes consecutivos, distribuídos de forma não-

aleatória em dois grupos de intervenção paralela na proporção de 1:1. Foram elegíveis os 

sujeitos pertencentes a grupos não-vulneráveis, dentre aqueles que procuraram o 

Departamento de Odontologia (DOD) da UFRN com queixas de dor na região orofacial.  

A realização de tratamentos e coleta dos dados ocorreu na clínica do Centro 

Integrado de Atendimento a Portadores de Disfunção do Aparelho Estomatognático 

(CIADE) do DOD da UFRN, durante o período de fevereiro de 2012 a maio de 2013. 

 

4.2. Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Constituíram-se critérios de inclusão: pacientes do sexo feminino que concordaram 

em fazer parte do estudo e registraram sua vontade no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO B); ter recebido diagnóstico positivo para DTM segundo o Eixo I dos 

Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares (Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders – RDC/TMD – PEREIRA et al., 

2004); apresentar como queixa principal dor na região orofacial; dor persistente há pelo 

menos uma semana e intensidade mínima moderada registrada na Escala Visual 

Analógica (EVA) de dor.   

 Dentre os critérios de exclusão elencou-se: tratamento para DTM em curso, dor 

devido à presença de enfermidades pulpares ou periodontais, tratamento ortodôntico em 
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andamento, uso diário de analgésico, antidepressivo ou relaxante muscular, histórico de 

tratamento radioterápico para a região de cabeça e pescoço, condição sistêmica 

desfavorável ou que favoreça apresentação dos sintomas envolvidos. 

  

4.3. Variáveis 

  

 Constituíram-se variáveis presentes no estudo: 

VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Nome da Variável Descrição Categorias 

EVA Intensidade de dor  Sem categorização 

TMI Escore do Índice Temporomandibular Sem categorização 

OHIP-14 Impacto da DTM na qualidade de vida Sem categorização 
 

 Quadro 3 – Variáveis dependentes analisadas no estudo 

 

 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

Nome da Variável Descrição Categorias 

Tratamento 
 
Modalidade de tratamento instituída 
 

(1) Aconselhamento 
(2) Convencional 

 
 
RDC 
 
 

Diagnóstico de Disfunção Temporomandibular no 
início do tratamento 

(1) Muscular 
(2) Articular 
(3) Mista 
(0) Sem DTM 

Idade Idade no momento do estudo Sem categorização 
 

Quadro 4 – Variáveis independentes analisadas no estudo 

 

4.4. Instrumentos de coleta de dados 

 

4.4.1. Avaliação da intensidade de dor 

 

 Para registro da intensidade de dor do paciente, foi confeccionada uma escala 

graduada com números inteiros de 0 a 10, onde os extremos representavam, à esquerda, 

ausência total de dor e, à direita, a pior dor imaginável (Figura 2). Ao início de cada visita, 
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o paciente assinalou o número que melhor representava o grau de dor no momento. 

Considerou-se como “moderada” a dor registrada na EVA a partir do valor 4. 

 

 

  

4.4.2. Avaliação do estado clínico e comprometimento funcional 

 

  Para acompanhamento e avaliação do comprometimento funcional dos 

pacientes, utilizou-se, em cada uma das visitas, o Índice Temporomandibular 

(Temporomandibular Index - TMI) desenvolvido e validado por PEHLING et al. (2002) – 

ANEXO D – a partir dos mesmos parâmetros clínicos do Eixo I do índice RDC/TMD 

(ANEXO E).  

 O índice TMI é composto por três sub-índices: Índice Funcional (IF), Índice 

Muscular (IM) e Índice Articular (IA). O IF inclui 12 itens relativos à dinâmica mandibular. O 

IM mede a dor relacionada à palpação de 20 sítios musculares intra e extraorais e, o IA 

mede a dor à palpação da ATM e verifica a presença de ruídos articulares.  

 O valor final do TMI foi obtido através da média aritmética dos três sub-índices, 

com escore variando de 0 a 1, em que os maiores valores denotam maior gravidade.  

 

4.4.3. Avaliação do impacto da DTM na qualidade de vida 

  

 Para registro do impacto provocado pela presença da DTM na qualidade de vida 

dos pacientes foi utilizado o instrumento OHIP-14 (SLADE, 1997), seguindo as 

modificações propostas por VIEIRA (2003) substituindo as palavras “seus dentes e 

dentaduras” por “sua articulação” (ANEXO F). 

 O registro do OHIP-14 foi realizado no momento inicial e nos retornos de 30 e 60 

dias. 

Figura 2. Escala Visual Analógica de Dor 
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 Para cálculo do impacto da DTM presente na qualidade de vida dos pacientes, 

atribuiu-se o peso específico para cada item assinalado (ALLEN & LOCKER, 1997) da 

maneira que se segue: 

 não sabe: exclusão de todo formulário 

 nunca: 0 (zero) 

 raramente: 1 (um) 

 às vezes: 2 (dois) 

 frequentemente: 3 (três) 

 sempre: 4 (quatro) 

 

 Em seguida, o valor atribuído a cada item foi multiplicado pelo peso correspondente 

a cada pergunta como se segue: 

 

Pergunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Peso 0,51 0,49 0,34 0,66 0,45 0,55 0,52 0,48 0,60 0,40 0,62 0,38 0,59 0,41 
 

Tabela 1 – Pesos específicos de cada pergunta presente no OHIP-14 

 

 Assim, ao somar a pontuação final do questionário, obtiveram-se escores variando 

de 0 a 28 pontos. Quanto maior o escore, maior a percepção do comprometimento na 

qualidade de vida pelo indivíduo. (SLADE, 1997) 

 

4.5. Procedimentos clínicos  

 

 No dia 0 (“baseline”), o paciente foi diagnosticado através do Eixo I do RDC/TMD e, 

ainda, foram registrados: o comprometimento funcional, através do TMI; a intensidade de 

dor, através da EVA, além do impacto do problema na vida do paciente, através do OHIP-

14. Ainda no “baseline” todos os pacientes foram desencorajados a fazerem uso de 

qualquer medicação analgésica ou anti-inflamatória para a dor presente e em seguida foi 

instituída terapia de acordo com o grupo ao qual o paciente foi alocado. 
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4.5.1. Tratamento com Aconselhamento  

 

 Os pacientes alocados para o GRUPO I receberam instruções de aconselhamento 

acerca de sua condição de DTM e de possíveis fatores etiológicos contribuintes para a 

instalação da patologia. Foram ainda educados a respeito das posições posturais de 

repouso da mandíbula, bem como instruídos a praticar mastigação bilateral e a não 

sobrecarregar a articulação temporomandibular e os músculos mastigatórios. Foram 

explicadas ainda técnicas para alívio da dor e tensão, correção de hábitos posturais, 

alimentares e de irregularidades do sono. Os pacientes receberam por escrito instruções 

para consulta posterior, como forma de reforço das informações prestadas durante a 

primeira consulta (ANEXO G). 

 Nos retornos subsequentes com 7, 15, 30 e 60 dias de acompanhamento, as 

instruções de aconselhamento foram reforçadas e os pacientes foram inquiridos sobre a 

detecção de alguns dos hábitos relacionados ao desencadeamento e manutenção da 

sintomatologia dolorosa da DTM como forma de realçar ainda mais a associação entre a 

presença destes comportamentos nocivos e o agravamento dos sinais e sintomas da 

DTM. O registro dos dados foram executados como demonstrado no Quadro 3. 

 

4.5.2. Tratamento Convencional  

 

 Os pacientes alocados para o GRUPO II foram tratados de maneira semelhante 

com vistas a padronizar a abordagem terapêutica. 

 Dessa maneira, após o exame clínico, realização do RDC/TMD, TMI, registro da 

dor na EVA e coleta do OHIP-14 no momento inicial, foi confeccionado dispositivo de 

mordida anterior (front-plateau) em resina acrílica autopolimerizável (Jet/Clássico, Brasil) 

posicionado no arco superior, compreendendo a região de canino a canino, com vistas a 

promover a desoclusão dos dentes posteriores. 

 Os pacientes em seguida foram instruídos a fazerem uso do dispositivo de mordida 

anterior por períodos de 24 horas, removendo-o apenas para alimentar-se e procederem 

a higiene oral, intercalados por repouso de igual duração ao longo da primeira semana.  

 Ao final dos 7 dias, o dispositivo de mordida anterior foi removido e realizados o 

registro da dor na EVA e o TMI. 
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 Após 15 dias de iniciado o tratamento, foi procedida uma cuidadosa moldagem com 

alginato de presa normal, tipo II (Avagel/Dentsply, Brasil) das arcadas dentárias dos 

pacientes e realizado o registro interoclusal de mordida, em cera rosa n.° 7 (Wilson, 

Brasil), na posição de Máxima Intercuspidação Habitual para que fosse confeccionada a 

placa interoclusal rígida. Neste momento foram novamente coletados o nível de dor na 

EVA e o TMI.  

 As placas de mordida foram confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável 

(Jet/Clássico, Brasil) após enceramento, inclusão em mufla e processamento segundo as 

recomendações do fabricante. Ao final dessa fase foram obtidas placas interoclusais com 

espessura média de 3mm e superfície lisa e plana, após devido acabamento e polimento. 

 No instante de 30 dias de acompanhamento, as placas interoclusais foram 

instaladas e ajustadas de maneira a propiciarem uma oclusão mutuamente protegida com 

oclusão bilateral simultânea; guia de função de grupo ao movimento lateral da mandíbula, 

com desoclusão no lado de balanceio, e guia anterior pelos incisivos, com desoclusão dos 

dentes posteriores quando do movimento protrusivo. Neste momento foram registrados a 

dor na EVA, o TMI, o OHIP-14 e executado novo exame diagnóstico através do 

RDC/TMD. Os pacientes foram ainda instruídos a utilizarem a placa para dormir. Durante 

as semanas seguintes foram agendados retornos de controle em caso da necessidade de 

novos ajustes na placa. 

 Após 60 dias do momento inicial, os pacientes foram novamente diagnosticados 

através do Eixo I do RDC/TMD, para verificar se o quadro de DTM ainda se fazia presente 

e mais uma vez registrados a dor, através da EVA; o comprometimento funcional, através 

do TMI, além do impacto do problema na vida do paciente, através do OHIP-14.  

 Como estabelecido no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B), ao 

fim do tratamento foi disponibilizado aos pacientes, caso necessário, a estratégia de 

tratamento do grupo antagônico ao qual pertencia. 
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 GRUPO I GRUPO II 

Tempo 0 
 “Baseline” 

EVA¹, RDC/TMD², TMI³ e OHIP-14
4
 

+ 
 Aconselhamento 

+  
Terapia Convencional 

Tempo 7 TMI, EVA e Aconselhamento  TMI, EVA 

Tempo 15 TMI, EVA e Aconselhamento TMI, EVA 

Tempo 30 

EVA, RDC/TMD, TMI e OHIP-14 

+ 
Aconselhamento 

+ 
Terapia Convencional 

Tempo 60 EVA, RDC/TMD, TMI e OHIP-14 

 

 

  

4.6. Análise estatística 

  

 Ao final do tratamento, os dados obtidos foram analisados com o auxílio do 

software SPSS versão 19.0 para Windows de maneira a determinar a validade e eficácia 

do aconselhamento no tratamento das DTM.  

 Inicialmente foi realizada análise descritiva e avaliação de normalidade da 

distribuição das variáveis em todos os momentos da análise através do teste de Shapiro-

Wilk (p>0,05) e avaliação dos critérios sugestivos de distribuição paramétrica: a) valores 

mínimos e máximos compreendidos entre o valor da média mais três desvios-padrão para 

a direita e menos três desvios-padrão para a esquerda; b) valor modular da assimetria 

menor que o dobro do erro-padrão da assimetria, e c) valor modular da curtose menor que 

o dobro do erro-padrão da curtose. 

 A fim de acessar a evolução dos resultados, a análise estatística entre as variáveis 

quantitativas EVA, TMI e OHIP-14 foi realizada entre os grupos e entre os diversos 

momentos dentro do mesmo grupo. 

 Para a seleção do teste estatístico apropriado, alguns pressupostos foram 

avaliados: a) verificação de distribuição normal; b) esfericidade, isto é que as variâncias 

entre pares de erros sejam todas iguais (testada através do teste de Mauchly), e c) 

homogeneidade das intercorrelações, isto é que para cada um dos níveis da Variável 

Dependente Inter-Sujeitos o padrão das intercorrelações entre os níveis da Variável 

Independente Intra-Sujeitos deve ser o mesmo (testada através do teste M de Box para 

Quadro 5. Estratégia de tratamento para os grupos I e II.  

¹Escala Visual Analógica de Dor;  
²Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders;  
³Temporomandibular Index;  

4Oral Health Impact Profile. 
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um p>0,001). 

 Em função da assunção dos pressupostos citados, a inferência estatística foi obtida 

através dos testes de SPANOVA – Split-plot ANOVA design (ANOVA Mista Inter-Intra 

Sujeitos), com pós-testes executados por meio do Teste-t de Student para amostras 

independentes e Teste-t de Student para amostras pareadas. 

 Todos os resultados foram considerados significativos para uma probabilidade de 

significância inferior a 5% (p<0,05), tendo, portanto, um índice de confiança de ao menos 

95% nas conclusões apresentadas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Cálculo da amostra  

 

 O tamanho da amostra foi calculado com base nos resultados da pesquisa 

“Evaluation of the short-term effectiveness of education versus an occlusal splint for the 

treatment of myofascial pain of the jaw muscles” dos autores MICHELOTTI A, IODICE G, 

VOLLARO S, STEENKS MH, FARELLA M. publicada no The Journal of the American 

Dental Association (JADA) em 2012, na qual os pesquisadores encontraram, para a 

intensidade de dor muscular espontânea (100-mm EVA), um valor médio inicial de 

41,6±19,4 e uma média pós-tratamento de 30,8±13,0, para o grupo que iria receber 

aconselhamento, portanto, uma melhora na média de dor na proporção 25,96%. Enquanto 

que no grupo tratado com placa interoclusal, a média de dor variou de 37,7±22,0, no início 

do tratamento, para 40,5±29,2 no pós-tratamento, portanto, uma piora na média de dor na 

proporção de 7,43%. 

 Assim, utilizando a proporção de melhora de 25,96% para o grupo I e uma 

proporção de melhora nula para o grupo II, para um teste de hipótese bicaudal, com um 

nível de significância de 5% e um poder de teste de 80%, o cálculo de tamanho da 

amostra retornou a necessidade de 25 indivíduos em cada grupo. 

 

5.2. Caracterização da amostra 

 

 A amostra foi inicialmente constituída por 51 pacientes tratados para DTM, sendo 

26 alocados para o Grupo I (Aconselhamento) e 25, para o Grupo II (Terapia 

Convencional). Durante o curso do tratamento, 3 (11,54%) participantes no Grupo I e 5 

(20,0%) participantes no Grupo II não compareceram a pelo menos um dos retornos 

periódicos sendo excluídos da análise estatística. Ao final de 60 dias de 

acompanhamento, portanto, obteve-se 23 pacientes com tratamento concluído para o 

Grupo I e 20 pacientes com tratamento finalizado no Grupo II, representando uma perda 

de seguimento de 15,69%. 

 Todos os pacientes elencados na pesquisa foram do sexo feminino, segundo 

estabelecido nos critérios de inclusão, como forma de eliminar a variável de confusão 
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gênero em função da conhecida maior prevalência de DTM no sexo feminino e devido ao 

forte indício de que fatores físicos e biológicos relacionados ao gênero concorrem 

alterando o curso e a remissão dos sinais e sintomas. A caracterização da amostra ao 

exame clínico inicial encontra-se explicitada na Tabela 2 

 
5.2.1. Diagnóstico inicial de DTM 

 

  Ao exame clínico inicial, 9 (17,6%) pacientes apresentaram diagnóstico de DTM 

muscular, sendo 4 (15,4%) casos no Grupo I e 5 (20,0%) casos no Grupo II. A prevalência 

de DTM articular observada ao exame clínico inicial foi de 5 (9,8%) casos, sendo 2 (7,7%) 

no Grupo I e 3 (12,0%) no Grupo II. A grande maioria dos casos, no entanto, apresentou 

diagnóstico de DTM muscular e articular. Foi um total de 20 (76,9%) casos de DTM mista 

para o Grupo I e 17 (68,0%) casos para o Grupo II.  

   

5.2.2. Faixa Etária 

 

 A faixa etária variou de 13 a 52 anos com uma média de 31,33 anos (±11,18). Para 

o grupo I a amplitude da idade foi de 18 a 52 anos, com uma média de 35,15 anos 

(±10,79). Para o grupo II a idade variou de 13 a 48 anos, com uma média de 27,36 anos 

(±10,34). O Teste-t para amostras independentes mostrou diferença significativa entre as 

faixas etárias dos dois grupos (p=0,01). 

 

5.2.3. EVA inicial 

 

  A média inicial de dor espontânea na EVA para o grupo I foi de 6,88 ± 0,36, para o 

grupo II foi de 7,2 ± 0,29. O Teste-t para amostras independentes não mostrou diferença 

significativa na dor espontânea inicial dos dois grupos (p=0,5). 

 

5.2.4. TMI inicial 

 

  A média do TMI inicial registrada para o Grupo I foi de 0,473 ± 0,226. Para o Grupo 

II a média de TMI inicial foi de 0,450 ± 0,032. O Teste-t para amostras independentes não 

mostrou diferença significativa no TMI inicial dos dois grupos (p=0,555). 
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5.2.5. OHIP inicial 

 

   A média do OHIP registrado para o grupo I foi de 12,58 ± 1,11. Para o grupo II a 

média do OHIP foi de 12,51 ± 1,02. O Teste-t para amostras independentes não mostrou 

diferença significativa OHIP inicial dos dois grupos (p=0,97). 

 

 

Diagnóstico Inicial 

Idade 

Inicial 

EVA 

Inicial 

TMI 

Inicial 

OHIP-14 

Inicial DTM 

muscular 

DTM 

articular 

DTM 

mista 

Grupo I 

(n=26) 

4  

(15,4%) 

2  

(7,7%) 

20 

(76,9%) 

35,15 ± 

10,79 
6,88 ± 0,36 0,473 ± 0,226 

12,58 ± 

1,11 

Grupo II 

(n=25) 

5  

(20,0%) 

3  

(12,0%) 

17 

(68,0%) 

27,36 ± 

10,34 
7,2 ± 0,29 0,45 ± 0,032 

12,51 ± 

1,02 

TOTAL 
9  

(17,6%) 

5 

(9,8%) 

37 

(72,5%) 
p=0,01* p=0,5 p=0,555 p=0,97 

 

Tabela 2. Valores médios e desvios-padrão dos índices observados no início do tratamento. 

  * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 

 

5.3. Avaliação da intensidade de dor 

 

 O teste SPANOVA foi realizado a fim de se avaliar a evolução da intensidade de 

dor acessada através da EVA nos dois grupos de tratamento ao longo de cinco momentos 

(T0, T7, T15, T30 e T60). Os resultados para a assunção dos modelos de normalidade, 

esfericidade (Mauchy´s Test: p=0,385), e homogeneidade das intercorrelações (M de Box: 

p=0,39) foram satisfatórios.  

 Houve interação significativa entre o tipo de tratamento e o tempo, Wilks´ 

Lambda=0,61, F (4,37)=5,93, p=0,01, ƞ²=0,391. 

 Houve um efeito principal significativo para o tempo, Wilks´ Lambda=0,254, 

F(4,37)=27,18, p<0,001, ƞ²=0,746, com ambos os grupos mostrando melhora significativa 

da dor ao fim do tratamento (60 dias). 

 O efeito principal comparando os dois tipos de intervenção (inter-sujeitos) não 

mostrou diferença significativa, F(1,40)=2,196, p=0,146, ƞ²=0,052, sugerindo não haver 
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diferença significativa na efetividade entre os dois tipos de tratamento sobre a melhora na 

intensidade de dor. O Gráfico 1 mostra a evolução da intensidade de dor ao longo do 

tempo nos grupos de estudo. 

 

  

 Gráfico 1 – Evolução da intensidade de dor nos Grupos I e II 

 

 Foi aplicado o teste-t para amostras pareadas em cada Grupo de tratamento com a 

finalidade de se verificar a correlação entre os valores de intensidade de dor registrados 

nos momentos subsequentes do estudo. Os resultados do teste estão expostos na Tabela 

3. 

 Para o Grupo I, verificou-se que houve melhora significativa da dor entre os 

momentos T0-T7 [t(26)=4,1, p<0,001] e T15-T30 [t(24)=4,217, p<0,001]. (A penalização 

retornou a necessidade de um p<0,005 para uma diferença significativa) 

  Para o Grupo II, verificou-se melhora significativa da dor entre os momentos T0-T7 

[t(25)=5,477, p<0,001] e T30-T60 [t(20)=5,285, p<0,001]. 
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 GRUPO I  GRUPO II 

 Média DP N p  Média DP N p 

T0-T7 2,15 2,68 26 0,000*  3,00 2,74 25 0,000* 

T7-T15 -0,08 2,81 25 0,888  -0,88 2,19 25 0,055 

T15-T30 2,50 2,90 24 0,000*  -0,60 2,06 25 0,159 

T30-T60 0,27 3,21 22 0,694  4,25 3,60 20 0,000* 

T0-T60 4,39 3,51 23 0,000*  5,65 2,96 20 0,000* 
 

Tabela 3 – Teste-t pareado dos resultados da EVA entre os momentos do estudo para os Grupos I e II. 

  * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 

 

  Para análise da intensidade de dor entre os grupos foi aplicado o Teste-t 

para amostras independentes com intuito de verificar a presença ou não de diferença 

estatística entre os valores de dor registrados nos diferentes momentos do estudo. O 

resultado do teste mostrou que os grupos diferenciaram-se significativamente apenas no 

momento T30 (t= - 4,398, GL=48, p<0,001). Os resultados do teste estão expostos na 

Tabela 4. 

 

 Grupo N Média DP p 

T0 Aconselhamento 26 6,88 1,82 
0,497 

Convencional 25 7,20 1,44 

T7 Aconselhamento 26 4,73 2,52 
0,485 

Convencional 25 4,20 2,86 

T15 Aconselhamento 25 4,80 2,55 
0,712 

Convencional 25 5,08 2,78 

T30 Aconselhamento 25 2,44 2,35 
0,000* 

Convencional 25 5,68 2,84 

T60 Aconselhamento 23 2,35 3,11 
0,300 

Convencional 20 1,50 2,14 
    

   Tabela 4 – Teste-t independente para os resultados da EVA entre os grupos em cada 

    momento de avaliação 

    * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 
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5.4. Comprometimento funcional 

 

 O teste SPANOVA foi realizado a fim de se avaliar a evolução do comprometimento 

funcional acessada através do TMI nos dois grupos de tratamento ao longo de cinco 

momentos (T0, T7, T15, T30 e T60). Os resultados para a assunção dos modelos de 

normalidade e homogeneidade das intercorrelações (M de Box: p=0,004) foram 

satisfatórios. A esfericidade, no entanto, não pôde ser assumida (Mauchy´s Test: 

p=0,003) 

 O teste multivariado demonstrou interação significativa entre o tipo de tratamento e 

o tempo, Wilks´ Lambda=0,722 F (4,37)=3,556, p=0,015, ƞ²=0,278. 

 Houve um efeito principal significativo para o tempo, Wilks´ Lambda=0,462, 

F(4,37)=10,76, p<0,001, ƞ²=0,538, com ambos os grupos mostrando melhora significativa 

no índice temporomandibular ao fim do tratamento (60 dias). 

 O efeito principal comparando os dois tipos de intervenção (inter-sujeitos) não 

mostrou diferença significativa, F(1,40)=0,084, p=0,774, ƞ²=0,002, sugerindo não haver 

diferença significativa na efetividade entre os dois tipos de tratamento sobre a melhora no 

comprometimento funcional. O Gráfico 2 mostra a evolução do grau de comprometimento 

funcional ao longo do tempo nos grupos de estudo. 

 Gráfico 2 – Evolução do grau de comprometimento funcional nos Grupos I e II 
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 Foi aplicado o teste-t para amostras pareadas em cada Grupo de tratamento com a 

finalidade de se verificar a correlação entre o índice temporomandibular registrado entre 

os momentos subsequentes do estudo. Os resultados do teste estão expostos na Tabela 

5. 

 Para o Grupo I, verificou-se que houve melhora significativa do TMI apenas entre o 

momento T7-T15 [t(25)=3,18, p=0,004] (A penalização retornou a necessidade de um 

p<0,005 para uma diferença significativa) 

  Para o Grupo II, verificou-se melhora significativa no TMI entre os momentos T0-T7 

[t(25)=3,110, p=0,005] e T30-T60 [t(20)=4,232, p<0,001] 

 

 GRUPO I  GRUPO II 

 Média DP N p  Média DP N p 

T0-T7 0,017 0,098 26 0,395  0,050 0,080 25 0,005* 

T7-T15 0,074 0,117 25 0,004*  -0,022 0,054 25 0,051 

T15-T30 0,008 0,136 24 0,778  0,000 0,016 25 0,988 

T30-T60 0,042 0,112 22 0,117  0,134 0,142 20 0,000* 

T0-T60 0,140 0,159 23 0,000*  0,155 0,156 20 0,000* 

Tabela 5 – Teste-t pareado dos resultados do TMI entre os momentos do estudo para os Grupos I e II. 

  * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 

 

 Para análise do comprometimento funcional entre os grupos foi aplicado o Teste-t 

para amostras independentes com intuito de verificar a presença ou não de diferença 

estatística entre os valores do índice temporomandibular registrados nos diferentes 

momentos do estudo. O resultado do teste mostrou que não houve diferença significativa 

em nenhum dos momentos do estudo. Os resultados do teste estão expostos na Tabela 

6. 
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 Grupo N Média DP p 

T0 Aconselhamento 26 0,473 0,115 
0,558 

Convencional 25 0,450 0,160 

T7 Aconselhamento 26 0,456 0,145 
0,189 

Convencional 25 0,400 0,157 

T15 Aconselhamento 25 0,385 0,172 
0,428 

Convencional 25 0,422 0,161 

T30 Aconselhamento 25 0,376 0,199 
0,419 

Convencional 25 0,422 0,205 

T60 Aconselhamento 23 0,348 0,192 
0,405 

Convencional 20 0,300 0,181 

   Tabela 6 – Teste-t independente para os resultados do TMI entre os grupos em cada 

    momento de avaliação 

    * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 

 

5.5. Impacto da DTM na qualidade de vida 

 

 O teste SPANOVA foi realizado a fim de se avaliar a evolução da percepção do 

impacto da DTM na qualidade de vida acessada através do OHIP-14 nos dois grupos de 

tratamento ao longo de três momentos (T0, T30 e T60). Os resultados para a assunção 

dos modelos de normalidade, esfericidade (Mauchy´s Test: p=0,269), e homogeneidade 

das intercorrelações (M de Box: p=0,079) foram satisfatórios.  

 Ao teste multivariado houve interação significativa entre o tipo de tratamento e o 

tempo, Wilks´ Lambda=0,721, F (2,38)=7,334, p=0,002, ƞ²=0,279. 

 Houve um efeito principal significativo para o tempo, Wilks´ Lambda=0,241, 

F(2,38)=59,962, p<0,001, ƞ²=0,759, com ambos os grupos mostrando melhora 

significativa do OHIP ao fim do tratamento (60 dias). 

 O efeito principal comparando os dois tipos de intervenção (inter-sujeitos) não 

mostrou diferença significativa, F(1,39)=1,05, p=0,312, ƞ²=0,026, sugerindo não haver 

diferença significativa na efetividade entre os dois tipos de tratamento sobre a melhora na 

percepção do impacto da DTM na qualidade de vida. O Gráfico 3 mostra a evolução do 

impacto da DTM na qualidade de vida ao longo do tempo nos grupos de estudo. 
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 Gráfico 3 – Evolução do impacto da DTM na qualidade de vida nos Grupos I e II 

 

 Foi aplicado o teste-t para amostras pareadas em cada Grupo de tratamento com a 

finalidade de se verificar a correlação entre a percepção do impacto da DTM na qualidade 

de vida registrada entre os momentos subsequentes do estudo. Os resultados do teste 

estão expostos na Tabela 7. 

 Para o Grupo I, verificou-se que houve melhora significativa do OHIP-14 apenas 

entre os momentos T0-T30 [t(24)=6,617, p<0,001]. (A penalização retornou a necessidade 

de um p<0,017 para uma diferença significativa) 

  Para o Grupo II, verificou-se melhora significativa do OHIP-14 entre todos os 

momentos de avaliação T0-T30 [t(25)=4,31, p<0,001] e T30-T60 [t(20)=4,69, p<0,001] 

 

 Grupo I  Grupo II 

 Média DP N p  Média DP N p 

T0-T30 8,57 6,34 24 0,000*  4,30 3,92 25 0,000* 

T30-T60 -0,53 4,72 21 0,612  4,69 3,92 20 0,000* 

T0-T60 8,10 5,10 23 0,000*  9,00 4,46 20 0,000* 
 

Tabela 7 – Teste-t pareado dos resultados do OHIP-14 entre os momentos do estudo para os Grupos I e II. 

  * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 
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 Para análise da percepção do impacto da DTM na qualidade de vida entre os 

grupos foi aplicado o Teste-t para amostras independentes com intuito de verificar a 

presença ou não de diferença estatística entre os valores de dor registrados nos 

diferentes momentos do estudo. O resultado do teste mostrou que os grupos 

diferenciaram-se significativamente apenas no momento T30 (t= - 4,321, GL=47, 

p<0,001). Os resultados do teste estão expostos na Tabela 8. 

 

 Grupo N Média DP p 

T0 Aconselhamento 26 12,58 5,66 
0,967 

Convencional 25 12,51 5,11 

T30 Aconselhamento 24 3,58 3,20 
0,000* 

Convencional 25 8,21 4,21 

T60 Aconselhamento 23 4,48 5,07 
0,442 

Convencional 20 3,28 5,01 
  

   Tabela 8 – Teste-t independente para os resultados do OHIP-14 entre os grupos em  

    cada momento de avaliação 

    * Diferença estatisticamente significante observada entre os grupos. 

 

5.6.  Diagnóstico de DTM 

 

  O questionário do RDC/TMD foi aplicado no momento inicial e nos retornos de 30 e 

60 dias para diagnóstico de DTM. Os resultados sugerem que a instituição do tratamento 

provocou uma diminuição considerável no número de pacientes com DTM mista e um 

aumento significativo de pacientes com diagnóstico negativo para DTM em ambos os 

grupos ao fim dos 60 dias de acompanhamento. 

  O número de casos de DTM articular e de DTM muscular manteve-se praticamente 

inalterado no Grupo I, enquanto que no Grupo II, o número de casos de DTM articular 

aumentou consideravelmente e a quantidade de casos de DTM muscular reduziu 

significativamente.  

  Detalhes acerca da proporção do diagnóstico de DTM nos três momentos de 

análise estão expostos nos Gráficos 4 e 5. 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico 4 – Proporção do diagnóstico de DTM nos três momentos de análise para o Grupo I 

 
  

 

  Gráfico 5 – Proporção do diagnóstico de DTM nos três momentos de análise para o Grupo II 
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6. DISCUSSÃO 
 

Dentro dos limites deste ensaio clínico controlado os resultados observados 

permitem-nos dizer que o Aconselhamento fora tão eficiente para o controle de sinais e 

sintomas de DTM quanto o tratamento por meio de dispositivos interoclusais, seja nos 

resultados em curto prazo (7 dias), seja com uma acompanhamento mais longo (60 dias). 

No entanto não é possível afirmar se os resultados positivos manter-se-iam por período 

de tempo prolongado. TRUELOVE et al. (2006) em acompanhamento a 200 pacientes em 

um ensaio clínico randomizado e controlado verificou que, para o critério dor à palpação, 

o número médio de sítios musculares dolorosos permaneceu praticamente inalterado para 

o grupo que recebeu tratamento conservador e instruções de auto-cuidado quando 

comparados os momentos de 3 e 12 meses, enquanto que no grupo tratado com placas 

rígidas, a média de sítios musculares dolorosos continuou decrescendo a partir de 3 

meses de acompanhamento. No entanto, ao fim dos 12 meses de avaliação as médias 

entre grupos não se mostravam diferente significativamente. 

O presente estudo não adotou nenhum grupo de controle sem intervenção de 

maneira que a possibilidade de melhora espontânea da sintomatologia em alguns 

pacientes não possa ser descartada (WHITNEY & VON KORFF, 1992). Embora seja 

natural o curso longo e contínuo com a frequente progressão do quadro nas condições 

crônicas, as DTM não mostram a mesma progressão. Diferentemente das demais 

condições crônicas sistêmicas que apresentam um curso natural longo e contínuo, as 

DTM apresentam frequentemente remissão espontânea da sintomatologia, (HUGGINS et 

al., 1996). Assim como as mialgias, os casos de osteoartroses da ATM também 

apresentam natureza não progressiva e comportamento auto-limitante. (BONT et al., 1997) 

Isso se deve ao fato que o curso da dor associada com DTM crônica é tipicamente 

episódico. Assim uma vez que o paciente busque tratamento com intensidade de dor 

elevada (como os pacientes da atual pesquisa, que apresentaram intensidade média de 

dor medida através da EVA com valor de 6,9±0,3 em uma escala até 10) tal característica 

tende a diminuir com o passar do tempo, independentemente de o paciente receber ou 

não tratamento (WHITNEY & VON KORFF, 1992). Os autores ainda afirmaram que 

quando o paciente busca tratamento para dor, a melhora obtida pode ser devida a 3 tipos 

de efeitos: específico do tratamento recomendado; placebo; ou regressão à média 

(variação cíclica com o tempo). (WHITNEY & VON KORFF, 1992). 
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No entanto, a característica do desenho do presente estudo é única e permite fazer 

algumas inferências. A metodologia empregada para a aplicação do tratamento 

convencional buscou reproduzir a dinâmica do dia-a-dia do atendimento clínico, com a 

confecção, no Grupo II, de dispositivo anterior de mordida na primeira consulta e remoção 

deste dispositivo com 7 dias, momento no qual se iniciaram os procedimentos de 

moldagem e confecção da placa interoclusal até a sua instalação com 30 dias de 

acompanhamento. Com esse protocolo, observou-se que, entre os períodos de 0 a 7 dias 

de tratamento, quando do uso do dispositivo de mordida anterior, e entre os períodos de 

30 e 60 dias, quando do uso da placa interoclusal rígida, foram registradas melhoras 

significativas, tanto no valor de dor espontânea registrado na EVA, quanto no 

comprometimento funcional acessado pelo TMI. O que não foi verificado entre os 

períodos de 7 e 30 dias de acompanhamento, quando o dispositivo anterior de mordida 

fora removido e o paciente aguardava a confecção da placa interoclusal. Permitindo-nos 

supor que a melhora verificada estaria vinculada a aplicação do tratamento, 

enfraquecendo, portanto, a tese de que poderia ter havido simplesmente uma regressão à 

média. 

 Quando observado o fator custo, evidencia-se que o Aconselhamento apresenta 

grandes vantagens. Dentre os tratamentos descritos para DTM, o aconselhamento pode 

ser a opção com melhor custo-benefício. Uma placa interoclusal pode custar entre 300 e 

600 dólares e demandam múltiplos retornos para instalação e ajuste do dispositivo. 

Diferentemente do aconselhamento, que não demanda instrumentos nem recursos 

adicionais, podendo ser instituído imediatamente após o diagnóstico com o custo 

dispendido apenas em tempo clínico. (GLAROS et al., 2007) 

A utilização de apenas pacientes do sexo feminino na pesquisa objetivou controlar 

esta variável de confusão, uma vez que a prevalência de DTM, segundo McNEILL (1997), 

varia na proporção de 3:1 até 6:1, com predileção pelas mulheres. Segundo STOHLER et 

al. (1997) as mulheres também são acometidas com maior comprometimento físico e 

psicológico. 

 Para BONT et al. (1997), a susceptibilidade das mulheres para DTM pode estar 

relacionada à natureza biológica e molecular ligada ao gênero. Este fator seria evidenciado 

também por características frequentemente citadas, mas não comprovadas cientificamente, 

tais quais o hábito de buscar tratamento, estilo de enfrentamento ou comportamento da doença. 
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Assim como em MICHELOTTI et al. (2012), neste estudo não fora fornecida 

qualquer informação acerca da provável etiologia ou qualquer instrução postural ou 

comportamental para os pacientes tratados com dispositivos oclusais. Essa conduta se 

mostrou importante por não permitir a associação de tratamentos e eliminar uma possível 

adição ou potencialização dos efeitos do tratamento e assim dificultar a interpretação dos 

resultados.  

 Os resultados obtidos no grupo tratado com aconselhamento podem ser fruto, 

segundo KLASSER & GREENE (2009), das valiosas informações trocadas e a interação 

considerável entre paciente e dentista, o que naturalmente não ocorre com o tratamento 

convencional com dispositivos oclusais. Como resultado os pacientes sentem-se capazes 

de manter os níveis produtivos da função psicossocial mesmo quando a dor não 

encontrar-se totalmente ausente por meio do reforço no auto-controle da dor e de 

atributos cognitivos e dos significados dos seus sintomas (TURK & MEICHENBAUM, 

1989, TURNER et al., 1990). 

 Intervenções como o aconselhamento, que incluem a redução de hábitos contém, 

segundo AZRIN & NUNN (1973) e AZRIN et al. (1982), basicamente três elementos: 1. 

Aumento da consciência de comportamentos indesejáveis; 2. Desenvolvimento de 

alternativas aos comportamentos indesejáveis e, 3. Substituição do comportamento 

indesejável pelo comportamento aceitável. 

 Entretanto, o aconselhamento engloba muitos dos elementos comuns,- 

relaxamento, educação para controle do estresse e modificação de hábitos nocivos,- 

encontrados nas terapias comportamentais e cognitivo–comportamentais para DTM, não 

sendo possível determinar qual dos componentes dessas abordagens multimodais é o 

mais eficaz. (DWORKIN, 1997) 

 Os resultados encontrados demonstraram que o aconselhamento pode constituir-

se em uma opção de baixo custo voltada à abordagem inicial de pacientes com DTM, 

porém, embora tenha havido uma distribuição quase que homogênea dos pacientes nos 

dois grupos de estudo no que se refere ao diagnóstico inicial de DTM, dor espontânea, 

índice temporomandibular e impacto da DTM na qualidade de vida, o tamanho da amostra 

e a ausência de mascaramento e randomização devem ser levados em consideração 

antes da extrapolação dos resultados, sendo novos estudos com diferentes desenhos 

necessários para se avaliar os resultados sob período de tempo mais prolongado. 
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7. CONCLUSÕES 

  

 Os resultados apresentados permitem concluir que o Aconselhamento se mostrou 

eficaz no tratamento de pacientes com DTM; 

 O Aconselhamento produziu melhora significativa da dor, do comprometimento 

funcional e do impacto na qualidade de vida ao longo do período de acompanhamento; 

 Quando comparado com o grupo tratado por meio de dispositivos oclusais, o 

Aconselhamento produziu resultados similares em diversos momentos da análise; 

  Não houve, portanto, diferença significativa entre o Aconselhamento e o 

tratamento com dispositivos oclusais na resposta ao tratamento em curto prazo (7 dias), 

nem em longo prazo (60 dias). 

  

 

. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa EFICÁCIA DO ACONSELHAMENTO NO 

TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES (DTM), que é coordenada por 

Rodrigo Falcão Carvalho Porto de Freitas.  

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

consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar um tratamento para pacientes com dor na face. Esta técnica é uma 

opção de tratamento conservadora, não-invasiva e segura. Caso decida aceitar o convite, você será incluído em 

um dos dois grupos disponíveis. Caso seja selecionado para o Grupo I você receberá instruções acerca de hábitos 

que podem ser mudados para a melhora de sua dor; caso seja selecionado para o Grupo II, você receberá 

tratamento com o uso de placas de mordida. 

Os riscos envolvidos com sua participação devem-se ao fato de que, assim como as demais formas de tratamento 

conhecidas, as técnicas de tratamento utilizadas no presente estudo produzem resultados variáveis de acordo 

com o caso.  Risco este que será minimizado através de um acompanhamento próximo e do agendamento de 

retornos frequentes. Sendo ainda, se necessário, ao fim da coleta dos dados, disponibilizado a todos os pacientes, 

independentemente do grupo ao qual pertence, a estratégia de tratamento que se mostrar mais eficaz. 

Você terá como benefício ao participar da pesquisa o de receber tratamento específico para a dor que apresenta, 

de acordo com critérios científicos qualquer que seja o grupo pertencente. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto comprovado por meio de documentos que seja devido à sua única e exclusiva 

participação na presente pesquisa em que tenha se deslocado até o local de desenvolvimento da mesma e não tiver 

atendimento, você será ressarcido, caso solicite.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a 

indenização conforme previsto em lei. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Rodrigo Falcão Carvalho Porto de Freitas, na Clínica Multidisciplinar do Departamento de 

Odontologia da UFRN, na Av. Senador Salgado Filho, SN - Lagoa Nova, Natal/RN ou pelo telefone (83) 8640-

9335. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no 

endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa EFICÁCIA DO ACONSELHAMENTO NO 
TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES. 
Participante da pesquisa: 

 

assinatura 

Pesquisador responsável: 
 

Rodrigo Falcão Carvalho Porto de Freitas 

Av. Senador Salgado Filho, SN – Lagoa Nova, Natal/RN (83) 8640 - 9335 

   Comitê de ética e Pesquisa :  Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Natal/RN  Tel. (84) 3215-3135. 
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UTILIZAÇÃO DE ACONSELHAMENTO NO TRATAMENTO DAS DISFUNÇÕES 

TEMPOROMANDIBULARES: ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO E RANDOMIZADO 
Mestrando: Rodrigo Falcão Carvalho Porto de Freitas 
Orientadora: Profª  Drª Patricia dos Santos Calderon 

 

Data ______/_____/______   GRUPO I       II  
 

 

Dados Pessoais 

Nome  

Data de Nascimento ______/_____/______ Idade  Sexo M     F 

Endereço Res  

Bairro  Cidade  CEP  

Telefone Res  Profissão  

Telefone Cel.  Escolaridade  
 

 

Questionário Geral 

Você teve ou tem algum dos problemas abaixo? 

Cardiovascular S     N  Hematopoiético S     N 

Gastrointestinal/ Fígado S     N  Neurológico S     N 

Musculoesqueletal S     N  Respiratório S     N 

Endócrino S     N  Tabagista (+10/dia) S     N 

Genitourinário S     N  Etilista (ocasional) S     N 

Alergias S     N  Quais?  

Você está bem de saúde? S     N  Data da última consulta médica ______/_____/______ 

Está sendo tratado por outro problema? 
S     N  Explique  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Avaliação dentária e oclusal 
 

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Próteses  

Overbite (<5, ≥ 5mm) S   N  Overjet (<4, ≥4mm) S   N 

Mordida aberta anterior  S   N  Mordida cruzada unilateral  S     N 

Facetas de desgaste dental  S     N  Deslize de RC para MIH (≤2, >2 mm) S     N  

 Apresenta cinco ou mais dentes posteriores perdidos? (exceto 3º molares)  S     N 
 

Resultado da Avaliação 

RDC/TMD (0)  Muscular   Articular   Ambos      

RDC/TMD (30)  Muscular   Articular   Ambos   Sem DTM     

RDC/TMD (60)  Muscular   Articular   Ambos   Sem DTM     

EVA (0)   EVA (7)    EVA (15)   EVA (30)   EVA (60)   OHIP (0)   

TMI (0)   TMI (7)  TMI (15)     TMI (60)   OHIP (60)   

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
          

          

Nenhuma  
dor 

 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

          

          

 Nenhuma  
dor 

A pior dor 
possível 

 
ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR (BASELINE) 
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BASELINE   T 30 T 60

Versão do OHIP-14 adaptado para DTM, em português 

(BARROS, 2005)  

 Nome: ___________________________________________  Data ______/_____/______ 
 

Marque com um X a resposta 

(4
) 

S
e

m
p

re
 

(3
) 

F
re

q
u

e
n
te

m
e

n
te

  

(2
) 

À
s
 v

e
z
e

s
 

(1
) 

R
a
ra

m
e

n
te

 

(0
) 

N
u
n

c
a
 

N
ã
o

 s
a
b

e
 

1. Você teve problemas para falar alguma palavra por 
causa de problemas com sua boca ou articulação? 

      

2. Você sentiu que o sabor dos alimentos ficou pior 
por causa de problemas com sua boca ou 
articulação? 

      

3. Você sentiu dores em sua boca ou articulação? 
 
 

     

4. Você se sentiu incomodado(a) ao comer algum 
alimento por causa de problemas com sua boca ou 
articulação? 

      

5. Você ficou preocupado(a) por causa de problemas 
com sua boca ou articulação? 

      

6. Você se sentiu estressado(a) por causa de 
problemas com sua boca ou articulação? 

      

7. Sua alimentação ficou prejudicada por causa de 
problemas com sua boca ou articulação? 

      

8. Você teve que parar suas refeições por causa de 
problemas com sua boca ou articulação? 

      

9. Você encontrou dificuldades para relaxar por causa 
de problemas com sua boca ou articulação? 

      

10. Você se sentiu envergonhado(a) por causa de 
problemas com sua boca ou articulação? 

      

11. Você ficou irritado(a) com outras pessoas por 
causa de problemas com sua boca ou articulação? 

      

12. Você teve dificuldades em realizar suas 
atividades diárias por causa de problemas com sua 
boca ou articulação? 

      

13. Você sentiu que sua vida em geral ficou pior por 
causa de problemas com sua boca ou articulação? 

      

14. Você ficou totalmente incapaz de fazer suas 
atividades diárias por causa de problemas com sua 
boca ou articulação? 

      

               Pontuação: ________ 
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BASELINE   T 7T 15 T 60
 Índice Temporomandibular – TMI (PEHLING et al., 2002) 

Nome: ______________________________________________________________  Data ______/_____/______ 
 

Marque 0 se o item examinado é negativo e 1 se o item for positivo: 
 

I. Índice Funcional - Parâmetros de amplitude de movimento mandibular: 
 

 Para os itens de amplitude de movimento, as medidas entre parênteses indicam os valores normais ou 
de referência. Todo movimento vertical inclui a medida entre as incisais superiores e inferiores mais o overbite dos 
incisivos. Se uma mordida aberta anterior está presente, a distância entre as incisais superiores e inferiores é 
subtraída da medida de abertura. 
 

Amplitude de movimento 

Abertura ativa máxima sem dor (≥ 40 mm)  mm 0 1 Dor ao movimento 

Abertura ativa máxima (≥ 40 mm)   mm 0 1 Dor 0 1 

Abertura passiva máxima (≥ 40 mm)   mm 0 1 Dor 0 1 

Lateralidade direita (≥ 7 mm)  mm 0 1 Dor 0 1 

Lateralidade esquerda (≥ 7 mm)  mm 0 1 Dor 0 1 

Protrusão (≥ 7 mm)  mm 0 1 Dor 0 1 

Overbite  mm      

 

Padrão de abertura (marque somente uma opção neste item): 

Reto 0 

Desvio corrigido 1 

Desvio não corrigido 1 

Outro (movimento irregular, em arrancos, etc.) 1 
 

Índice funcional: Número total de respostas positivas _______ /12 = _________. 
 

II. Índice muscular - Palpação dos músculos mastigatórios: 
 

Direita  Esquerda 

Temporal anterior 0 1 Temporal anterior 0 1 

Temporal médio 0 1 Temporal médio 0 1 

Temporal posterior 0 1 Temporal posterior 0 1 

Origem do masseter 0 1 Origem do masseter 0 1 

Corpo do masseter 0 1 Corpo do masseter 0 1 

Inserção do masseter  0 1 Inserção do masseter  0 1 

Região mandibular posterior  0 1 Região mandibular posterior  0 1 

Região submandibular 0 1 Região submandibular 0 1 

Área do pterigóideo lateral 0 1 Área do pterigóideo lateral 0 1 

Tendão do temporal 0 1 Tendão do temporal 0 1 
 

Índice muscular: Número total de respostas positivas _______ /20 = _________. 
 

III. Índice articular – Palpação das ATM e ruído articular: 
 

Palpação das ATM: 

Direita  Esquerda 

Pólo lateral 0 1 Pólo lateral 0 1 

Ligamento posterior 0 1 Ligamento posterior 0 1 
 

 Ruído articular: Para graduar o ruído articular, marque somente um item por lado para as seções A e B. 

 Direita  Esquerda 

A Clique de abertura reprodutível 0 1 A Clique de abertura reprodutível 0 1 

 Clique de fechamento reprodutível 0 1  Clique de fechamento reprodutível 0 1 

 Clique recíproco reprodutível 0 1  Clique recíproco reprodutível 0 1 

 Clique em lateralidade reprodutível 0 1  Clique em lateralidade reprodutível 0 1 

 Clique em protrusiva reprodutível 0 1  Clique em protrusiva reprodutível 0 1 

 Clique não-reprodutível * 0 1  Clique não-reprodutível * 0 1 
        

B Crepitação grosseira 0 1 B Crepitação grosseira 0 1 

 Crepitação fina 0 1  Crepitação fina 0 1 

*Clique não-reprodutível ocorrendo em qualquer movimento mandibular além dos mencionados nos itens 
anteriores 
Índice articular: Número total de respostas positivas _______ /8 = _________. 
 

TMI: Índice funcional + Índice muscular + Índice articular / 3. 
______________ + ______________+ _____________ / 3 = ________. 
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BASELINE          T 30  T 60 
Formulário de Exame do Eixo I do índice RDC/TMD (PEREIRA et al., 2004) 

 

Nome: ______________________________________________________________  Data ______/_____/______ 

 
Você já teve dor na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido, ou no ouvido no mês 
passado? 

 Não 0 Sim 1 

Você alguma vez já teve travamento articular que limitasse a abertura mandibular a ponto 
de interferir com a sua capacidade de mastigar? 

 Não 0 Sim 1 

 

1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado 
esquerdo ou ambos os lados? 

 2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 

  Direito Esquerdo 

Nenhum 0  Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Direito 1  Articulação 1 Articulação 1 

Esquerdo 2  Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3  Ambos 3 Ambos 3 

Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor muscular ou articular. 

 

3. Padrão de Abertura:  4. Extensão do movimento vertical: 

Reto 0  Incisivos maxilares utilizados 11     21 

Desvio lateral direito (não corrigido) 1  a. Abertura sem auxílio sem dor  mm 

Desvio lateral direito corrigido (“S”) 2  b. Abertura máxima sem auxílio mm 

Desvio lateral esquerdo (não corrigido) 3  c. Abertura máxima com auxílio mm 

Desvio lateral esquerdo corrigido (“S”) 4  d. Trespasse incisal vertical mm 

Outro tipo: 5  Tabela abaixo: para os itens “b” e “c” somente 
 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

nenhuma direito esquerdo ambos nenhuma direito esquerdo ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 

5. Ruídos articulares (palpação):   

a. Abertura  b. Fechamento  
c. Estalido recíproco eliminado 
durante abertura protrusiva 

 Direito Esquerdo   Direito Esquerdo   Direito Esquerdo 

Nenhum 0 0  Nenhum 0 0  Sim 1 1 

Estalido 1 1  Estalido 1 1  Não 0 0 

Crepitação 
grosseira 

2 2 
 Crepitação 

grosseira 
2 2 

 
NA 8 8 

Crepitação fina 3 3  Crepitação fina 3 3     

Medida do estalido 
na abertura mm mm  

Medida do estalido 
de fechamento mm mm  

   

 

6. Excursões    

   Tabela abaixo: para os itens “a”, “b” e “c”: 

   DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

   nenhuma direito esquerdo ambos nenhuma direito esquerdo ambos 

a. Excursão Direita  mm 0 1 2 3 0 1 2 3 

b. Excursão Esquerda  mm 0 1 2 3 0 1 2 3 

c. Protrusão  mm 0 1 2 3 0 1 2 3 

           

d. Desvio de linha média  mm 
direito esquerdo NA     

1 2 8     
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7. Ruídos articulares nas excursões: 

Ruídos direito Ruídos esquerdo 

 Nenhum Estalido 
Crepitação 
grosseira 

Crepitação 
leve 

 Nenhum Estalido 
Crepitação 
grosseira 

Crepitação 
leve 

Excursão 
Direita 

0 1 2 3 
Excursão 
Direita 

0 1 2 3 

Excursão 
Esquerda 

0 1 2 3 
Excursão 
Esquerda 

0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 Protrusão 0 1 2 3 

 

INSTRUÇÕES: ITENS 8-10 
O examinador irá palpar (tocando) diferentes áreas da sua face, cabeça e pescoço. Nós gostaríamos que você 
indicasse se você não sente dor ou apenas sente pressão (0), ou dor (1-3). Por favor, classifique o quanto de dor você 
sente para cada uma das palpações de acordo com a escala abaixo. Circule o número que corresponde a quantidade 
de dor que você sente. Nós gostaríamos que você fizesse uma classificação separada para as palpações direita e 
esquerda. 
 

0 Sem dor/somente pressão  1 Dor leve  2 Dor moderada  3 Dor severa 
 

8. Dor muscular extra-oral com palpação 

 Direito  Esquerdo 

Temporal posterior “parte de trás da têmpora” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Temporal médio “meio da têmpora” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Temporal anterior “parte anterior da têmpora” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Origem do masseter “bochecha/abaixo do zigoma” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Corpo do masseter “bochecha/lado da face” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Inserção do masseter “bochecha/linha da mandíbula” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Região mandibular posterior (estilo-hióide/região posterior do 
digástrico) “mandíbula/região da garganta” 

0 1 2 3  0 1 2 3 

Região submandibular (pterigoide medial/supra-hióide/região 
anterior do digástrico) “abaixo do queixo” 

0 1 2 3  0 1 2 3 

 

9. Dor articular com palpação 

 Direito  Esquerdo 

Polo lateral “por fora” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Ligamento posterior “dentro do ouvido” 0 1 2 3  0 1 2 3 
 

10. Dor muscular intra-oral com palpação 

 Direito  Esquerdo 

Área do pterigóideo lateral “atrás dos molares superiores” 0 1 2 3  0 1 2 3 

Tendão do temporal “tendão” 0 1 2 3  0 1 2 3 
 

Diagnóstico do Eixo I: 
 

Grupo I: Desordens musculares (circule somente uma resposta) 

A – Dor miofascial (Ia) 

B – Dor miofascial com limitação de abertura (Ib) 

C – Nenhum diagnóstico do grupo I 
 

Grupo II: Deslocamento de disco (circule somente uma resposta para cada ATM) 

ATM direita  ATM esquerda 

A – Deslocamento de disco com redução (IIa)  A – Deslocamento de disco com redução (IIa) 

B – Deslocamento de disco sem redução com limitação 
de abertura (IIb) 

 B – Deslocamento de disco sem redução com limitação 
de abertura (IIb) 

C – Deslocamento de disco sem redução sem limitação 
de abertura (IIc) 

 C – Deslocamento de disco sem redução sem limitação 
de abertura (IIc) 

D – Nenhum diagnóstico do grupo II  D – Nenhum diagnóstico do grupo II 
 

Grupo III: Outras condições articulares (circule somente uma resposta para cada ATM) 

ATM direita  ATM esquerda 

A –  Artralgia (IIIa)  A –  Artralgia (IIIa) 

B – Osteoartrite da ATM (IIIb)  B – Osteoartrite da ATM (IIIb) 

C – Osteoartrose da ATM (IIIc)  C – Osteoartrose da ATM (IIIc) 

D – Nenhum diagnóstico do grupo III  D – Nenhum diagnóstico do grupo III 
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ACONSELHAMENTO PARA O 
PACIENTE DE DTM 

 

1. Modifique sua dieta 

 Tente comer alimentos moles como sopa, 

iogurte, purês, etc. Evite comer alimentos duros 

ou que tenha que mastigar por muito tempo. 

Não masque chiclete. 

 

2. Não abra muito a boca 

 Evite bocejar, gritar, cantar e longas sessões no 

dentista. 

 

3. Relaxe seus músculos da mandíbula 

 Tente não apertar seus dentes. Pratique manter 

sua língua no céu da boca, atrás dos seus dentes 

da frente, seus lábios juntos e dentes separados. 

 

4. Mantenha boa postura 

 Mantendo boa postura de cabeça, pescoço e 

costas irá ajudar a relaxar seus músculos da 

mandíbula. 

 

5. Melhore seu sono 

 Tente ter um sono necessário para descansar. 

Evite dormir “de bruços” ou em outras 

posições que tensionem seus músculos da 

mandíbula e pescoço. 

 

6. Pratique exercícios aeróbicos 

 Caminhadas e hidroginástica são excelentes 

meios de ajudar a combater a sua dor, além de 

melhorar a sua saúde geral. 
 

LEMBRE-SE: A SUA COOPERAÇÃO É 

MUITO IMPORTANTE PARA O SUCESSO DO 

TRATAMENTO! 

 
REGRAS BÁSICAS PARA UM SONO 

MELHOR 
 

 Aqui estão 11 regras que têm ajudado muitas 

pessoas não apenas a dormir melhor, mas também a se 

sentirem melhor durante o dia. Estes são bons 

conselhos para qualquer pessoa: 
 

1. Durma apenas o quanto você precisa para se     

sentir descansado no próximo dia 

 Esticar o seu sono não é uma boa ideia.  Dormir 

demais enfraquece a capacidade do sono de fazê-

lo sentir-se renovado. Também atrapalha o seu 

“relógio biológico”. Se você dormir demais, é bem 

provável que tenha dificuldade de dormir na 

próxima noite. 
 

1. Mantenha um horário regular de sono 

Manter um horário regular de sono significa ir 

dormir e acordar na mesma hora tanto durante a 

semana quanto nos finais de semana.  Isso o 

ajudará a desenvolver um ritmo de sono regular. 

 

3.  Não fique tentando dormir 

Se ao deitar o sono não vier, não force.  Isto 

apenas cria uma certa ansiedade, deixando-o mais 

acordado ainda.  Levante da cama e faça alguma 

coisa diferente por um tempo. Volte à cama 

quando se sentir sonolento. 
 

4.  Reduza o barulho e a claridade do seu quarto 

Aviões, tráfego, música não desejada e luz podem 

perturbar o seu sono, ou mesmo torná-lo mais leve 

sem que isso o acorde totalmente. Você deve 

procurar uma maneira de minimizar esses ruídos 

indesejáveis em seu quarto. Usar tampões de 

orelha ou um som baixo de fundo pode ajudar. 
 

5.  Mantenha a temperatura de seu quarto 

 agradável para você 

Um quarto muito quente ou frio pode perturbar 

ou interromper seu sono. 

 

 

 

 

6. Não vá dormir com fome 

Um lanche leve antes de dormir pode ajudá-lo a 

dormir como mais facilidade, assim como previne 

que pontadas de fome o acordem durante a noite.  

Mas não coma demais antes de dormir, pois a 

indigestão também pode acordá-lo. 

 

7. À noite não beba líquidos com cafeína 

Mesmo que você não sinta, a cafeína do café, chá, 

refrigerantes tipo cola e dos chocolates podem 

perturbar o seu sono. 

 

8. Não tome bebidas alcoólicas antes de dormir 

Embora o álcool antes de dormir possa ajudar uma 

pessoa tensa a dormir, esse sono não é muito 

saudável. Isso na verdade vai acordá-lo durante a 

noite, além disso, o álcool pode deixá-lo 

embriagado na manhã seguinte. 

 

9. Tente não fumar à noite 

Embora o cigarro ajude a acalmar uma pessoa 

dependente de nicotina, ele também age como um 

estimulante que pode atrapalhar o sono. 

 

10. Exercite-se todos os dias 

Exercícios ocasionais podem não melhorar o seu 

sono. No entanto, exercícios regulares podem 

tornar o seu sono mais profundo e relaxante. 

Porém, evite se exercitar muito há menos de 2 

horas antes de dormir. 

 

11. Tente ter uma vida ativa 

O nível de atividade durante o dia influencia o seu 

ritmo de sono. Ficar ativo durante o dia e fazer 

coisas agradáveis podem ajudá-lo a dormir 

melhor. 
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 As Disfunções Temporomandibulares ou DTM 

são distúrbios que acometem a Articulação 

Temporomandibular (ATM) e os músculos da 

mastigação. A ATM é uma articulação localizada à 

frente do ouvido e é responsável pelos movimentos da 

mandíbula. As DTM são caracterizadas por alguns 

sintomas como dor na região do ouvido e em alguns 

músculos da cabeça, face e pescoço. Associados a 

estes pode haver limitação na capacidade de abrir a 

boca, estalos na ATM ou inclusive a presença de 

zumbido e sensação de tontura. 

 O Aconselhamento é uma modalidade de 

tratamento que visa permitir que o paciente corrija 

comportamentos prejudiciais e minimize assim, a 

repercussão dolorosa aos músculos e à articulação, 

bem como melhorem a função mastigatória. 

 Dessa maneira sua colaboração é muito 

importante para a melhora dos sintomas e o sucesso 

do tratamento. 

 Aqui você encontrará informações que o 

ajudarão a manter hábitos saudáveis e permitirão sua 

recuperação. 

 

 

 

 

 

 

Suas informações são muito importantes para nós e 

para o resultado do tratamento. Para ajudá-lo a 

não esquecer, anote abaixo qualquer 

intercorrência, como um episódio mais forte de dor 

e se fez uso de alguma medicação: 

 

DIA INTERCORRÊNCIA 
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