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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a eficácia da terapia com laser de baixa potência em pacientes com 

Disfunção Temporomandibular (DTM). Materiais e Métodos: Este ensaio clínico 

randomizado duplo-cego foi composto de uma amostra de 32 pacientes (19 no grupo 

experimental e 13 no grupo placebo). A seleção da amostra se deu entre os indivíduos 

adultos de ambos os sexos, portadores de DTM com sintomatologia dolorosa. Foram 

incluídos aqueles que obtiveram diagnóstico de DTM por critérios pré-estabelecidos e 

realizadas oito sessões de laserterapia, duas vezes por semana durante quatro semanas 

com reavaliações em sete, 15, 30 e 60 dias após a última avaliação. Foram utilizados 

como instrumentos de coleta a escala visual analógica (EVA) de dor, o índice 

temporomandibular (ITM) e o Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Resultados: Dos 

32 pacientes, 2 foram excluídos, um em cada grupo, resultando em 18 pacientes do 

grupo laser (mediana de idade de 32); já o grupo placebo resultou em 12 pacientes 

(mediana de idade de 44,5). O valor da EVA inicial e final, respectivamente, foi de 8 e 

5 (p = 0.003) para grupo laser e 7 e 4 (p = 0.03) no grupo placebo. Nos demais tempos 

de acompanhamento não houve diferença estatística significante entre os tempos e nem 

entre os grupos (p>0,05). O ITM apresentou melhora somente no subgrupo muscular 

entre os tempos inicial e final no grupo placebo (p = 0.01) e o OHIP apresentou 

diferença estatística na avaliação inicial e final intragrupo tanto grupo laser (p = 0.004) 

quanto no grupo placebo (p = 0.043). A análise de sobrevida mostrou que o tempo de 

tratamento proposto por esta pesquisa se mostrou eficaz para a diminuição da dor no 

grupo laser. O grupo placebo também apresentou melhora da sintomatologia. 

Conclusão: O laser aplicado duas vezes por semana por quatro semanas foi eficaz como 

terapia de suporte para as DTMs.  

Descritores: terapia a laser, dor, articulação temporomandibular, escala visual 

analógica. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the effectiveness of low level laser therapy in 

temporomandibular disorders (TMD) patients. Materials and Methods: The sample of 

this randomized double-blind clinical trial was composed by 32 patients (19 

experimental and 13 placebo). The sample selection occurred among adults of both 

genders with painful symptoms in head and neck region. The TMD diagnosis was 

established by RDC and the treatment consisted in eight sessions of laser therapy twice 

a week for four weeks and follow ups occurred in seven, 15, 30, 60 days after the 

tretament. Visual analogue scale (VAS ) of pain, temporomandibular index (TDI) and 

the OHIP-14 were used as data collection instruments. Results: Two patients were 

excluded, one in each group, resulting in 18 patients in the laser group (median age of 

32), and 12 in placebo group (median age of 44,5). The value of the initial and final 

VAS was respectively 8 and 5 (p = 0.003) for the laser group and 7 and 4 (p = 0.03) for 

the placebo group. In other follow up times there was no statistically significant 

difference between the times or between groups (p> 0.05). The ITM showed 

improvement only in muscle subgroup between the inicial and final times in the placebo 

group (P = 0.01) and OHIP presented statistically significant in initial and final 

assessment both intragroup laser group (p = 0.004) and in the placebo group (p = 

0.043). Survival analysis showed that the treatment time proposed for this study was 

effective in reducing pain in laser group. The placebo group also showed improvement 

of symptoms. Conclusion: The laser applied twice a week for four weeks was effective 

support therapy to TMD. 

Descriptors: laser therapy, pain, temporomandibular joint, visual analog scale. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 De acordo com a Academia Americana de Dor Orofacial, a disfunção 

temporomandibular (DTM) é definida como um termo coletivo que engloba um grande 

número de problemas clínicos, os quais afetam os músculos mastigatórios, a articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas associadas (OKESON et al., 2000). A DTM é 

considerada uma subclassificação das disfunções musculoesqueléticas e tipicamente 

apresentam um curso recorrente ou crônico, com flutuação de seus sinais e sintomas ao 

longo do tempo. Sinais e sintomas comuns da DTM são os ruídos na ATM, a limitada 

capacidade de abertura da articulação, os desvios nos padrões de movimentos da 

mandíbula e dos músculos mastigatórios e/ou dor orofacial (DWORKIN; LERESCHE, 

1992; KULEXCIOGLU et al., 2003; HOTTA et al., 2008). 

 Alguns sinais e sintomas das DTMs têm consideráveis influencias sobre as 

funções orais, como alimentação e fonação, resultando numa substancial limitação 

funcional. Aproximadamente metade dos pacientes que sofrem de dores orofaciais 

apresenta dificuldade em mastigar os alimentos. E aproximadamente um terço dos 

pacientes apresentam problemas alimentares e sentimentos de depressão ou de 

insatisfação com a vida (MURRAY et al., 1996). 

A etiologia da DTM é ainda bastante discutida entre os profissionais da área 

médica e odontológica. O mais aceito é que existe uma associação de fatores: 

predisponentes, que aumentam o risco de DTM; de iniciação, responsáveis por sua 

instalação e perpetuadores, que interferem na cura ou aumentam a progressão da doença 

(OKESON, 1998). 

 As disfunções dos músculos da mastigação são a causa principal de origem de 

dor não dentária na região orofacial. A dor descrita como facial, cefaleia ou dor de 

ouvido, comumente exacerbada pela função da mandíbula, é, em geral, a principal 

queixa do paciente e a causa mais comum para a busca de tratamento (MILAN et al., 

2004; KATO et al., 2006; MCNEELY; OLIVO; MAGEE et al., 2006). 

 A maioria da população com DTM, se apresenta em três grupos: dor muscular, 

dor articular e em sua maioria pessoas que apresentam dores musculares em associação 

com articulares (HOTTA et al., 2008). Estudos epidemiológicos revelam que 75% da 

população adulta têm ou tiveram ao menos um sinal de DTM, aproximadamente 30% 
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apresentam mais de um sintoma, enquanto somente de 3 a 7% da população necessitam 

de tratamento ou cuidados. 

 De acordo com Okeson (2006) a maioria das diretrizes ou normas de 

procedimentos aplicados atualmente para o tratamento da DTM sugere, como terapia 

inicial, uma abordagem conservadora e reversível. 

 O tratamento deve ser baseado em um correto diagnóstico, estabelecido a partir 

de informações sobre possíveis fatores etiológicos, sinais e sintomas de cada paciente 

(DWORKIN; LERESCHE, 1992). Assim, como este deve começar com terapias para 

aliviar os sintomas, reduzir a dor, recuperar as funções e permitir ao paciente a 

realização de suas atividades diárias (OKESON, 1998). Tratamentos irreversíveis, como 

também terapias oclusais complexas e cirurgias devem ser evitadas (VENANCIO; 

CAMPARIS; LIZARELLI, 2005). 

 Por muitos anos, a fisioterapia tem sido utilizada como um método auxiliar para 

controlar a dor associada à DTM, bem como a redução da sintomatologia dolorosa, 

empregando métodos não-invasivos como primeira opção de tratamento (MEZZOMO; 

FRASCA, 1996). Outros agentes físicos para o tratamento da dor na DTM incluem a 

eletroterapia, ultra-som, iontoforese, alguns agentes analgésios, acupuntura e laser 

(GAREFIS, 1994; FEINE; LUND, 1997; CARLSSON, 1999). 

 O objetivo da terapia de suporte é modificar os sintomas, mas não atuando sobre 

a etiologia da doença. Tendo apenas caráter paliativo e não indicado para um tratamento 

a longo prazo (OKESON, 1996). 

 O emprego da terapia com laser de baixa potência (TLBP) atua como 

coadjuvante no tratamento da DTM (GENOVESE, 2007; LEAL JUNIOR et al., 2008a ; 

LEAL JUNIOR et al., 2008b). Este tratamento é eficiente sempre que um efeito local 

seja necessário, estimulando a micro circulação, bem como o tropismo celular local 

quando se necessita de um efeito terapêutico geral, promovendo o alivio da dor de 

diversas etiologias, inclusive para irradiar pontos de gatilho em dor miofascial, agindo 

na reparação tecidual, na redução do edema e da hiperemia (SHINOZAKI et al., 2006; 

MAZZETTO et al., 2007). 

 O efeito analgésico desta modalidade terapêutica se deve à sua ação em diversos 

níveis. Localmente, ocorre redução da inflamação por meio da reabsorção de exsudatos 

e da eliminação de substâncias algiogênicas. Há também interferência na mensagem 

elétrica durante a transmissão do estímulo, mantendo o gradiente iônico em ambos os 
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lados da membrana celular e evitando ou reduzindo a despolarização da mesma. Além 

de atuar sobre as fibras nervosas grossas que, quando estimuladas pelo laser, provocam 

bloqueio das fibras finas (CHAVANTES; JANETE, 1990). 

 O laser tem seu uso crescente na Odontologia, em virtude de estar mostrando ser 

bastante efetivo no tratamento das DTMs, além de reduzir custos e diminuir a demanda 

para cirurgias ou uso de medicamentos. Em geral, os pacientes mostram-se receptivos, 

inclusive tendo efeito psicológico positivo, especialmente em pacientes crônicos 

(PINHEIRO et al., 1998). Dentre os efeitos terapêuticos encontram-se o 

antiinflamatório, o analgésico e o modulador da atividade celular, os quais têm sido 

comprovados em diversos estudos (TUNÉR, HODE, 2002; COSTARDI et al., 2008; 

FRARE; NICOLAU, 2008). 

 O laser surge como um tratamento não invasivo com a possibilidade de 

diminuição da dor ao longo do tempo com o acúmulo das aplicações. E com a 

diminuição da sintomatologia, há a possibilidade de melhorar os movimentos 

mandibulares e consequentemente a qualidade de vida do paciente que sofre com DTM. 

Porém, os estudos mostram pouco consenso entre as metodologias aplicadas na TLBP. 

O que se pode observar é que a frequência de aplicação de duas vezes por semana 

durante quatro semanas se encontra na maioria dos estudos. Porém, o comprimento de 

onda, a potência, o tempo de aplicação e o método da aplicação diferem entre os 

estudos. Outros dados faltam na descrição da maioria dos trabalhos, como por exemplo, 

o diâmetro da ponteira. Assim, é possível observar que, além de poucos estudos terem 

investigado a eficácia da TLBP na DTM, devido à utilização de diferentes tipos de laser, 

frequências e duração da radiação em diferentes grupos de pacientes, os resultados não 

podem ser padronizados (PINHEIRO et al., 1998). 

 Este estudo se propõe a realizar a TLBP em forma de ensaio clínico controlado 

randomizado duplo-cego para avaliar o tratamento em pacientes portadores de DTM 

com sintomatologia dolorosa. Com uma metodologia empregando os parâmetros do 

laser e de aplicação que atualmente mais se observa na literatura e que também esteja de 

acordo com o fabricante do aparelho de laser. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TERAPIA COM LASER DE BAIXA POTÊNCIA (TLBP) 

 

 Nos povos antigos era observado que a exposição corporal à luz do sol gerava 

benefícios, como por exemplo, o fortalecimento dos ossos. Observando o que hoje é a 

fotobiologia (SILVA, ALMEIDA-LOPES, RIBIERO, 2012).  

O surgimento do laser (light amplification by stimulated emission of radiation 

foi descrita pela primeira vez em 1917, por Einstein de forma teórica. E Theodore H. 

Maiman 1960 anunciou o funcionamento bem sucedido do laser (SILVA, ALMEIDA-

LOPES, RIBIERO, 2012). 

Para haver um bom funcionamento do laser é necessário três condições 

fundamentais: dispor de um meio ativo para emissão da radiação, realizar um 

bombeamento para amplificar a radiação e uma reação óptica (SILVA, ALMEIDA-

LOPES, RIBIERO, 2012).  

O laser difere das fontes luminosas convencionais por suas propriedades de 

monocromaticidade, variabilidade de potência, coerência e pouca divergência. A 

monocromaticidade é caracterizada pela emissão de um mesmo comprimento de onda, 

ou seja, fótons estimulam os fótons de mesma frequência ou cor. Variabilidade de 

potência é a capacidade de se ter diferentes potências de saída do equipamento. 

Coerência é a capacidade do comprimento de onda de se manter constante de forma 

temporal e espacial. Essa é a característica definitiva que diferencia o laser das demais 

fontes luminosas. A pouca divergência é a característica que permite que o feixe de luz 

mantenha uma mesma direção e com baixa dispersão (SILVA, ALMEIDA-LOPES, 

RIBIERO, 2012).  

O laser ainda pode comportar formas e tempos diferentes, podendo ter emissão 

contínua em que essa potência de saída é constante durante todo o período de tempo. E 

ainda sob regime pulsado que funciona de forma intermitente (SILVA, ALMEIDA-

LOPES, RIBIERO, 2012).  

A interação do laser com os tecidos se dá entre os princípios de reflexão, 

refração, absorção, espalhamento e transmissão. A reflexão ocorre quando a radiação 

incidente numa superfície, após incidido retorna para o meio em que foi originada; a 

refração ocorre quando a superfície a ser incidida separa dois meios com índices de 
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refração diferentes. A absorção ocorre quando a onda eletromagnética não retorna à 

superfície incidente e nem se propaga no meio. O espalhamento é quando a luz se 

espalha e reflete-se nas partículas dentro do tecido. Transmissão e atenuação são dadas 

pela soma dos fatores absorção e espalhamento (SILVA, ALMEIDA-LOPES, 

RIBIERO, 2012).  

O comprimento de onda deve ser aquedado para cada tipo de tratamento, embora 

ainda não tenha sido determinado o melhor tipo de comprimento de onda para cada 

situação. A emissão vermelha (λ=630nm a 690nm) é indicada para úlceras, herpes e 

cicatrização de feridas abertas. No caso de patologias profundas, tratamentos de traumas 

esportivos, na dor pós-operatória e inchaço, a melhor escolha é o laser de arseneto de 

gálio (GaAs, λ=904nm). O laser de arseneto de gálio e alumínio (GaAlAs, λ=790nm ou 

830nm) pode ser uma boa terapia para analgesia, tendinites, regeneração nervosa e 

edema e úlceras crônicas (SILVA, ALMEIDA-LOPES, RIBIERO, 2012).  

  É importante conhecer a potência (quantidade de energia emitida que atinge o 

tecido por unidade de tempo) de saída média do laser para o cálculo de densidade de 

energia a ser administrada, sendo medida em watt (W)(HUANG, HAMBLIN, 2012). 

 A densidade de potência é a potência de saída da luz por unidade de área. 

Segundo a AAPM (American Association of Physicists in Medicine), pode ser definida 

pela irradiância, taxa de fluência e intensidade. A mais utilizada é a intensidade, que é 

potência radiante por unidade de superfície. Ela considera a propagação da luz no tecido 

biológico, dado por W/cm² (HUANG, HAMBLIN, 2012). 

 A grandeza que frequentemente é utilizada para descrição da dose para a TLBP é 

a densidade de potência. Este avalia a possibilidade de estimulação, inibição ou 

manifestação dos efeitos terapêuticos, e se define como a quantidade de energia por 

unidade de área transferido a superfície, medida em J/cm² (HUANG, HAMBLIN, 

2012). 

 Em estudo de meta-análise realizado por Brosseu et al. (2007) que avaliou 

pacientes com desordens articulares (233 pacientes no grupo laser e 172 no grupo 

placebo), foi possível concluir que mais estudos são necessários para estabelecer os 

parâmetros ideais e duração do tratamento. 
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2.2 LTBP NA DTM: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

 Para evidenciar quais metodologias mais se utilizam em ensaios clínicos 

controlados randomizados que avaliam a TLBP nas DTMs e averiguar falhas 

metodológicas e corrigi-las no atual trabalho, foi realizado uma revisão sistemática que 

serviu de base para a metodologia deste estudo. 

As bases de dados analisadas foram PubMed, Cochrane, Medline, Embase e 

Web of Science. A busca foi realizada até dezembro de 2013. A estratégia de busca 

utilizada foi realizada pelos seguintes descritores: (“low level laser therapy” OR “low 

power laser therapy” OR “gallium arsenide and aluminum laser” AND “TMD” OR 

“facial pain” OR “joint pain” OR “myofascial pain syndromes” OR “orofacial pain”). 

Foi realizado a seleção por dois revisores que independentemente avaliaram os título e 

resumo dos artigos obtidos após a busca. Em caso de conflito, um terceiro revisor foi 

consultado. 

 

2.2.1 Critério de seleção 

 

Foi seguido os critérios de inclusão e exclusão para inclusão dos artigos na 

revisão sistemática (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão. Natal-RN, 2014. 

Critérios de inclusão 

1. O uso do laser de diodo (ArGaAl) como o único tratamento 

2. Estudo clínico randomizado duplo-cego 

3. Descrição dos parâmetros do laser (tipo, comprimento de onda, potência, dose, 

tempo de aplicação) 

4. Idioma inglês 

Critérios de exclusão 

5. Uso do laser para dores de origens diferentes da DTM 

6. Estudos laboratoriais 

7. Revisão de literatura ou sistemática 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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2.2.2 Resultados 

 

 No total foram achados 229 artigos. A busca no Pubmed resultou em 158 

artigos, o filtro “humano” e “pesquisa clínica” disponível no Pubmed foi aplicado para 

restringir a busca, resultando em 72 artigos para análise de título e resumo. Medline 

resultou em 56 artigos. No Cochrane encontrou-se 21 artigos. 148 artigos foram 

encontrados na base do Embase e, posteriormente, utilizado filtro disponível na base de 

dados “estudo controlado randomizado”, resultando em 30 estudos para leitura de título 

e resumo. E no Web of Science foram encontrados 111 artigos e foi utilizado o filtro 

“ensaio clínico” disponível na base de dados, diminuindo para 50 artigos para avaliação 

dos títulos e resumos. Os detalhes da estratégia de busca foram abordados na Figura 1 e 

os artigos excluídos, de acordo com cada critério, no Quadro 1.  

A seleção resultou em um total de 355 pacientes tratados com idade entre 15 e 

66 anos. Desses indivíduos, 190 pacientes foram tratados com TLBP com comprimento 

de onda diferentes, potências e dosagem, tempo de aplicação e localização. O tempo de 

acompanhamento dos estudos variou de 30 dias a 2 meses.  

Na maioria dos estudos os pacientes apresentavam ou apenas dor miofascial, 

DTM ou dor na articulação temporomandibular e, apenas um estudo envolveu pacientes 

com dor nas articulações, em associação ou não com dores musculares.  

Os parâmetros de laser para o tratamento diferiram em todos os estudos. O único 

parâmetro que se repete, em três dos estudos, foi a laser 780nm, com potência de 70mW 

e dose de 105 J / cm ² (CARRASCO et al., 2009; CARRASCO et al., 2008; SILVA et 

al., 2012). O método não foi o mesmo nos estudos, alguns usaram o método de 

aplicação de forma pontual, e um estudo utilizou de forma contínua. Alguns utilizaram 

o laser em contato com a pele, e outros apenas aplicando o laser nas áreas dolorosas. 

Detalhes dos artigos incluídos na revisão sistemática podem ser observados na Tabela 2. 

 

2.2.3 Conclusão 

 

A eficácia da TLBP na redução da dor foi encontrada na maioria dos estudos. A 

aplicação de duas sessões por semana, durante 4 semanas, com laser AsGaAl com 

comprimento de onda de 830 nm e 780 nm parece ser o mais eficaz, mas não foi 

possível determinar uma dosagem padrão J/cm² ou de energia, o que demonstra a 
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necessidade de mais ensaios clínicos randomizados cegos para padronizar os parâmetros 

para a aplicação do laser de baixa potência no tratamento da dor. 

 

Figura 1. Fluxograma do resultado da busca. Natal-RN, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

 

Quadro 1. Detalhes dos motivos de exclusão dos artigos pelos critérios pré-

estabelecidos na tabela 1. Natal-RN, 2014. 

Critérios n 

Não atendeu ao critério 1 18 

Não atendeu ao critério 2 26 

Não atendeu ao critério 5 143 

Não atendeu ao critério 6 3 

Não atendeu ao critério 7 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Artigos utilizados na revisão 

sistemática 

N= 9 

Registros selecionados após remoção 

das duplicatas 

N= 212 

Artigos completos analisados 

N= 212 

Artigos excluídos 

N= 203 

Registros extraídos dos bancos de dados Medline, 

Pubmed, Web of Science, Embase e Chochrane 

N= 229 
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Tabela 2. Artigos incluídos na revisão sistemática. Natal-RN, 2014. 

Autor, Ano Tipo da 

dor 

Intensidade 

da dor 

Parâmetros do laser  Metodologia Resultado 

 

Venancio; 

Camparis; 

Lizarelli, 

2005 

Dor 

articular 

EVA AsGaAl Laser  

780nm, 30mW, 10s 

6,3J/cm² por ponto 

G1 – experimental 

(n=15) 

G2 – placebo (n=15) 

3 pontos na ATM 

2x por semana/3 

semanas 

 T1(i) T3(s) T5(s) T15d T30d T60d p 

G1 8.27 

(1.79) 

4.00 

(3.18) 

4.07 

(3.35) 

4.13 

(3.85) 

2.67 

(2.58) 

1.60 

(2.03) 

<0.001 

G2 7.73 

(1.91) 

3.93 

(3.51) 

4.67 

(3.29) 

3.27 

(2.79) 

1.53 

(2.42) 

3.67 

(2.85) 

<0.001 

p 0.461 1.000 0.539 0.624 0.187 0.050  

Mazzetto et 

al., 2007 

Dor 

articular 

acompanha

da ou não 

de dor 

muscular 

EVA Laser GaAlAs 

780nm; 70mW 

10s 

89,7 J/cm2 

G1 - experimental (n= 

24) 

G2 - placebo (n=24) 

Aplicação pontual 

2x por semana/4 

semanas 

T1 (i) T4 (s) T8 (s) T30 (d) T1/T8 

p<0.01 

diferença 

significativa 

entre os 

tempos. 

G1=G2 

p>0.05 

 

G1<G2 

p<0.05 

diminuição 

da dor em 

G1 

G1<G2 

p<0.05 

diminuição 

da dor em 

G1 

G1<G2 

p<0.05 

diminuição 

da dor em 

G1 

             

Venezian et 

al, 2010 

Dor 

Miofascial 

EVA GaAlAs Laser -780nm 

G1 – 25J/cm2 

(50mW/20s) 

G2 – placebo 

G3 – 60J/cm (60mW/ 

40s) 

12 pacientes por grupo  

Aplicação pontual 

2x por semana/4 

semanas 

T1 (i)/ T2 (f) T3 (30d) T1/ T2 T1/ T3  T2 / T3 

G1=G2=G

3=G4 

G1=G2=G

3=G4 

G1=G2=

G3=G4 

p<0,05 

para todos 

os grupos 

p>0,05  

para todos 

os grupos 

p>0,05  

para todos 

os grupos 
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G4 - placebo 

Mazzetto; 

Hotta; 

Pizza, 2010 

Dor 

articular 

EVA Laser GaAlAs 

830nm; 40mW 

5 J/cm2 / 0 J/cm2 por 

ponto 

10s /15s  

G1 - experimental 

(n=20) 

G2 - placebo (n=20) 

2x por semana/4 

semanas 

  Ti T8(s) T7(d) T30d p 

Côndilo 

direito 

G1 5.40 2.10 2.50 2.95 <0.01 

G2 5.8 4.45 5.15 5.60 <0.01 

p <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 _ 

 

Côndilo 

esquerdo 

G1 6.45 3.05 2.50 2.95 <0.01 

G2 6.25 5.60 5.60 6.30 <0.01 

p <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 _ 

Carrasco et 

al., 2009 

Dor 

miofascial 

 

VAS Laser GaAlAs - 780nm 

G1-50mW, 25J/cm² 

G1p – placebo 

 

G2-60mW, 60J/cm² 

G2p – placebo 

 

G3-70mW, 105J/cm² 

G3p - placebo 

 

10 pacientes por grupo  

Aplicação contínua 

2x por semana / 4 

semanas  

 Ti T4(s) T8(s) T15(d) T30(d) p 

G1 7.72 7.26 7.04 7.37 6.91 <0.05 

G1p 7.15 6.84 5.97 4.90 4.63 <0.05 

p >0.05 >0.05 <0.001 <0.001 <0.001  

G2 7.67 6.99 6.40 6.06 5.67 <0.05 

G2p 7.86 7.75 6.80 5.50 5.40 <0.05 

p >0.05 >0.05 <0.001 <0.001 <0.001  

G3 8.40 7.61 6.73 7.13 7.14 <0.05 

G3p 7.30 7.01 6.75 6.72 6.75 <0.05 

p >0.05 >0.05 <0.001 <0.001 <0.001  

Cunha et 

al., 2008. 

DTM VAS Laser GaAlAs  

830nm; 500mW 

20s 

4J/cm² por ponto 

G1 - experimental 

(n=20) 

G2 – placebo (n=20) 

Aplicado em áreas 

 Ti Tf p 

G1 6.87 (± 2.57) 3.62 (± 2.45) <0.05 

G2 6.60 (± 2.57) 4.67 (± 1.90) <0.05 

p _ >0.05 _ 



23 

 

Fonte:Dados da pesquisa, 2014. 

dolorosas 

2x por semana/4 

semanas 

Carrasco et 

al, 2008 

DTM VAS Laser GaAlAs 

780nm; 70mW 

60s 

105 J/cm2  

G 1 – experimental 

(n=7) 

G 2 – placebo (n=7) 

Aplicação pontual 

2x por semana/4 

semanas 

T1 (i) T2 (f) T3 (60d) T1/T2 T1/T3 ‘T2/T3 

G1=G2 

p>0.05 

G1<G2 

p>0.05 

diminuição 

da dor no 

G1 

G1=G2 

p>0.05 

G1=G2 

p>0.05 

G1=G2 

p>0.05 

G1=G2 

p>0.05 

          

Silva et al., 

2012 

Dor 

articular 

 

VAS Laser GaAlAs 

780nm; 70mW, 30s 

G1 – 52,5 J/cm² 

G2 – 105 J/cm² 

G3 - placebo 

15 pacientes por grupo 

Aplicação em contato 

com a pele 

2x por semana/5 

semanas 

T1 (i) T1(s) T5 (s) T10 (s) T5 (w) 

G1=G2=G3 

p>0.05 

 

G1=G2=G3 

p>0.05 

 

‘G1=G2=G3 

p>0.05 

 

G1=G2<G3 

p<0.05 

 

G1=G2<G3 

p<0.05 

 

Sttayut et al, 

2012 

DTM VAS Laser GaAlAs -820nm 

G1 – 21.4 J/cm², 4J por 

ponto, 60mW 

G2 – 107 J/cm², 20J por 

ponto, 300mW 

G3 –placebo 

10 pacientes por grupo 

Aplicação em contato 

com a pele  

3x por semana/ 

1 semana 

T1 (i) T1(s) T3(d) T5(d) T8(d) 

G1=G2=G3 

p>0.05 

 

G1=G2=G3 

p>0.05 

 

G1=G2=G3 

p>0.05 

 

G1=G2=G3 

p>0.05 

 

G1=G2=G3 

p>0.05 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar a eficácia da terapia com laser de ArGaAl em pacientes portadores de DTM. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

Avaliar a intensidade de dor através da escala visual analógica de dor (EVA) em 

pacientes portadores de DTM intra e intergrupo, antes e depois do tratamento; 

Avaliar o grau de comprometimento do sistema estomatognático através do índice 

temporomandibular (ITM) intra e intergrupo, antes e depois do tratamento; 

Avaliar a qualidade de vida através do oral health impact profile (OHIP) intra e 

intergrupo, antes e depois do tratamento; 

Avaliar o protocolo terapêutico utilizado. 
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4 METODOLOGIA 

  

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Ensaio Clínico, randomizado, duplo-cego.  

Para técnica de randomização foi criada uma lista no site randomization.com para a 

alocação da amostra que foi seguida de acordo com a entrada do paciente à pesquisa. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

 O estudo realizou-se no departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, no Centro Integrado de Atendimento a pacientes portadores de Disfunção 

do aparelho Estomatognático - CIADE. 

 

4.3 CÁLCULO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

A determinação da amostra deste estudo foi baseada no cálculo amostral para ensaios 

clínicos com auxílio da seguinte fórmula padronizada: 

 

 

     

 

Onde P1 refere-se à taxa de sucesso no grupo controle, a qual foi estimada em 83,33%; 

P2 refere-se à taxa de sucesso admitida no grupo experimental que foi estimada em 88,89%, 

com base nos resultados deste estudo; e P é a média entre as duas proporções calculadas por: 

 

 

 

 

Com a diferença padronizada obtida (0,16) e com o poder do teste de 85%, chegou-se 

ao total de 1.300 indivíduos por grupo, por meio do diagrama para cálculo do tamanho da 

amostra para ensaios clínicos, produzido por Altman (1991). 

 PP

PP





1

21

 
2

21 PP
P
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Porém, esse estudo se tornaria inviável para a quantidade de pacientes encontrados 

pelo cálculo da amostra, por isso a seleção da amostra se deu baseando no tamanho amostral 

encontrado com maior frequência na literatura (VENANCIO et al., 2005, Da SILVA et al., 

2012). 

Os indivíduos da amostra foram selecionados dentre pacientes adultos de ambos os 

sexos que se apresentaram ao CIADE e foram diagnosticados como portadores de DTM 

(muscular e/ou articular) através do RDC/TMD.  

 

4.3.1 Critérios de inclusão  

  

 Diagnóstico positivo para DTM segundo os critérios estabelecidos pelo RDC; 

 Pacientes que apresentaram pelo menos um ponto de sensibilidade dolorosa com 

intensidade “2” numa escala de zero a três (“0” somente pressão, “1” dor leve, “2” dor 

moderada e “3” dor severa) após a palpação. 

   

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

As seguintes condições interferem com os testes e/ou resultados do tratamento e, 

portanto, foram excluídos da pesquisa (CONTI et al., 2001; MAZZETTO et al., 2007): 

 Gestantes; 

Pacientes submetidos a qualquer tipo de tratamento irreversível prévio para 

DTM; 

Pacientes com emergências médicas e/ou odontológicas, desordens 

neurológicas (ex: disquinesia e/ou neuralgia do nervo trigêmio, etc.), doença vascular 

(ex: hipertensão); Neoplasias, bem como história pregressa de desordens psiquiátricas, 

abuso de droga; 

Pacientes que estavam sendo tratados com medicamentos para desordens 

neurológicas ou psicológicas, ou com alergias; 

Uso crônico de analgésicos, antiinflamatório, aparelhos interoclusais, ou outro 

tipo de tratamento no controle da dor. 
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4.4 COLETA DE DADOS 

 

 As variáveis do estudo foram obtidas por um único examinador através do emprego de 

instrumentos de coleta específicos. Uma ficha clínica específica para registro dos dados foi 

coletado com: dados pessoais referentes a nome, telefone, data de nascimento, idade, 

endereço, estado civil, profissão, cidade, estado, naturalidade e nacionalidade (Apêndice A).  

 Foi aconselhado aos pacientes que evitassem o uso de medicação de efeito analgésico 

e/ou anti-inflamatório. Porém, não foi vetado o uso do mesmo, por se tratar de sintomatologia 

dolorosa severa em alguns casos e na pesquisa haver o grupo placebo. Por esse motivo foi 

realizado a coleta de dados referente a medicação utilizada por esse paciente, caracterizando-

se como uma variável de confusão. 

 

4.5 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

4.5.1 RCD/TMD 

 

O diagnóstico de DTM foi estabelecido clinicamente de acordo com o eixo I do 

questionário Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disfuncion (RDC/TMD) 

(Anexo A) (DWORKIN; LERESCHE, 1992) e aplicado por um único examinador calibrado. 

O RDC/TMD se divide em dois, o eixo I, que consiste de uma avaliação física, e o eixo II, 

que aborda o exame psicológico englobando aspectos como intensidade da dor crônica e 

incapacidade, grau de depressão e sintomas não físicos específicos. O eixo II não foi utilizado 

nesta pesquisa. 

 O RDC/TMD foi aplicado no baseline, sete dias após a última aplicação de laser e com 

15, 30 e 60 dias após o término do tratamento. 

 

4.5.2 Índice Temporomandibular (ITM) 

 

 Este instrumento é dividido em três índices: funcional, muscular e articular. Em cada 

sub-índice são avaliados itens específicos relativos aos sinais clínicos de DTM. É atribuído 

valor zero, na ausência de sinal clínico, e valor 1 quando há presença de sinal clínico. A soma 

das respostas é realizada a cada sub-índice e dividido pelo número de itens dando assim um 

valor percentual. E ao final há a soma de todos os sub-índices dividido por 3 e dado o valor 

final do grau de comprometimento geral do paciente (Anexo B). 
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 Este instrumento foi aplicado após diagnóstico, antes de cada aplicação do laser ao 

final do tratamento e com 07, 15, 30 e 60 dias após o término do tratamento. 

 

4.5.3 Escala Visual Analógica (EVA) 

 

 Em relação à mensuração da intensidade dor, os pacientes foram avaliados por meio 

de uma escala visual analógica de dor de 100 mm (CONTI, 1997; CONTI et al., 2001; 

KULEKCIOGLU et al., 2003). (Anexo C) O paciente marcou a sua percepção de dor em uma 

linha horizontal, na qual zero indica ausência de dor e 10 indica a pior dor imaginável. 

A escala foi aplicada após diagnóstico, antes de cada sessão de tratamento com laser, 

ao final do tratamento e após 07, 15, 30 e 60 dias após o término do tratamento. 

 

4.5.4 Avaliação da qualidade de vida 

 

 A qualidade de vida foi avaliada através do OHIP-14 (SLADE, 1997), validado para o 

português (OLIVEIRA, NADAVOVSKY, 2005), e adaptado para avaliação do impacto da 

qualidade de vida relacionada às DTMs (Anexo D). 

O questionário foi respondido individualmente, após explicação pelo examinador. O 

paciente foi esclarecido de que, a qualquer momento, poderia pedir auxílio na interpretação 

das questões, caso sentisse necessidade.  

A qualidade de vida, segundo este instrumento, é avaliada de acordo com a resposta 

dada para a pergunta realizada. Esta resposta pode variar entre “4” - sempre, “3” - 

frequentemente, “2” – as vezes, “1” – raramente, “0” – nunca e não sabe. De acordo com o 

escore, este é multiplicado por um peso de acordo com a pergunta. 

 Este instrumento foi aplicado no início da avaliação do paciente, após a última 

aplicação da laserterapia, como também 15, 30 e 60 dias após do término do tratamento. 

 

4.6 INTERVENÇÃO 

 

4.6.1 Dispositivo laser  

 

 O aparelho utilizado foi o Twin Flex Laser MM Optics (Figura 1). 
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Figura 2. Aparelho de laser Twin Flex Laser MM Optics 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.mmo.com.br. 

 

4.6.2 Parâmetros do laser 

 Laser ArGaAl; 

 Comprimento de onda 780nm (infravermelho); 

 Doses de 35J/cm² a 1,4 J por ponto; 

 Potência de 70mW; 

 Tempo: 20s por ponto; 

 Diâmetro da ponteira:0,04mm2; 

 

4.6.3 Técnica de aplicação 

 

 O laser de baixa potência foi administrado em 18 pacientes do grupo experimental e o 

laser inativo aplicado em 12 pacientes do grupo placebo. 

 Realizou-se a aplicação do laser (ativo ou inativo) nos pontos dolorosos (muscular 

e/ou articular) diagnosticados através do exame físico do eixo I do RDC/TMD. Os pontos 

foram demarcados com um marcador nos pontos de sintomatologia dolorosa, com o auxílio de 

um guia com perfurações padronizada baseado no estudo realizado por Mazzetto et al. (2010). 

O guia de marcação era personalizado para cada paciente de acordo com os pontos doloroso 

com sintomatologia a partir de “2” (moderado) após o exame físico do RDC/TMD. 

Apresentou marcação anatômica da asa do nariz, canto da boca e canto do olho externo para 

que o mesmo pudesse ser realocado novamente no paciente, e apresentasse os pontos nas 

mesmas posições entre as sessões terapêuticas (Figura 3).  

 Para a aplicação do grupo placebo foi utilizado a ponta de 660nm do aparelho em 

contato com a pele do paciente, permanecendo inativa e acionado a outra ponta de 780nm 

para obtenção do mesmo som emitido pelo aparelho numa aplicação convencional e 

padronizando o mesmo tempo de sessão. A aplicação do laser no grupo placebo ocorreu por 

outro pesquisador que não o pesquisador examinador. 
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O tratamento foi realizado duas vezes por semana durante quatro semanas, no total de 

oito aplicações sempre as segundas e quintas. A aplicação foi realizada de maneira pontual e 

de contato com a pele do paciente. 

Figura 3. Guia de perfuração. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Durante as aplicações, a sonda aplicadora foi coberta por filme PVC ou sacos plásticos 

com um fina camada na região da ponteira para proteção do equipamento, conforme 

orientação do fabricante. Os indivíduos próximos ao feixe do laser utilizaram as medidas de 

segurança individual necessárias, usando óculos de proteção para tratamento que envolva a 

utilização de laser. 

 

4.7 TEMPO DE AVALIAÇÃO 

 

As avaliações foram realizadas em 12 momentos distintos: 

T1 – Exame inicial + avaliação inicial + 1º aplicação do laser 

T2 – 1º reavaliação + 2º aplicação do laser 

T3 – 2º reavaliação + 3º aplicação do laser 

T4 – 3º reavaliação + 4º aplicação do laser 

T5 – 4º reavaliação + 5º aplicação do laser 

T6 – 5º reavaliação + 6º aplicação do laser 

T7 – 6º reavaliação + 7º aplicação do laser 

T8 – 7º reavaliação + 8º aplicação do laser 

 A – guia em posição para marcação dos pontos / B- pontos demarcados 

A B 
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T07 – reavaliação após 7 dias da última aplicação do laser 

T15 – reavaliação após 15 dias da última aplicação do laser 

T30 – reavaliação após 30 dias da última aplicação do laser 

T60 – reavaliação após 60 dias da última aplicação do laser. 

 

Tabela 3. Instrumentos utilizados nas etapas de avaliação. Natal-RN, 2014. 
AVALIAÇÃO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T07 T15 T30 T60 

RDC/TMD X        X X X X 

EVA X X X X X X X X X X X X 

ITM X X X X X X X X X X X X 

OHIP-14 X        X  X X 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

4.8 VARIÁVEIS ESTUDADAS  

 
Quadro 2. Variáveis presentes no estudo. Natal-RN, 2014. 

DEPENDENTES  INDEPENDENTE  

Dor EVA Tratamento Laser ou placebo 

TMI 
Escore do índice 

temporomandibular 
Tipo de disfunção Sim ou não 

OHIP-14 
Impacto da DTM na 

qualidade de vida 
Idade Anos de vida 

  Gênero 
Masculino ou 

feminino 

  
Medicação 

analgésica 
Sim ou não 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

4.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 A presente pesquisa encontra-se de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução 466/12) e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes e aprovado sob número CAAE (Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética) 08024413.1.0000.5292 (Anexo E), encontrando-se registrada com parecer 

nº 327.971. 
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 O paciente só participou da pesquisa se concordasse com o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice B) que foi proposto para a realização do projeto. 

 Os pacientes que não responderam positivamente a laserterapia de baixa intensidade 

foram tratados e utilizados métodos terapêuticos para a remissão e controle da dor orofacial 

de acordo com suas necessidades e problemas individuais. 

 

5.0 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Inicialmente foi realizada a estatística descritiva seguida da inferencial.  

Foi criado um banco de dados no software SPSS versão 20.0 para Windows, o qual foi 

utilizado para a realização dos testes estatísticos de acordo com a distribuição dos dados, 

detalhada no quadro 3. 

Após coleta de dados foi possível observar que a administração de medicação pelos 

pacientes não se mostrou com uma variável de confusão, pois todos os pacientes em algum 

momento da pesquisa realizou uso de medicamentos. Não tornando viável a análise deste 

dado. 

Quadro 3. Análise estatística realizada de acordo com a distribuição dos dados. Natal-RN, 2014. 

 
Distribuição Teste 

Intergrupo Não-normal Mann-Whitney (k ≤ 2) 

Intragrupo (entre todos os tempos) Não-normal Friedman 

Intragrupo (inical/final) Não-normal Wilcoxon 

Sobrevida  Kaplan-Meyer 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 A amostra inicialmente foi constituída de 32 pacientes, porém houve 2 perdas de 

acompanhamento (um paciente do grupo laser e um paciente do grupo placebo), em que uma 

perda ocorreu após o início do tratamento, pois o paciente não pode dar continuidade a terapia 

por motivo de trabalho, e o outro paciente por perda de contato. Levando ao total de 30 

pacientes, 27 do sexo feminino (89,3%) e 3 do sexo masculino (10,7%). Com idade de 18 a 

61, com média de 36,7 anos. Em relação ao grupos, 18 pacientes pertenciam ao grupo laser 

(60%) e 12 pacientes ao grupo placebo (40%).  

A EVA inicial de apresentou com uma mediana de 8 para o grupo laser e 7 para o 

grupo placebo. O número de sessões realizadas pelos pacientes compreendeu entre um 

mínimo de quatro sessões e o total de oito sessões. Apenas oito pacientes realizaram todas as 

sessões (oito), a média de sessões foi de 6,63 sessões. Detalhes na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Características inicias dos dois grupos. Natal-RN, 2014. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

 

Variáveis 
Laser 

(n/%) 

Placebo 

(n/%) 
p 

Sexo  

     Masculino 

     Feminino 

 

2 / 11% 

16 / 89% 

 

1 / 8,3% 

11 / 91,7% 

 

0.807 

 

Idade 32 44,5 0.379 

Número de sessões 7 6 0.656 

EVA 8 7 0.047 

ITM 

     Funcional 

     Muscular 

     Articular 

0,53 

0,5 

0,6 

0,33 

0,47 

0,45 

0,57 

0,33 

0.271 

0.746 

0.734 

0.287 

OHIP 11,32 13,77 0.553 
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6.2 AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DE DOR (EVA), ÍNDICE 

TEMPOROMANDIBULAR E QUALIDADE DE VIDA  

 O teste de Mann-Whitney, para variáveis não paramétricas, foi realizado para análise 

intergrupo. E para intragrupo, o teste Friedman foi realizado para avaliar a intensidade de dor através 

do EVA, ITM e seus subgrupos e OHIP nos dois grupos, laser e placebo. Porém, não houve diferença 

significativa em nenhuma das análises conforme pode ser observado nas Tabelas 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 

comportamento das variáveis ao longo do acompanhamento entre os grupos podem ser percebidas nos Gráficos 

1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

Tabela 5. Diferença entre as medianas dos valores de EVA intra e intergrupos. Natal-RN, 2014. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Gráfico 1. Evolução da intensidade de dor nos grupos laser e placebo. Natal-RN, 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

 

Tabela 6. Diferença entre as medianas dos valores do ITM intra e intergrupos. Natal-RN, 2014. 

Grupos ITMi ITMf ITM7d ITM15d ITM30d ITM60d p 

Laser 0,53 0,49 0,49 0,47 0,51 0,50 0.253 

Placebo 0,47 0,46 0,39 0,45 0,36 0,33 0.08 

p 0.285 0.292 0.466 0.646 0.244 0.267  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

Grupos EVAi EVAf EVA7d EVA15d EVA30d EVA60d p 

Laser 8 5 3 4 5 6 0,308 

Placebo 7 4 2,5 1,5 2,5 3 0,482 

p 0,053 0,832 1,00 0,213 0,525 1,00  
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Gráfico 2. Evolução do comprometimento do sistema estomatognático nos grupos laser e 

placebo. Natal-RN, 2014. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Tabela 7. Diferença entre as medianas dos valores do Índice funcional intra e intergrupos. Natal-RN, 

2014. 

Grupos ITMi ITMf ITM7d ITM15d ITM30d ITM60d p 

Laser 0,5 0,5 0,5 0,45 0,41 0,41 0.681 

Placebo 0,45 0,41 0,45 0,37 0,41 0,33 0.281 

p 0.755 0.556 0.875 0.180 0.898 0.517  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Gráfico 3. Evolução do comprometimento do sistema funcional nos grupos laser e placebo. 

Natal-RN, 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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Tabela 8. Diferença entre as medianas dos valores do Índice muscular intra e intergrupos. Natal-RN, 

2014. 

Grupos ITMi ITMf ITM7d ITM15d ITM30d ITM60d p 

Laser 0,60 0,50 0,50 0,50 0,55 0,80 0.199 

Placebo 0,57 0,50 0,42 0,30 0,28 0,35 0.110 

p 0.755 0.431 0.975 0.291 0.368 0.267  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Gráfico 4. Evolução do comprometimento do sistema muscular nos grupos laser e placebo. 

Natal-RN, 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Tabela 9. Diferença entre as medianas dos valores do Índice articular intra e intergrupos. Natal-RN, 

2014. 

Grupos ITMi ITMf ITM7d ITM15d ITM30d ITM60d p 

Laser 0,33 0,33 0,66 0,33 0,33 0,33 0.075 

Placebo 0,33 0,33 0,33 0,66 0,33 0,33 0.416 

p 0.368 0.324 0.265 0.721 1.00 1.00  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Gráfico 5. Evolução do comprometimento do sistema articular nos grupos laser e placebo. 

Natal-RN, 2014. 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Tabela 10. Diferença entre as medianas dos valores do OHIP-14 intra e intergrupos. Natal-RN, 2014. 

Grupos OHIPi OHIPf OHIP30d OHIP60d p 

Laser 11,32 7,22 5,23 6,22 0.764 

Placebo 13,77 7,43 4,39 5,07 0.112 

p 0.573 1.00 0.808 0.630  

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

Gráfico 6. Evolução da qualidade de vida nos grupos laser e placebo. Natal-RN, 2014. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Para a análise inicial e final, em ambos os grupos, foi utilizado o teste de Wilcoxon 

para avaliar a intensidade de dor. Pode-se observar que para a EVA houve diferença 

estatística significante no grupo laser entre esses dois momentos (p=0,003), entretanto o grupo 

placebo também apresentou diferença significante (p = 0,03) (Tabela 11). 

 

 Tabela 11. Diferença entre as medianas dos valores de EVAi e EVAf do grupo laser e placebo. 

Natal-RN, 2014. 

Grupo EVAi EVAf p 

Laser 8 5 0.003 

Placebo 7 4 0.03 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Para a análise do ITM inicial e final, em ambos os grupos não houve diferença 

estatística (Tabela 12). 
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Tabela 12. Diferença entre as medianas dos valores de ITMi e ITMf dos grupos laser e placebo. Natal-

RN, 2014. 

Grupo ITMi ITMf p 

Laser 0,53 0,49 0.552 

Placebo 0,47 0,46 0.141 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Nos sub-índices funcional, muscular e articular, somente o índice muscular apresentou 

diferença significativa entre os tempos inicial e final apenas para o grupo placebo (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Diferença entre as medianas dos valores dos sub-índices funcional, muscular e articular 

inicial e final dos grupos laser e placebo. Natal-RN, 2014. 

Grupo Índice funcional i Índice funcional f p 

Laser 0,5 0,5 0.550 

Placebo 0,45 0,41 0.553 

Grupo Índice muscular i Índice muscular f p 

Laser 0,60 0,50 0.141 

Placebo 0,57 0,50 0.01 

Grupo Índice articular i Índice articular f p 

Laser 0,33 0,33 0.792 

Placebo 0,33 0,33 0.564 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 Em relação ao OHIP-14 ambos os grupos apresentaram diferença significativa entre os tempos 

inicial e final (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Diferença entre as medianas dos valores do OHIP-14i e OHIP-14f dos grupos laser e 

placebo. Natal-RN, 2014. 

Grupo OHIP-14i OHIP-14f p 

Laser 11,32 7,22 0.004 

Placebo 13,77 7,43 0.043 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Para a avaliação do protocolo terapêutico, analisou-se em que momento o tratamento 

seria efetivo através da diminuição da dor em relação ao tempo. Para isso, foi realizado o teste 

de sobrevida, que considerou que o paciente estaria sem dor se o EVA fosse menor ou igual a 
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4. A cada tempo de avaliação o paciente era excluído da análise de sobrevida caso se  

apresentasse contido neste intervalo. O resultado apresentou que a terapia de oito sessões foi a 

metodologia necessária para que houvesse a diminuição da sintomatologia dolorosa no grupo 

laser. Contudo, no grupo placebo o tempo necessário também foi o mesmo para que houvesse 

a remissão da dor. O teste realizado Log Rank (p = 0,907) (Tabela 15.) mostrou que não 

houve diferença entres as curvas de sobrevida (Figura 4). 

 

 Figura 4. Análise de sobrevida entre os grupos laser e placebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Tabela 15. Comparação entre as curvas. Teste Log-Rank. Natal-RN, 2014. 

 χ2 df p 

Log Rank (Mantel-Cox) 0,014 1 0,907 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 A avaliação da dor é um tema ainda não totalmente elucidado na área clínica e de 

pesquisa, pois compreende vários conceitos e métodos. É um procedimento avaliativo 

complexo que envolve aspectos biológicos, estruturais, funcionais, aspectos emocionais, 

cognitivos e comportamentais da experiência dolorosa. Todos os métodos para essa aferição 

apresentam limitações, mas a avaliação é importante para identificar e avaliar a quantificação 

dos resultados obtidos por algum método de tratamento (VENANCIO; CAMPARIS; 

LIZARELLI, 2005). 

 A recomendação para a avaliação da dor é o esquema de duplo-cego, para que haja o 

desconhecimento do paciente a respeito do tipo de tratamento (experimental ou placebo) e do 

pesquisador quanto ao tipo de tratamento oferecido, descartando qualquer tipo de 

interferência nos resultados. Assim como, a realização da randomização na alocação desses 

pacientes entre os grupos é necessária para permitir que cada paciente seja incluído em um 

grupo aleatoriamente para que não haja possibilidade de haver variáveis que possam dificultar 

o controle do estudo (VENANCIO; CAMPARIS; LIZARELLI, 2005, MAZZETTO et al., 

2007, FIKÁCKOVÁ et al., 2007). 

 De acordo com a metodologia desse estudo, foi possível observar que houve uma 

melhora da dor no grupo laser, levando em comparação ao EVA inicial e final do tratamento 

(p = 0,003). Em comum achado com os trabalhos de Venancio, Camparis e Lizarelli (2005), 

que utilizaram metodologia semelhante (780nm, 30mW, 10s) a este estudo, apresentou uma 

melhora da dor no grupo laser nesse mesmo tempo de avaliação (p < 0,001). Mazzetto et al. 

(2007) (780nm, 70mW, 10s) também apresentou melhora da sintomatologia dolorosa no 

grupo laser entre a comparação do tempo inicial e final (p < 0,01). 

Já em relação a todos os tempos de acompanhamento, pode-se observar que não houve 

diferença significativa no grupo laser da melhora da sintomatologia ao longo do tempo com 

sete, 15, 30 e 60 dias após o término do tratamento (p = 0,308). O mesmo resultado foi 

encontrado no estudo de Venezian et al. (2010) nos dois grupos placebos e dois lasers 

(comprimento de onda de780nm, um grupo com potência de 50mW por 20s e um grupo com 

60mW por 40s) com 12 pacientes por grupo. Neste estudo, o grupo laser não apresentou 

diferença estatística significante entre os tempos de acompanhamento. 
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Já no grupo placebo, também houve a melhora da sintomatologia dolorosa em relação 

a situação inicial e imediatamente ao final do tratamento nesta pesquisa (p = 0,03). O trabalho 

de Da Cunha et al. (2008) num estudo com dois grupos, um experimental e um placebo, com 

20 pacientes em cada grupo, aplicado somente em regiões dolorosas, semelhante a este 

estudo, porém com parâmetros diferentes (830nm, 500mW, 20s, 4J/cm²), apresentou que 

houve diferença (p = 0,05) entre os tempos inicial e final, tanto no grupo laser quanto o 

placebo, porém não houve diferença entre grupos (p = 0,05). No presente estudo também foi 

encontrado que não houve diferença entre os grupo laser e placebo no EVA inicial e após o 

final do tratamento (p = 0,832). Isso pode ser explicado pelo tamanho da amostra reduzido, 

mas também pelo efeito placebo ou pela regressão à média, que é uma característica inerente 

às DTMs. 

 No grupo placebo também se pode observar a melhora da sintomatologia dolorosa em 

relação ao tempo de acompanhamento, entretanto não foi estatisticamente significante (p = 

0,482). A melhora da dor no grupo placebo também foram os achados de Venancio et al. 

(2005), Mazzetto et al. (2010), Carrasco et al. (2009), Da Cunha et al. (2008) e Sttayut et al. 

(2012). 

 O curso da dor associada com DTM é tipicamente episódico, isto quer dizer que 

quando o paciente busca tratamento com intensidade de dor alta tal característica tende a 

diminuir com o passar do tempo, independentemente de o paciente receber ou não tratamento 

(WHITNEY e 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). 

O fato de o grupo placebo também ter apresentado melhora ao final do tratamento 

neste trabalho pode ser explicado pelo efeito placebo. Um tratamento em que há um bom 

relacionamento entre o profissional e o paciente, ou se realiza o teste de uma nova tecnologia 

que é bem aceita, pode possivelmente explicar a melhora dos pacientes em ambos os grupos 

segundo vários autores (KULEKCIOGLU et al., 2003; SPIEGEL, 2004; VENANCIO; 

CAMPARIS; LIZARELLI, 2005). 

O efeito placebo é uma alteração psicológica e fisiológica positiva em resposta a 

administração de substâncias ou procedimentos inertes (ZUBIETA et al., 2005). O efeito 

placebo pode ocorrer devido a mecanismos psicológicos ou neurobiológicos. A crença e a 

expectativa do paciente no medicamento ou tratamento são indispensáveis para o mecanismo 

psicológico do efeito placebo. Já o mecanismo neurobiológico depende de experiências 

prévias e de um reflexo condicionado onde os fenômenos neurobiológicos característicos do 
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efeito analgésico são ativos mesmo na ausência do princípio ativo do medicamento, 

resultando na ativação do sistema opióide endógeno (ZUBIETA et al., 2005). 

Outro fator para a diminuição da sintomatologia dolorosa no grupo placebo citado 

anteriormente, pode ser devido a regressão a média que é a remissão dos sintomas ao longo do 

tempo, independentemente de tratamento, tal característica clínica está presente nas DTMs, 

conforme apontado na literatura por Conti (1997). Além disso, as DTMs apresentam 

característica auto limitante. Com isso há não somente a melhora da sintomatologia no grupo 

experimental como também no grupo placebo. Outro fator que pode ter influenciado foi a 

utilização da medicação, que foi realizada por todos os pacientes em algum momento do 

tratamento e isso pode ter colaborado na diminuição da dor. 

 Em relação ao ITM que avalia o grau de comprometimento do indivíduo acometido 

pela DTM, nos sub-índices funcional, muscular e articular, houve melhora significativa 

estatisticamente, apenas para o sub-índice muscular entre os tempos inicial e final (p = 0,01). 

Como não há uma explicação para que apenas houvesse melhora neste sub-índice, este achado 

pode ser resultado do efeito placebo. Nos demais tempos de avaliação não houve diferença 

estatística nem em relação ao ITM geral e nem aos outros sub-índices. O que denota que o 

tratamento através de laser de baixa potência para esse parâmetro não resultou em melhora 

nesses pacientes. Este resultado, porém, já podia ser esperado pelo fato do laser atuar de 

forma paliativa apenas como terapia de suporte, e não como tratamento, intervindo 

diretamente na etiologia. Como também o tamanho da amostra reduzida pode ter influenciado 

esse resultado. 

A qualidade de vida desses pacientes através do OHIP apresentou uma melhora 

também em ambos os grupos, porém só apresentou diferença estatisticamente significante 

entre os tempos inicial e final tanto no grupo laser (p = 0,004) quanto para o grupo placebo 

(0,01). Nos demais tempos de acompanhamento não se apresentou estatisticamente 

significante tanto intra quanto intergrupo. Corroborando com os achados de uma meta-análise 

e uma revisão sistemática mostraram efeito positivo sobre o LTBP na melhora da dor através 

da seleção apenas de ensaios clínicos randomizados duplo-cego tanto para dores musculares 

como para articulares (BECKERMAN et al., 1992; BJORDAL et al., 2003). Em 

contrapartida, uma revisão sistemática e meta-análise realizada por Petrucci et al. (2011), os 

autores observaram que o laser, até o momento, não apresenta evidência que encoraje o uso 

do TLBP para o tratamento das DTMs, não se apresentando superior que o grupo placebo.  
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 Contudo, as revisões sistemáticas e as meta-análises ainda apontam que as 

metodologias, dosagens, comprimentos de onda, potências, tempo de aplicação, técnica de 

aplicação, tempo de acompanhamento ainda são diversos e é preciso realizar estudos para a 

definição de uma metodologia para o LTBP para as DTMs. Em uma tentativa de realizar uma 

proposta de metodologia de terapia, os estudos de Carrasco et al. (2009), Venezian et al. 

(2010), Da Silva et al. (2012), Sttayut et al. (2012) variaram as potências e dosagens para 

tentar se determinar uma metodologia de aplicação. Entretanto, em todos foi chegado à 

conclusão que em ambos os grupos com diferentes potências e dosagens do laser, foi obtido 

resultados semelhantes. 

 Vários estudos apresentam a metodologia da TLBP com aplicações realizadas com 

frequência de duas vezes por semana durante quatro semanas, o que pode ser explicado pela 

necessidade de acúmulo do efeito do laser estar associado com a tendência de redução da dor 

(VENANCIO; CAMPARIS; LIZARELLI, 2005). Pode-se observar este efeito de 

acompanhamento de até 60 dias após o término do tratamento em diversos estudos (CONTI, 

1997, PINHEIRO et al., 1998, SIMUVONIC et al., 2000, VENANCIO; CAMPARIS; 

LIZARELLI, 2005). Neste trabalho, após 60 dias de acompanhamento, não houve diferença 

estatisticamente significante para melhora da dor em relação ao início e final do tratamento.  

O mesmo foi encontrado no trabalho de Carrasco et al. (2008) (p > 0,05). 

 Em relação ao tempo de tratamento, a metodologia empregada de duas sessões por 

semana, durante quatro semanas para o grupo laser foi observado ser efetivo, ou seja, o 

paciente quando submetido a essa conduta de tratamento apresenta remissão dolorosa da 

sintomatologia. Corroborando com esse achado, o estudo de Mazzetto et al. (2007), com 48 

pacientes (24 no grupo laser e 24 no grupo placebo) utilizando a mesma metodologia de 

aplicação de duas vezes por semana durante quatro semanas, e com parâmetros do laser 

semelhante a deste estudo (laser ArGaAl, 780nm, 70mW, 10s por ponto, 89,7J/cm² e 

pacientes que apresentavam dores articulares acompanhados ou não de dor muscular) mostrou 

que a melhora da dor aconteceu na quarta e oitava sessão, semelhante ao encontrado por este 

trabalho. Este achado demonstra que essa metodologia de aplicação para o tratamento de 

dores decorrentes da DTM pode ser utilizada como terapia de suporte. 

 Baseado num grande número de trabalhos positivos ao laser e por ter característica 

não-invasiva, a TLBP deve ser encorajada. Porém, é necessário que mais estudos, utilizando 

metodologias semelhantes e com um número maior na amostra, sejam realizados para que tais 

resultados sejam confirmados. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O TLBP foi eficaz como terapia de suporte na redução da dor. 

Foi observado que, para intensidade de dor, quando avaliada antes e logo após o 

tratamento, apresentou melhora tanto no grupo laser quanto no grupo placebo. Já entre os 

tempos de acompanhamento, não foi possível perceber a melhora da dor nos grupos.  

Foi possível averiguar que o TLBP não influenciou o grau de comprometimento de 

sistema estomatognático, tanto no grupo laser quanto no grupo placebo. 

A qualidade de vida foi influenciada pelo TLBP logo após ao término do tratamento. 

Foi possível perceber que a metodologia de duas vezes por semana durante quatro 

semanas pode ser o protocolo terapêutico de escolha ao se realizar a TLBP para terapia de 

suporte das DTMs. 
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ANEXO A 

 

RDC EIXO I (PEREIRA, 2002) 

 

História – Questionário 

 

 

QUEIXA PRINCIPAL __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Favor ler cada pergunta e responder de acordo. Para cada pergunta abaixo, circule somente uma resposta. 

 

Q 3.Você já teve dor na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido, ou no ouvido no mês passado? 

                                     Não 0                                                        Sim 1 

Q 14.a. Você alguma vez teve travamento articular de forma que não foi possível abrir a boca por todo o trajeto ? 

                                     Não 0                                                        Sim 1 

 

Q 14.b. Esta limitação de abertura mandibular foi severa a ponto de interferir com a sua capacidade de mastigar? 

                                     Não 0                                                        Sim 1 

EXAME CLÍNICO 

 

1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo ou ambos os lados? 

nenhum 0 

direito 1 

esquerdo 2 

ambos 3 

 

2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

 

Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor muscular ou articular 

 

 

 

 

 

 

Marcar pontos sensíveis à palpação (X); 

Marcar áreas que o paciente sente a dor 

(O) 

 

3. Padrão de Abertura 

Reto  0 

Desvio lateral direito (não corrigido) 1 

Desvio lateral direito corrigido (“S”) 2 

Desvio lateral esquerdo (não corrigido) 3 

Desvio lateral corrigido (“S”) 4 
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Outro  5   Tipo _____________________ 

               (especifique) 

 

4. Extensão de movimento vertical                   incisivos maxilares utilizados     11 / 21 

a. Abertura sem auxílio sem dor ___ ___ mm 

b. Abertura máxima sem auxílio ___ ___ mm 

c. Abertura máxima com auxílio ___ ___ mm 

d. Transpasse incisal vertical ___ ___ mm 

 

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 

           Direito          Esquerdo   

Nenhum 0 0 

Estalido 1 1 

Crepitação grosseira 2 2 

Crepitação fina 3 3 

 

Medida do estalido na abertura     ___ ___ mm                 ___ ___ mm 

 

b. Fechamento 

           Direito          Esquerdo   

Nenhum 0 0 

Estalido 1 1 

Crepitação grosseira 2 2 

Crepitação fina 3 3 

Medida do estalido de fechamento     ___ ___ mm                 ___ ___ mm 

c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 

 Direito Esquerdo 

Sim 0 0 

Não 1 1 

NA 8 8 

 

6. Excursões 

a. Excursão lateral direita ___ ___ mm 

b. Excursão lateral esquerda ___ ___ mm 

c. Protrusão ___ ___ mm 

 

 

 

 

 

Tabela abaixo: Para os itens “a”, “b” e “c” 

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 
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0 1 2 3 0 1 2 3 

 

d. Desvio de linha média ___ ___ mm 

Direito Esquerdo NA 

1 2 8 

 

7. Ruídos articulares nas excursões: 

 

Ruídos - direito 

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 
Crepitação leve 

Excursão direita 0 1 2 3 

Excursão esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 

Ruídos - esquerdo 

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

leve 

Excursão direita 0 1 2 3 

Excursão esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 

INSTRUÇÕES, ÍTENS 8-10 

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.  

0 = Sem dor / somente pressão       1 = dor leve        2 = dor moderada        3 = dor severa 

 

8. Dor muscular extra-oral com palpação 

 Direito Esquerdo 

a) Temporal posterior (parte por trás da têmpora) 0   1   2   3 0   1   2   3 

b) Temporal médio (meio da têmpora) 0   1   2   3 0   1   2   3 

c) Temporal anterior (parte anterior da têmpora) 0   1   2   3 0   1   2   3 

d) Masseter superior (bochecha/abaixo do zigoma) 0   1   2   3 0   1   2   3 

e) Masseter médio (bochecha/lado da face) 0   1   2   3 0   1   2   3 

f) Masseter inferior (bochecha/linha da mandíbula) 0   1   2   3 0   1   2   3 

g) Região mandibular posterior (estilo-hióide / região 

posterior do digástrico) “região da garganta” 0   1   2   3 0   1   2   3 

h) Região submandibular (pterigóideo 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 

a) Pólo lateral (por fora) 0   1   2   3 0   1   2   3 

b) Ligamento posterior (dentro do ouvido) 0   1   2   3 0   1   2   3 

 

 

10. Dor muscular intra-oral com palpação 

 Direito Esquerdo 

a) Área do pterigóideo lateral (atrás dos molares 0   1   2   3 0   1   2   3 
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superiores) 

b) Tendão do temporal (intra-bucal) 0   1   2   3 0   1   2   3 

 

DIAGNÓSTICO:_______________________________ 
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ANEXO B  

 

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 
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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 
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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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ANEXO C 

 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

 

Nome: _________________________________________  Data ______/_____/______ 

 

Utilizou algum medicamento? _______. 

Qual? Quantas vezes?____________________________________________________ 

 

 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
          

          

 

 

 

Data ______/_____/______ 

 

Utilizou algum medicamento? _______. 

Qual? Quantas vezes?____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma  

dor 

A pior dor 

possível 

  

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR 

Nenhuma  

dor 

A pior dor 

possível 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR 
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Data ______/_____/______ 

 

Utilizou algum medicamento? _______. 

Qual? Quantas vezes?____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______/_____/______ 

 

Utilizou algum medicamento? _______. 

Qual? Quantas vezes?____________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
          

          

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
          

          

Nenhuma  

dor 

A pior dor 

possível 

 

Nenhuma  

dor 

A pior dor 

possível 
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ANEXO D 

 

Versão do OHIP-14 adaptado para DTM, em português 

(BARROS, 2005)  

 

Nome: _____________________________________  Data ______/_____/______ 

 

Marque com um X a resposta 

(4) 

Sempre 

(3)  

Frequente 

mente  

(2)  

Às 

vezes 

(1)  

Raramente 

(0) 

Nunca 

Não 

sabe 

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 
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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? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

APÊNDICE A 

 
EFETIVIDADE DA TERAPIA POR LASER DE BAIXA INTENSIDADE EM PACIENTES 

PORTADORES DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

Mestranda: Rafaelly Domingos Campos de Souza 

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 utilizando alguma medicação no momento?______________________________________________ 

Está sendo tratado por outro problema? S     N  Explique  

 

 

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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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  
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Efetividade da terapia por laser de baixa 

intensidade em pacientes portadores de disfunção temporomandibular” que é coordenada pelo 

Profa. Patrícia dos Santos Calderon. 

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. As informações 

obtidas de cada participante são confidenciais e somente serão usadas com propósito científico, sem 

divulgar o nome do participante. O pesquisador, os demais participantes dessa pesquisa e o Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes terão acesso aos arquivos dos 

participantes, sem contudo violar a confidencialidade necessária, usando se necessário um apelido 

ou pseudônimo, sem divulgar seu nome verdadeiro. 

É bastante comum o paciente que apresenta disfunção na região orofacial se queixar de dor, 

dificuldade em abrir a boca e de realizar alguns movimentos com a mandíbula. A finalidade dessa 

pesquisa é avaliar a efetividade do tratamento com laser em pacientes que apresentam esses sinais e 

sintomas de disfunção. Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) a aplicação do laser, 

de modo contínuo e em contato com a pele nos pontos dolorosos, do lado direito e/ou esquerdo, 

duas vezes por semana, durante quatro semanas, totalizando oito sessões. Serão realizadas 

avaliações em quatro momentos distintos: 7, 15, 30 e 60 dias após a última aplicação. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: receberá o tratamento com laser 

e possuirá um acompanhamento para verificação da efetividade do mesmo. Apesar de a disfunção 

temporomandibular apresentar remissão de sintomas e ser de caráter multifatorial, o risco envolvido 

na pesquisa é a não melhora dos sinais e sintomas da disfunção, inclusive a dor, após a aplicação de 

laser e as avaliações. Se a melhora não for alcançada após o acompanhamento você será 

encaminhado para outro tipo de tratamento de acordo com o diagnóstico e a individualidade de cada 

caso. 



66 

 

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 Profa. Patrícia dos Santos Calderon, no endereço: 

Departamento de Odontologia da UFRN – Av. Salgado Filho,1787- CEP:59056-000, Lagoa Nova – RN, 

ou pelo telefone (84) 3215-4104.  

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis CEP 

59.012-300 Natal/RN. Fone: (84) 3342 5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 

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 “Efetividade da terapia por laser 

de baixa intensidade em pacientes portadores de disfunção temporomandibular.” 

Natal, _______________ 

Participante da pesquisa: 

Nome:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura:__________________________________________________________________ 

Pesquisador responsável: 
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Profa. Patrícia dos Santos Calderon .  Departamento de Odontologia da UFRN - Av. Salgado 

Filho,1787- CEP:59056-000, Lagoa Nova – RN,  telefone (84) 3215-4104.  

Assinatura: 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes endereço: Av. Nilo Peçanha, 

620 – Petrópolis CEP 59.012-300 Natal/RN. Fone: (84) 3342 5003 E-mail: cep_huol@yahoo.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


