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“O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi 

visto, ver outra vez o que já se viu, ver na Primavera o que se vira no Verão, ver de 

dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara 

verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É 

preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir, e para traçar caminhos 

novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre.” 

 

(José Saramago) 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

Introdução: A ansiedade é considerada um fator psicossocial relevante na etiologia 

multifatorial da disfunção temporomandibular (DTM). Objetivo: Determinar o efeito do 

tratamento com placa oclusal (PO), terapia manual (TM), aconselhamento (AC) e da associação 

placa oclusal + aconselhamento (PAC), na mensuração da dor e ansiedade em portadores de 

DTM. Métodologia: Foi realizado um ensaio clínico randomizado com 89 pacientes 

diagnosticados com DTM por meio do RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders) e divididos em quatro grupos de tratamento: PAC (n=25), PO 

(n=24), TM (n=21) e AC (n=19). Os participantes foram avaliados antes e após 1 mês das 

terapias quanto ás variáveis dor, ansiedade e diagnóstico de DTM. A mensuração da dor foi 

feita de acordo com uma escala visual analógica (EVA). Para avaliação da ansiedade foram 

utilizados três questionários: a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS), o 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e o Índice de Ansiedade Traço-Estado (IDATE - T e 

E). Foi utilizado o teste Split Plot ANOVA para observar a diferença entre os grupos ao longo 

do tempo e dentro do próprio grupo, com nível de confiança de 95%. Resultados: Entre os 

participantes houve predominância do sexo feminino (82,1%, n=72) e a média de idade foi de 

28 anos (±DP=9,34). Os quatro grupos obtiveram redução significativa (p < 0,001) na variável 

dor após 1 mês de tratamento. A avaliação da ansiedade, feita com três questionários diferentes, 

mostrou que houve redução dos sintomas de ansiedade após 1 mês para todos os grupos. 

Entretanto, esta redução só obteve significância estatística quando avaliada ao longo do tempo, 

HADS (p < 0,001), BAI (p < 0,001), IDATE-T (p = 0,006), não sendo, portanto, significante a 

diminuição dos sintomas entre os diferentes grupos de tratamento. Apenas para a avaliação da 

ansiedade-estado feita pelo IDATE-E não foi encontrada redução significativa entre os grupos 

(p = 0,068) nem ao longo do tempo (p = 0,760). Conclusão: Os resultados deste estudo mostram 

que as terapias utilizadas foram eficazes na redução da dor e dos sintomas de ansiedade em 

pacientes diagnosticados com DTM. Entretanto, nenhum grupo foi superior ao outro na redução 

das variáveis estudadas.  

Palavras-chave: síndrome da disfunção da articulação temporomandibular; ansiedade; dor.  

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Anxiety is considered a relevant psychosocial factor in the multifactorial 

etiology of temporomandibular dysfunction (TMD). Aim: To determine the effect of treatment 

with occlusal splint (OS), manual therapy (MT), counseling (C) and the association of occlusal 

splint + counseling (OSC) in the measurement of pain and anxiety in patients with TMD. 

Methods: A randomized clinical trial was conducted with 89 patients diagnosed with TMD 

through RDC / TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) and 

divided into four groups of treatment: OSC (n = 25), OS (n = 24), MT (n = 21) and C (n = 19). 

Participants were assessed before and after 1 month of therapy for pain, anxiety and TMD 

diagnosis. Pain measurement was done according to a visual analogue scale (VAS). To assess 

anxiety, three questionnaires were used: the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), 

the Beck Anxiety Inventory (BAI) and the Trait-State Anxiety Index (IDATE-T and E). The 

data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Science) 22.0 with the Split Plot 

ANOVA test and with a confidence level of 95%. Results: Among the participants, there was 

a predominance of females (82.1%, n = 72) and the mean age was 28 years (± SD = 9.34). The 

four groups obtained a significant reduction (p <0.001) in the pain variable after 1 month of 

treatment. The evaluation of anxiety, made with three different questionnaires, showed that 

there was reduction of anxiety symptoms after 1 month for all groups. However, this reduction 

was only statistically significant when evaluated over time, HADS (p <0.001), BAI (p <0.001), 

IDATE-T (p = 0.006), and therefore, there was no significant decrease in symptoms among 

different treatment groups. Only for the evaluation of state-anxiety by the IDATE-E, no 

significant reduction was found between the groups (p = 0.068) nor over time (p = 0.760). 

Conclusion: The results of this study showed that the therapies used were effective in reducing 

pain and anxiety symptoms in patients diagnosed with TMD. However, no group was superior 

to the other in reducing the studied variables. 

Key words: Temporomandibular joint dysfunction syndrome; anxiety; pain.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo genérico que abrange um conjunto 

de condições dolorosas e/ou disfuncionais que acometem o sistema estomatognático, 

envolvendo principalmente os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular 

(ATM) e estruturas associadas (GOLDSTEIN, 1999).  

É representada por quadros episódicos de dor musculoesquelética envolvendo 

também outros sinais e sintomas, tais como: cefaleias, manifestações otológicas (zumbido, 

plenitude auricular e vertigem), sensibilidade muscular e da ATM à palpação, alterações dos 

movimentos mandibulares e ruídos articulares (estalidos e crepitações). Estima-se que a 

prevalência de DTM na população mundial esteja entre 5% a 12%, embora apenas cerca de 

2% necessitem de alguma intervenção ou tratamento (SCHIFFMAN, OHRBACH, 

TRUELOVE, 2014; GOULET, LAVIGNE & LUND, 1995). 

A etiologia das DTMs é complexa e multifatorial (BARBOSA et al., 2008). Dentre 

os fatores que aumentam o risco da doença, iniciando ou mesmo acentuando a progressão do 

quadro doloroso estão: fatores físicos como trauma, fontes de dor profunda, hábitos 

parafuncionais, condição oclusal, características posturais, hiperatividade muscular; fatores 

neuromusculares; e fatores psicossociais, tais como as condições socioeconômicas, 

distúrbios do sono, ansiedade e depressão (OKESON, 2000; TURRELL et al., 2007).  

De acordo com alguns estudos, pacientes com disfunção temporomandibular, 

principalmente aqueles com dor crônica, podem apresentar transtornos psiquiátricos 

secundários como ansiedade, depressão, fobia social, diminuição da capacidade de trabalhar, 

além de isolamento e sofrimento pela perda da concentração e autoconfiança. (OKESON, 

1996; 2008). A depressão e ansiedade são importantes fatores que influenciam na percepção 

da dor e podem explicar a razão pela qual alguns pacientes portadores de DTM não 

respondem ao tratamento convencional (LICINI F, NOJELLI A, SEGÙ M, COLLESANO 

V, 2009; MANFREDINI D, 2009). 

Dessa forma, devido a multiplicidade de fatores associados à DTM, muitas 

possibilidades de tratamento são propostas, sendo padrão priorizar sempre as intervenções 

mais conservadoras e reversíveis, voltadas para o alívio da dor, restauração da função normal 

e do bem estar físico e mental do paciente (OKESON, 2000).  
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A placa oclusal tem sido muito utilizada por restabelecer o equilíbrio neuromuscular 

através da devolução de contatos oclusais equilibrados, reposicionamento do côndilo e 

relaxamento muscular (EKBERG E, VALLON D, NILNER M, 1998). Esta consiste de um 

dispositivo removível confeccionado em resina acrílica termopolimerizável que pode ser 

utilizada durante o dia ou à noite dependendo da situação clínica (GRAY RJM, DAVIES SJ, 

2001). 

A terapia manual (TM) é outra opção terapêutica conservadora apontada na literatura 

com bons resultados na gestão de pacientes com DTM (LAAT et al. 2003; KALAMIR et al. 

2012; TUNCER et al. 2013; WAHLUND et al. 2015). Baseia-se numa série de exercícios 

que auxiliam a restaurar a função normal dos músculos e articulação, reduzir a inflamação 

local, estimular o reparo tecidual e promover alívio da dor (MICHELOTTI et al. 2004).   

Além disso, é consenso na literatura que o tratamento com foco na educação do 

paciente através de um aconselhamento direcionado e individualizado, deve ser considerado 

um componente central no manejo da DTM (Wright EF, North SL, 2009). Diversos autores 

relatam que esta abordagem biopsicossocial tem demonstrado melhora significativa na 

redução da dor (DWORKIN, MASSOTH, 1994; MORLEY, ECCLESTON, WILLIAMS, 

1999). 

Embora estas terapias sejam consideradas estratégias não invasivas muito bem 

utilizadas, ainda pouco se sabe sobre seu efeito em relação a fatores psicológicos como a 

ansiedade (COSTA et. al. 2015). A literatura aponta que os estudos realizados apresentam 

resultados conflitantes devido à heterogeneidade de amostras incluídas, falta de critérios 

rígidos como o diagnóstico de DTM por meio do RDC e avaliação inconsistente do período 

de seguimento (EBRAHIM et al. 2012; KREINER, BETANCOR, CLARK, 2001; FRICTON 

et al. 2010).  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um ensaio clínico randomizado para 

avaliar a efetividade das terapias com placa oclusal e aconselhamento – associadas e 

isoladamente, e da terapia manual nas variáveis: dor e ansiedade em pacientes portadores de 

DTM.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Foi realizada uma revisão de literatura utilizando as bases de dados: The Cochrane 

Library, PubMed (Medicina Pública) e Web of Science. Foram selecionados artigos 

publicados entre 1992 e junho de 2016, que tenham retornado à busca por meio dos 

descritores e/ou palavras retirados do MeSH (Medical Subject Headings), DeCS (Descritores 

em Ciências da Saúde) e txt word:  

1ª estratégia:  

((anxiety* OR ansiedade* OR “Hospital Anxiety and Depression Scale” OR “Escala 

Hospitalar de Ansiedade e Depressão” OR “HADS” OR “Beck Anxiety Inventory” OR BAI 

OR Inventário de Ansiedade de Beck OR STAI OR “STATE-TRAIT ANXIETY 

INVENTORY” OR “Inventário de Ansiedade Traço-Estado” OR IDATE) AND 

(“temporomandibular joint disorder” OR “temporomandibular joint dysfunctions” OR 

“Disfunção da articulação temporomandibular” OR “temporomandibular disorders” OR 

"trastornos temporomandibulares" OR TMD OR TTM OR DTM) NOT (animals OR 

animales OR animais)). 

2ª estratégia: 

((occlusal splint* OR placa oclusal*) OR (physical therapy modalities* OR 

modalidades de fisioterapia*) OR (cognitive-behavioral treatment* OR terapia cognitiva 

comportamental) AND (“temporomandibular joint disorder” OR “temporomandibular joint 

dysfunctions” OR “Disfunção da articulação temporomandibular” OR “temporomandibular 

disorders” OR "transtornos temporomandibulares" OR TMD OR TTM OR DTM) NOT 

(animals OR animales OR animais)). 

 

2.1 DEFINIÇÃO, ETIOLOGIA E ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Segundo Okeson (2013), a DTM pode ser definida como uma desordem que envolve 

comprometimento dos músculos mastigatórios, da articulação temporomandibular e 

estruturas associadas, manifestando-se clinicamente com uma variedade de sinais e sintomas, 

sendo os mais recorrentes: dor facial, sons na ATM, limitação e/ou desvios na trajetória de 

abertura mandibular, etc.  
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Os fatores etiológicos da DTM podem ser classificados em três tipos: predisponentes, 

iniciadores e perpetuadores. Fatores predisponentes são aqueles que aumentam o risco do 

indivíduo desenvolver a doença e envolvem características fisiológicas, metabólicas e/ou 

psicológicas. Já os fatores iniciadores são considerados o gatilho para o início dos sintomas 

como, por exemplo, um microtrauma ao mastigar alimentos duros, um bocejo, ou mesmo a 

abertura de boca prolongada durante um tratamento odontológico. Enquanto os fatores 

perpetuadores, por sua vez, compreendem aqueles sustentam a ocorrência da doença, como 

características hormonais, parafunção e condições psicossociais (OKESON, 1996; 

TALLENTS et. al., 2002; PERGAMALIAN et. al. 2003).  

Os sinais e sintomas de DTM são relativamente comuns na população adulta, com 

uma prevalência estimada de cerca de 21% a 50%, sendo que apenas uma pequena parcela 

chega realmente a desenvolver a disfunção e necessitar de tratamento.  Esta prevalência tende 

a diminuir quando se avalia a população idosa. Quanto ao sexo, muitos estudos demonstram 

que as mulheres são as mais frequentemente acometidas (CARLSSON, 1999; 

RUTKIEWICZ et. al., 2006). 

Um estudo coorte prospectivo de base populacional realizado nos Estados Unidos 

(EUA), avaliou 2.737 voluntários, entre 18 a 44 anos, sem história significativa de DTM, 

durante 5,2 anos. Neste período, 260 pessoas desenvolveram a DTM, representando uma taxa 

de incidência média anual de 3,5%, sendo positivamente associada a idade, mas fracamente 

associada ao gênero, o que contradiz estudo anteriores. O estudo envolveu ainda uma auto-

avaliação da satisfação com os padrões materiais de vida, na qual um quarto das pessoas com 

as menores avaliações, apresentaram maior incidência de DTM do que um quarto das pessoas 

com melhores classificações. Quanto a etnia, afro-americanos apresentaram maior incidência 

de DTM em relação a brancos e asiáticos (SLADE et. al. 2013).   

Uma outra análise derivada do estudo anterior avaliou os fatores psicológicos 

associados com o desenvolvimento de DTM. Dentre outros instrumentos, foi utilizado o 

IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado), mostrando que tanto a ansiedade “traço” 

quando a “estado” estão associadas com a incidência de DTM, possuindo razão de chance 

(odds ratio) de 1,4 e 1,22, respectivamente. Além disso, os autores concluíram que as medidas 

de estresse, depressão e características de humor na avaliação do baseline foram preditores 
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significativos de DTM, podendo ser abordados, portanto, como fatores de risco para a 

doença.   

Compreender a DTM e saber como diagnosticá-la, são pontos primordiais para 

direcionar uma correta abordagem terapêutica. Para fins de diagnóstico em pesquisa, o RDC 

(Critério de Diagnóstico em Pesquisa para DTM - Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders - RDC / TMD) é o instrumento mais amplamente utilizado e 

bem sucedido, por apresentar procedimentos operacionalizados de coleta de dados que 

podem ser facilmente aplicados e reproduzidos, além de possuir critérios diagnóticos 

específicos com alta confiabilidade (DWORKIN, LERESCHE, 1992).  

Diferente de sistemas de classificação anteriores, que consideravam o diagnóstico da 

DTM com ênfase apenas em fatores físicos, o RDC é composto por dois eixos: o eixo I, que 

inclui a avaliação de sinais e sintomas físicos, e o eixo II que trata do domínio bio-

comportamental; contemplando, portanto, a compreensão da etiologia multifatorial das 

DTMs (DWORKIN, LERESCHE, 1992).  

 

2.2 FATORES PSICOSSOCIAIS E DTM 

No modelo biopsicossocial de atenção à saúde, a dor deixa de ser considerada apenas 

uma reação fisiológica e sensorial frente a um estímulo específico, como outrora definiu o 

modelo biomédico, e passa a ser compreendida como uma experiência pessoal, com sua 

percepção sendo fortemente influenciada por aspectos emocionais, psicológicos e 

comportamentais de cada indivíduo (ENGEL, 1977). Esta relação passa a ser ainda mais 

evidente em pacientes portadores de DTM, visto que, de maneira geral, é consenso na 

literatura a importância dos fatores psicológicos e psicossociais na sua predisposição, 

iniciação e perpetuação (SUVINEN et al, 2005).  

No entanto, apesar da gama de estudos direcionados para este campo, ainda não há 

evidências suficientes para classificá-los propriamente como fatores etiológicos (SUVINEN 

et al, 2005). Acredita-se que as características individuais da personalidade e as condições 

emocionais são importantes para o desenvolvimento de DTM, de modo que situações ou 

eventos desfavoráveis na vida do indivíduo, estão significativamente relacionadas com a 

ocorrência e curso da doença (PERTES; SHELDON, 1995; MONGINI,1984; AKHTER, 

2007). 
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Segundo Davies et al. (2009), ascaracterísticas psicossociais mais fortemente 

associadas à DTM, incluem sofrimento emocional, sintomas somáticos, distúrbios do sono, 

enfrentamento de eventos adversos na vida, além de alterações psicológicas como a 

ansiedade, que será analisada no presente estudo. 

 

2.3 ANSIEDADE E DTM  

A ansiedade é uma característica psicológica que tanto pode representar um estado 

emocional temporário e não patológico, considerado normal frente à situações específicas e 

sem potencial de causar danos severos ao indivíduo, como também um distúrbio psiquiátrico 

mais complexo que compromete significativamente a qualidade de vida, necessitando de 

abordagem diferenciada (MANFREDINI, LOBBEZOO, 2009)  É uma condição de elevada 

prevalência e que geralmente está associada à comprometimento físico e diminuição da 

qualidade de vida (OEI; BOSCHEN, 2009). Sua associação com a DTM tem sido 

exaustivamente discutida na literatura.    

No estudo realizado por Lei et al (2015) com 510 participante (387 mulheres e 123 

homens, entre 11 e 79 anos de idade) observou-se que os scores médios de ansiedade, medida 

pelo HADS (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão), foram significativamente piores 

(p<0,05) para o grupo com DTM em comparação ao controle. Mora et al. (2012) avaliaram 

os sintomas de ansiedade por meio da versão alemã do questionário de saúde do paciente 

(GAD-7), em 106 participantes divididos em três grupos: pacientes com DTM, com bruxismo 

e controles saudáveis. Observou-se que os scores de ansiedade foram maiores para o grupo 

com DTM em comparação aos demais grupos (p<0,001). 

Lucena et al. (2012) avaliaram a relação entre ansiedade, depressão e DTM em uma 

amostra de 153 alunos (entre 16 e 31 anos de idade) de um curso preparatório para ingresso 

na universidade. Os participantes foram avaliados no começo e no fim do curso, cujos 

resultados mostraram que a ansiedade e os sintomas de DTM foram significativos em ambos 

os tempos. Observou-se ainda que os indivíduos ansiosos tinham maior risco de desenvolver 

DTM (OR de 5,6 no início do curso e 2,6 no final).  

Monteiro et al (2011) realizaram um estudo transversal com estudantes universitários 

de diferentes áreas das ciências exatas. Foram incluídos 150 pacientes (33 mulheres e 117 

homens, com idades entre 17 e 30 anos) divididos em um grupo de controles saudáveis e 
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outro de pacientes diagnosticados com DTM. A mensuração da ansiedade através do IDATE 

mostrou que 35,4% (n=53) tinham baixo nível de ansiedade, 48,6% (n=73) tinham ansiedade 

moderada e 16% (n=24) tinham alto ou sério nível de ansiedade. Concluíram que a correlação 

entre os níveis de ansiedade-traço e graus de dor orofacial crônica foi significativa e positiva 

(p=0,0154) enquanto nenhuma correlação significativa foi encontrada entre os níveis de dor 

e ansiedade-estado.     

Yu et al (2015) avaliaram o nível de ansiedade e sua associação com a DTM em 616 

pilotos de avião, todos do sexo masculino e com idade variando entre 23 e 52 anos. Os 

resultados mostraram que a porcentagem de DTM no grupo examinado foi de 33,3% 

(n=205/616) e a pontuação de ansiedade-traço medida pelo IDATE foi significativamente 

maior (p=0,049) nesses pacientes em comparação aos que não apresentaram DTM.      

Pizzolato et al (2008), por sua vez, avaliaram os níveis de ansiedade através do 

HADS, em 82 crianças em idade escolar, com e sem DTM, e concluíram que as crianças com 

altos índices de ansiedade foram dezoito vezes mais propensas a desenvolver DTM 

(p<0,0001), indicando que esta pode ser considerada um fator de risco para a ocorrência de 

DTM nesta população. Barbosa et al (2016) encontraram resultado semelhante, de que a 

presença de DTM em crianças e pré-adolescentes está associada à ocorrência de sintomas de 

ansiedade, depressão e diminuição da qualidade de vida nestes pacientes.  

Oliveira et al. (2017) realizaram um estudo transversal para avaliar a prevalência de 

DTM em estudantes de Odontologia (n=90) e sua associação com a saúde geral, a qualidade 

de vida e ansiedade. A prevalência de DTM foi de 58,9% (n=53) e foi associada com uma 

pior qualidade de vida em todos os seus domínios – físico (p=0,016), psicológico (p<0,001), 

social (p=0,045) e ambiental (p=0,017). Também houve associação entre a ansiedade traço e 

estado medidas pelo Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) e a presença de DTM 

(p<0,05). Mostrando, portanto, que estas são importantes características psicossociais 

associadas à ocorrência de DTM. 

Por outro lado, um estudo semelhante realizado por Fernandes Azevedo et al. (2017) 

avaliou a prevalência de DTM, diagnosticada pelo RDC, em estudantes de Odontologia e sua 

correlação com a ansiedade. A prevalência de DTM foi de 36,2%, entretanto não foi 

encontrada associação estatística (p> 0,05) entre a ocorrência da disfunção e a ansiedade 

medida pelo IDATE.  
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2.4 TRATAMENTO COM PLACA 

 

O tratamento com uso de placa oclusal tem sido um dos mais debatidos na literatura 

para manejo de pacientes portadores de DTM, sendo considerado como padrão ouro de 

intervenção (KAFAS, KALFAS, LEESON; 2007). Ela tem a finalidade de estabilizar e 

melhorar o funcionamento da articulação temporomandibular (ATM), promover o 

relaxamento muscular e proteger os dentes de sobrecargas oclusais. Sua eficácia na redução 

dos sintomas varia entre 70% a 90% (Clark GT, 1984). 

A placa oclusal pode ser utilizada para fins diagnósticos antes que alguma terapia 

irreversível seja utilizada, como por exemplo a realização de ajuste oclusal; como terapia 

conservadora para controle de sinais e sintomas; ou apenas para prevenir desgastes dentários 

em pacientes que possuem hábitos parafuncionais, mas que não desenvolveram a disfunção 

(CLARK, 1989). 

Os autores descrevem vários mecanismos de ação dos dispositivos interoclusais, que 

explicariam a função de controle da sintomatologia dolorosa em pacientes com DTM 

conforme segue:  

- Desengajamento oclusal: esta teoria supõe que a devolução de contatos oclusais 

considerados “ideais”, seria capaz de eliminar toda a atividade muscular anormal gerada 

pelas interferências oclusais (ASH E RAMFJORD, 1995). No entanto, esta visão de que a 

oclusão teria uma função primária na causa da DTM, tem sido contestada pelo fato de que 

alguns pacientes com desarmonias oclusais semelhantes não apresentam sintomatologia 

significante, enquanto outros com oclusão considerada estável podem vir a desenvolver a 

doença (BARKER, 2004).  

- Aumento da dimensão vertical: o restabelecimento da dimensão vertical de oclusão 

(DVO) proporcionado pelo uso da placa, seria capaz de promover redução na atividade 

muscular e também dos sintomas, desde que seja respeitado o espaço funcional livre. Porém, 

não há consenso na literatura sobre a definição do grau de aumento necessário para promover 

alívio dos sintomas, tornando-se portanto, uma questão intuitiva (KLASSER e GREENE, 

2009).         

-Modificação da posição condilar: esta mudança para uma relação 

musculoesquelética mais estável, funcional e reproduzível (posição de relação cêntrica), 
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aliviaria a carga da ATM (EKBERG et al 1998). Em um estudo realizado por Ettlin et al 

(2008), observou-se que a utilização de placa oclusal levou a uma alteração topográfica 

côndilo-fossa, proporcionando uma melhor distribuição de contatos nas superfícies 

articulares. 

- Efeito cognitivo: baseia-se na ideia de que a utilização da placa funcionaria como 

um lembrete para alertar os pacientes acerca de hábitos prejudiciais e estimular o uso 

mandibular consciente, diminuindo atividades com potencial de causar danos ao sistema 

estomatognático (Clark GT, 1984). 

- Efeito placebo: este deve ser considerado quando o paciente é submetido à qualquer 

tipo de intervenção. Compreende os resultados terapêuticos obtidos com administração de 

substâncias inertes e/ou procedimentos inativos, apenas em virtude de mudanças psicológicas 

e fisiológicas positivas. Deste modo, atitudes positivas relacionadas à terapia com placa, 

seriam capazes de diminuir os níveis de sofrimento, estresse e ansiedade que os pacientes 

com DTM apresentam, significando uma melhora no estado emocional e resposta ao 

tratamento (EKBERG et al 1998).     

- Aumento do estímulo periférico ao sistema nervoso central (SNC): neste caso, o 

novo padrão de contato oclusal percebido pelos receptores periodontais, musculares e da 

ATM, é codificado em informações no SNC que sinalizam a inibição da atividade muscular 

anormal e, portanto, resultam em relaxamento da musculatura (OKESON, 1992) 

- Teoria da regressão natural à média: esta faz referência a característica autolimitante 

intrínseca à DTM, que apresenta períodos de exacerbação intercalados por outros de 

completa remissão de sintomas. Ou seja, é previsto que ocorra redução na intensidade da dor 

independente da terapia a que o paciente foi submetido (MAGNUSSON T, CARLSSON GE, 

EGERMARK, 2000)  

De maneira geral, sabe-se que nenhuma destas teorias conseguiria explicar 

isoladamente o mecanismo de ação da placa. O que ocorre, possivelmente, é a combinação 

entre elas de acordo com o limiar de tolerância fisiológica estrutural individual. Visto que, o 

sucesso do tratamento é alcançado quando todas as características identificadas no paciente 

são igualmente controladas, sejam elas físicas ou psicossociais.  

Um ensaio clínico randomizado realizado por Costa et. al. (2015) avaliou o efeito de 

dois grupos de tratamento nos aspectos psicológicos de pacientes com DTM: um grupo de 
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pacientes que recebeu apenas aconselhamento e outro de aconselhamento com placa oclusal. 

A mensuração da ansiedade e depressão feita através do HADS mostrou que, no baseline, 

60% dos sujeitos tinham pelo menos ansiedade leve e 25% tinham algum grau de depressão. 

Já após 5 meses de acompanhamento, observou-se que houve uma redução significativa 

(p<0.05) dos sintomas de ansiedade e depressão apenas no grupo que recebeu as terapias 

associadas. 

Por outro lado, Qvintus et. al. (2015) avaliaram a eficácia do tratamento com placa 

oclusal em comparação a um grupo que recebeu apenas aconselhamento e instruções para 

exercícios musculares. Após um ano mostraram que houve redução da intensidade da dor 

facial (medida por escala visual analógica) para os dois grupos, sem diferença significativa 

entre eles.   

Em uma revisão sistemática realizada por Kuzmanovic-Pficer et. al. (2017) 

concluíram que o uso de placa oclusal, a curto prazo, resultou em efeito positivo na redução 

da dor, com importante redução na sensibilidade muscular (OR = 1,97; p=0,03) e melhora na 

abertura bucal (p=0,04). No entanto, os resultados a longo prazo de estudos que avaliaram a 

intensidade de dor em pacientes tratados com placa oclusal em comparação a controles, não 

mostrou diferença estatisticamente significativa (p= 0,86). Desse modo, os autores concluem 

que é necessária a realização de outros estudos padronizados para definir melhor o efeito da 

placa oclusal a longo prazo. 

  

2.5 TRATAMENTO COM TERAPIA MANUAL   

 

De acordo com uma revisão de literatura realizada por Medlicott e Harris (2006), a 

terapia física está entre os 10 tratamentos mais utilizados no manejo da DTM. Esta tem como 

objetivo promover o relaxamento dos músculos, reduzir a hiperatividade muscular, melhorar 

a mobilidade da articulação e, portanto, diminuir os sintomas dolorosos relacionados a eles. 

A terapia física envolve modalidades de tratamento como: o uso de ultrassom, 

laserterapia, neuroestimulação elétrica transcutânea (TENS) e acupuntura, além do exercício 

terapêutico e/ou terapia manual (TM) (RASHID A, MATTHEWS NS, COWGILL H, 2013), 

que foram a estratégia de tratamento utilizada neste trabalho.  
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A TM envolve terapia térmica, massagens e uma série de exercícios para 

alongamento, coordenação, mobilização e estabilização dos músculos e da ATM 

(MICHELOTTI et al., 2005). Estes procedimentos devem ser gerenciados por um 

profissional capacitado que é responsável por aplicar a terapia clinicamente e instruir 

cuidadosamente o paciente para que ele realize os exercícios em casa. Para isto, é necessário 

que haja uma boa comunicação entre profissional e paciente, com o intuito de torna-lo apto 

para a autogestão do seu cuidado (EPSTEIN e ALPER 2004).   

É uma abordagem terapêutica relativamente simples, reversível, conservadora e de 

baixo custo, quando comparada à outros tratamentos como a placa oclusal. De modo 

semelhante ao tratamento com aconselhamento, ela permite que o paciente participe 

ativamente do seu autocuidado, tornando-o mais susceptível a aderir plenamente ao 

tratamento e a desenvolver uma postura de enfrentamento positivo em relação à sua disfunção 

(EPSTEIN e ALPER 2004).    

A terapia manual tem sido utilizada para melhorar a coordenação e a força dos 

músculos mastigatórios, restabelecer a amplitude dos movimentos mandibulares, reduzir a 

isquemia tecidual e o acúmulo de metabólitos, dissolver os pontos de tensão muscular e 

estimular a produção de líquido sinovial (BRANTINGHAM JW et al. 2013). 

Em uma revisão sistemática seguida de metanálise realizada por Armijo-Olivo et al. 

(2015) concluiu-se que os resultados de estudos que analisaram a terapia manual em 

comparação com toxina botulínica, lista de espera, aconselhamento e/ou exercícios de 

autocuidado, apoiam o uso de TM para tratar DTM de origem muscular, visto que esta 

resultou em redução da dor e melhora da amplitude mandibular nos indivíduos tratados em 

relação ao baseline. Entretanto, embora os resultados da TM tenham sido superiores aos do 

grupo controle e da lista de espera, não houve significância estatística entre eles. Já os 

resultados da TM e toxina botulínica foram considerados equivalentes. 

Nesta mesma revisão foram incluídos ainda estudos que avaliaram o efeito de 

exercícios realizados pelo próprio paciente combinados com a TM em indivíduos 

diagnosticados com DTM de origem articular. No geral, concluiu-se que esta estratégia de 

tratamento resultou em melhora na amplitude de abertura e redução dos sintomas dolorosos, 

principalmente naqueles pacientes com deslocamento de disco sem redução. Esta redução da 

dor foi significativamente maior quando comparada às intervenções semelhantes com uso de 
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placa oclusal, autocuidado e medicamentos. Além o tamanho do efeito terapêutico na redução 

da intensidade de dor foi considerado moderado (0,40) de acordo com as diretrizes de Cohen.   

Um estudo prospectivo realizado por Laat et al. (2003) avaliou a eficácia de um 

regime de tratamento envolvendo aconselhamento e terapia manual e se a duração das 

terapias (4 ou 6 semanas) influenciaram as variáveis. Foram incluídos 26 pacientes divididos 

aleatoriamente em dois grupos: um que recebeu AC associado a 4 semanas de TM e outro de 

AC com 6 semanas de TM. Houve melhora da função mandibular (p<0,001) e uma redução 

média de 60% no relato de dor medida pela EVA, sem diferenças significativas entre os 

grupos.  

Haketa et al. (2010) realizaram um ensaio clínico randomizado com 52 (46 mulheres 

e 6 homens) pacientes portadores de DTM e diagnóstico de deslocamento de disco anterior 

sem redução. Os indivíduos foram tratados com PO (n=25) e exercícios terapêuticos (n=19). 

Após 8 semanas de acompanhamento, houve melhora na intensidade de dor, limitação das 

funções diárias e amplitude máxima de abertura para ambos os grupos, sendo que, esta última 

foi maior para os pacientes tratados com exercícios em comparação aos que usaram PO.  

Em um estudo semelhante, Kalamir et al. (2012) avaliaram três grupos de pacientes 

que receberam: apenas TM (n=31); TM associada a AC (n=31); e um grupo controle, sem 

nenhum tratamento (n=31). Houve diferença significativa (p<0,05) na redução da dor nos 

grupos de tratamento em relação ao controle, aos 6 meses e com 1 ano de acompanhamento. 

Além disso, após 1 ano, houve diferença significativa (p=0,016) na redução da dor entre os 

dois grupos que receberam tratamento, sendo o de terapias associadas aquele que apresentou 

melhores resultados. 

Por outro lado, Wahlund et al. (2015) realizaram um ensaio clínico randomizado com 

pacientes adolescentes, no qual foram avaliados dois grupos de tratamento: terapia manual 

baseada em técnicas de relaxamento (n=31) e placa oclusal (n=33). Observou-se diferença 

significativa (p<0,001) na redução da dor miofascial, sendo os melhores resultados para o 

grupo de placa.  

Desse modo, a TM visa sobretudo tratar a deficiência através da melhora do sistema 

musculoesquelético, tornando o paciente consciente da quantidade de força e demanda 

apropriada para preservar a função saudável do sistema estomatognático.   
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2.6 TRATAMENTO COM ACONSELHAMENTO  

 

Alguns autores relatam que um dos pontos mais importantes e iniciais em qualquer 

que seja o protocolo de tratamento de DTM adotado, é a educação do paciente, estimulando 

o desenvolvimento da consciência cognitiva e auto-observação, de modo que o paciente 

esteja envolvido ativamente no seu próprio cuidado. Para isto, é interessante explicar para o 

paciente um pouco sobre o panorama da DTM, fornecendo-lhe condições de identificar 

hábitos ou situações específicas que estejam associadas com o seu distúrbio e, portanto, 

direcionar a intervenção para estes. (FREESMEYER, FUSSNEGGER, AHLERS; 2005)  

A revisão sistemática realizada por Freitas et al (2013) mostrou que as abordagens 

terapêuticas que envolvem aconselhamento ou outras formas de auto-gestão incluem 

inúmeras estratégias, sendo baseadas principalmente, em reversão de hábitos deletérios, 

educação do paciente, autoajuda, autocuidado e autorregulação. Independente de qual 

estratégia será empregada, é consenso que o ponto de partida consiste na explicação sobre as 

características da DTM, seus fatores etiológicos, a relação com os aspectos psicossociais e 

sobre o seu caráter benigno, informações estas que são imprescindíveis para aliviar a carga 

emocional relacionada à dor e sofrimento de pacientes com DTM crônica (FREITAS et al, 

2013).  

Ainda nesta revisão, os autores concluíram que as recomendações mais comuns 

descritas na literatura são: orientações para que os pacientes relaxem seus músculos 

mastigatórios; observação e controle de hábitos parafuncionais; uso mandibular adequado, 

evitando movimentos excessivos como a máxima amplitude de abertura; recomendação de 

dieta líquida e pastosa, com mastigação lenta e bilateral; melhoria da postura e higiene do 

sono (FREITAS et al, 2013).  

Jerjes et al (2007), em um estudo piloto, avaliaram 41 pacientes com DTM que foram 

divididos em dois grupos experimentais envolvendo diferentes modalidades de 

aconselhamento e um grupo placebo, em que os pacientes recebiam apenas informações 

sobre características anatômicas do sistema estomatognático. Eles concluíram que os dois 

grupos experimentais foram igualmente eficazes na redução da dor e ambos foram mais 

efetivos do que o grupo placebo.      
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Alguns estudos mostram ainda o benefício da associação do tratamento convencional 

(placa oclusal, fisioterapia ou prescrição medicamentosa) com modalidades de 

aconselhamento. É o caso do estudo realizado por Litt, Shafer e Kreutzer (2010). Eles 

avaliaram 110 pacientes de ambos os sexos divididos em dois grupos: um que recebeu apenas 

uma terapia padrão que consistia em uso de placa oclusal e administração de anti-

inflamatórios não-esteroides e outro grupo que recebeu a mesma terapia em associação com 

aconselhamento. Concluiu-se que os dois grupos de terapias obtiveram redução significativa 

da dor, sendo o grupo de associação o que apresentou os melhores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

3 OBJETIVO GERAL  

 

Realizar um ensaio clínico randomizado para avaliar a efetividade dos tratamentos 

com placa oclusal (PO), terapia manual (TM), aconselhamento (AC), assim como a 

associação de placa oclusal e aconselhamento (PAC), nas variáveis: dor e ansiedade em 

pacientes portadores de DTM após 1 mês de tratamento.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS: 

 

Avaliar o efeito da placa oclusal sobre a dor e ansiedade em pacientes com DTM; 

Avaliar o efeito da terapia manual sobre dor e ansiedade em pacientes com DTM;  

Avaliar o efeito do aconselhamento cognitivo-comportamental sobre a dor e 

ansiedade em pacientes com DTM; 

Avaliar o efeito da placa oclusal associada ao aconselhamento sobre a dor e ansiedade 

em pacientes com DTM; 

Comparar os resultados de cada grupo de tratamento após 1 mês. 
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4 HIPÓTESES 

 

H0 – Os pacientes que receberam o tratamento com placa, terapia manual, 

aconselhamento ou associado (placa + aconselhamento) não apresentariam melhora em 

relação às variáveis dor e ansiedade. 

H1 – Os pacientes que receberam o tratamento com placa, terapia manual, 

aconselhamento ou associado (placa + aconselhamento) apresentariam melhora em relação 

às variáveis dor e ansiedade. 

H2 – Os pacientes que receberam o tratamento da placa associado ao aconselhamento 

apresentariam menores scores de dor, medida pela EVA, e de ansiedade, medidos pelo 

HADS, BAI e IDATE quando comparados aos pacientes que receberam as terapias isoladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

5 METODOLOGIA 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O estudo foi submetido à apreciação e aprovação do comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), com parecer de número 

1.442.401 (ANEXO I) e desenvolvido de acordo com as normas e requisitos contidos na 

resolução 466/2012 sobre pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2013). Os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II) com todas as 

informações referentes à pesquisa, e aprovado pelo comitê. O estudo também possui cadastro 

na Plataforma REBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos).  

 

5.2 NATUREZA E LOCAL DO ESTUDO 

 

Foi realizado um ensaio clínico randomizado cego, no qual o pesquisador avaliador 

não teve conhecimento sobre a terapia a qual o paciente foi submetido. O estudo foi realizado 

no CIADE (Centro Integrado de Atendimento a pacientes portadores de Disfunção do 

Aparelho Estomatognático), projeto de extensão desenvolvido pela área de DTM e Oclusão 

do Departamento de Odontologia (DOD) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) – Natal/RN de março de 2016 a julho de 2017.   

 

 5.3 AMOSTRA  

 

A amostra por conveniência consistiu de 89 pacientes diagnosticados como 

portadores de DTM e divididos em quatro grupos: placa oclusal (PO), terapia manual (TM), 

placa oclusal associada ao aconselhamento (PAC) e aconselhamento (AC), conforme 

descrito no fluxograma abaixo.  Para a randomização, foi feito o sorteio da terapia a qual o 

primeiro paciente a ser incluído seria submetido, e os demais eram alocados de acordo com 

a seguinte ordem: PO, TM, AC, PAC, até que todos os pacientes fossem distribuídos. Por 

exemplo: se o primeiro paciente fosse do grupo de AC, o segundo seria de PAC, e então 

reiniciava a sequência com o terceiro de PO e o quarto de TM. 
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Fluxograma 1. Descrição da amostra.   

 

Foi realizado o cálculo do poder da amostra inverso por meio do programa OpenEpi 

(versão 3.0), para observar a diferença entre os grupos ao longo do tempo e dentro do próprio 

grupo com intervalo de confiança de 95%, além da quantidade amostral mínima para 

obtenção da diferença entre grupos sobre a EVA, HADS, BAI e IDATE. 

Os indivíduos que abandonaram o tratamento selecionado ou não seguiram as 

recomendações de orientações, como, por exemplo, uso inadequado da PO, ausência nas 

sessões de TM ou mesmo que tenham tomado alguma medição que pudesse influenciar nos 

resultados da terapia foram excluídos do estudo e continuaram sendo atendidos no CIADE.  

Os pacientes que não melhoraram e não conseguiram permanecer no grupo inicial, 

passaram por um período de espera de 3 meses sem receberem tratamento, seguido por 

mudança de grupo de acordo com o sorteio da nova terapia. 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico positivo de DTM de acordo 

com o eixo I do RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders)2 (DWORKIN; LERESCHE, 1992), que não tivessem recebido nenhum 

Pacientes triados

n=300

PO 

n=28

TM

n=28

AC 

n=28

PAC

n=28
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tratamento para DTM nos últimos 3 meses, possuíssem relato de dor na região orofacial 

também nos últimos 3 meses e que estivessem na faixa etária de 18 a 65 anos. 

 

5.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos pacientes que fossem identificados com algum comprometimento 

da capacidade cognitiva, tornando-o incapaz de compreender as perguntas dos questionários; 

histórico de trauma na cabeça que esteja relacionado com a etiologia da dor orofacial;  

pacientes com desordens intracranianas ou cefaleias; uso de medicações nos últimos 3 meses, 

que pudessem interferir no efeito das terapias que foram testadas, como relaxantes 

musculares, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, antidepressivos e ansiolíticos; uso de 

medicação para tratamento de DTM ou dores musculares durante o tempo de tratamento da 

pesquisa; outras causas de dor orofacial como cárie, doenças periodontais, ou neuropatias e 

fibromialgia.  

 

5.6 TERAPIAS 

5.6.1 Placa oclusal 

 

As placas oclusais foram confeccionadas por dois pesquisadores calibrados, seguindo 

a técnica descrita por Okeson (2013). Todos os procedimentos clínicos, para cada paciente, 

eram realizados em uma única consulta e pelo mesmo pesquisador. Iniciando com a 

impressão dos arcos superior e inferior através de moldagem com moldeiras de estoque em 

inox (Tecnodent Indústria e Comércio) carregadas com hirocolóide irreversível (Alginato, 

Hydrogum; Zhermack). Em seguida, o pesquisador se dirigia até o laboratório para 

desinfecção do molde com hipoclorito de sódio a 1% (Asfer Indústria química LTDA) e 

posterior vazamento com gesso especial tipo IV (Durone, Dentsply Indústria e Comércio 

LTDA). 

Enquanto aguardava a presa total do gesso dos modelos, o pesquisador retornava ao 

atendimento para confecção de um “jig de Lúcia” em resina acrílica vermelha duralay 

(Polidental LTDA) na região de incisivos superiores, iniciando pela vestibular logo abaixo 

do equador protético e se estendendo pela incisal e palatina até alguns milímetros do palato. 
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Uma vez a que a resina acrílica tivesse completado sua polimerização, pedia-se ao paciente 

para ocluir com o jig interposto entre as arcadas, com o objetivo de promover a 

desprogramação proprioceptiva do ligamento periodontal assim como um maior relaxamento 

muscular, facilitando assim, a manipulação da mandíbula para a posição de relação cêntrica. 

Em seguida, o jig era desgastado com broca maxicut de carboneto de tungstênio (PM – 

Labordental), até se obter uma desoclusão posterior de cerca de 2mm entre a distância fossa-

cúspide, determinando, portanto, a espessura da placa. Após isso, com o jig em posição, o 

paciente era orientado a morder uma lâmina de cera nº 7 (Asfer Indústria Química LTDA) 

dobrada ao meio, aquecida e recortada de acordo com a dimensão das arcadas; obtendo-se 

assim, o registro interoclusal para a montagem do modelo inferior na articulador.    

 Para completar o registro das relações maxilomandibulares e orientar a 

montagem do modelo superior no articulador semi-ajustável (ASA) Mondial 4000 S (Bio-

Art Equipamentos Odontológicos) era feita a personalização do garfo com godiva, e a tomada 

do arco facial, possibilitando transferir ao ASA a posição da maxila em relação a base do 

crânio.  

O paciente era então dispensado, e o pesquisador se dirigia ao laboratório para 

proceder a montagem do ASA, da seguinte maneira: ajuste do ângulo de Bennet em 15° e da 

guia condilar em 30°, médias consideradas padrão para a população; ajuste da guia 

intercondilar de acordo com a medida pequena, média ou grande, obtida com o arco facial; 

posicionamento do arco no ASA e do modelo superior sobre o registro do garfo de mordida; 

vazamento de gesso sobre o modelo até o ramo superior; após a presa, remove-se o arco, o 

ASA é então virado ao contrário, o pino incisal fixado em zero e procede-se a interposição 

do jig e registro em cera 7 para montagem do modelo inferior. Desse modo, o espaço final 

obtido com o uso do registro interoclusal, corresponderá à espessura da placa após a 

acrilização.    

As placas oclusais foram fabricadas pelo mesmo técnico de laboratório previamente 

calibrado, utilizando resina acrílica termopolimerizável (Clássico Artigos Odontológicos 

Clássico LTDA) e com as seguintes características: recobrimento total das faces oclusais dos 

dentes superiores, com espessura aproximada de 2 mm de altura na região de molares, 

contatos oclusais bilaterais e simultâneos, guia incisal nos movimentos protrusivos com 
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desoclusão imediata dos dentes posteriores e guia canina nos movimentos de lateralidade. 

Além disso, a superfície oclusal era plana, lisa e polida, seguindo a curva da oclusão.  

Na consulta para a instalação da placa eram observados os seguintes aspectos: 

adaptação e estabilidade, dimensão vertical com a placa, para garantir que esta não 

ultrapassasse a dimensão vertical de repouso, além dos aspectos fonéticos com a placa em 

uso. Posteriormente, eram realizados os ajustes oclusais necessários com o auxílio de papel 

carbono (AccuFilm II, Parkell) e as pontas para peça reta, maxi e minicut, obtendo-se 

contatos uniformes e de intensidade aproximada em todos os dentes. Finalizados os ajustes 

em oclusão na posição de relação cêntrica, era realizado o ajuste em lateralidade com 

desoclusão pelo canino e protrusão buscando uma oclusão mutuamente protegid. Por fim, se 

obteve o registro fotográfico para posterior comparação com os controles em relação à 

estabilização dos contatos. 

O paciente era orientado sobre o uso noturno e/ou diurno da placa de acordo com a 

sintomatologia que era descrita por ele. Também foram feitas instruções sobre higienização 

e acondicionamento. 

O primeiro retorno aconteceu 15 dias após a instalação, para controle e verificação da 

adaptação da placa, ajustes, registros fotográficos e reforço do aconselhamento, para o grupo 

de associação (PAC).  

Após 30 dias da instalação, eram obtidos novos registros fotográficos da situação da 

oclusão e as placas eram reajustadas, caso fosse necessário. Nesta consulta de controle era 

feito o RDC e a aplicação dos questionários para coleta de dados.  

 

5.6.2 Terapia manual  

 

A terapia manual aplicada neste estudo baseou-se no uso de agentes térmicos (calor 

e crioterapia) e exercícios terapêuticos que eram executados clinicamente por um pesquisar 

capacitado. O regime terapêutico consistia de sessões com duração de 40 minutos, realizadas 

duas vezes por semana durante 4 semanas. Os pacientes eram ainda instruídos para repetir 

em casa, todos os dias, os procedimentos que eram aplicados durante as sessões, conforme 

segue abaixo.     
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Todos os pacientes tratados, independente de seus diagnósticos, foram orientados a 

fazer compressa com bolsa de gel em temperaturas entre 40º a 50º, por 20 minutos, três vezes 

ao dia durante as quatro semanas de tratamento. As compressas eram aplicadas na região do 

masseter, temporal e ATM (MICHELOTTI et al., 2004).  

Os exercícios terapêuticos empregados foram:  

 Massagem do masseter e temporal (KALAMIR et al., 2012; LAAT et al., 

2003; MICHELOTTI et al., 2004):  

o Foi realizada utilizando uma pressão ligeiramente maior que a sensação 

dolorosa inicial, com duração média de 10 minutos.  Os músculos do lado direito da face 

eram massageados com a mão esquerda, e do lado esquerdo com a mão direita. 

o A massagem do masseter era feita com os dedos indicador, médio, e anelar 

colocados extraoralmente sobre a região de origem e inserção, executando movimentos 

circulares; enquanto isso, o polegar ficava na região intra-oral, exercendo uma contrapressão. 

o Os músculos temporais foram massageados com o dedo indicador, realizando 

movimentos ondulantes suaves.  

Os pacientes recebiam ainda exercícios específicos direcionados para o seu quadro 

clínico. (LAAT et al., 2003; MICHELOTTI et al., 2005; WAHLUND et al., 2015): 

 Exercícios de alongamento para os músculos da mandíbula: foram indicados 

quando o paciente era diagnosticado com dor miofascial e limitação de abertura. Solicitava-

se que o paciente abrisse a boca lentamente até que tivesse uma sensação de dor inicial. Em 

seguida, ele era orientado a forçar um pouco a abertura com o auxílio do dedo polegar 

apoiado nos incisivos superiores e o indicador nos incisivos inferiores. O exercício foi 

executado em um estratégia de segura-relaxa. O paciente foi orientado a praticar este 

exercício 3 vezes ao dia, em uma série de 10 repetições. 

 Exercícios de coordenação e resistidos (KALAMIR et al., 2012; 

MICHELOTTI et al., 2004) – Foram indicados para pacientes com diagnóstico de 

deslocamento de disco anterior, com ou sem redução, com o objetivo de recapturar o disco 

para sua posição de origem.  

o O exercícios de coordenação consistem na execução de movimentos 

mandibulares de abertura, fechamento, lateralidade, protrusão e retrusão, de forma rítmica e 
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suave com períodos de relaxamento, executados dentro dos limites indolores do paciente - 

três séries de 10 repetições, três vezes ao dia. 

o Os exercícios resistidos eram feitos através da aplicação de uma força externa 

– pelo dentista ou pelo próprio paciente, enquanto este executava os movimentos de 

lateralidade, abertura, fechamento, protrusão e retrusão. O paciente foi orientado a realizar, 

em casa, uma série de 10 repetições, três vezes ao dia. 

 

5.6.3 Aconselhamento 

 

Para o aconselhamento, era feita uma investigação acerca de hábitos e outros fatores 

que pudessem estar atuando na etiologia da disfunção do paciente, e então era elaborada uma 

série de orientações direcionadas para cada caso, com o intuito de individualizar o tratamento 

de acordo com as características e necessidades pessoais. Além disso, eram feitos 

esclarecimentos sobre as características gerais da doença, para que o paciente conhecesse 

melhor a sua condição e se sentisse apto para gerenciar o seu autocuidado. Ao final da 

consulta, o paciente recebia por escrito a cartilha com orientações sobre dieta, exercícios 

físicos, hábitos deletérios, instruções sobre uso mandibular correto, postura e higiene do sono 

(ANEXO III). Após 15 dias, era realizada uma consulta de reforço.   

 

5.7 INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os instrumentos de coleta para medição das variáveis foram constituídos por um 

índice diagnóstico (ANEXO IV), uma escala (ANEXO V) e três questionários autoaplicáveis 

(ANEXO VI a VIII), aplicados no baseline e após 1 mês de tratamento. Os questionários 

foram respondidos a próprio punho pelo paciente quando alfabetizados, ou com a ajuda de 

um entrevistador que lia as perguntas e anotava as respostas, sem nenhuma interferência.  

 

5.7.1 EVA - Escala analógica visual: dor.  

 

A EVA é constituída por uma escala visual graduada de 0 a 10, onde 0 significa sem 

dor no momento e 10 é a pior dor imaginável. Dores intermediárias a isso, devem ser 
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marcadas dentro deste intervalo. A categorização dessa variável se deu da seguinte forma: a 

primeira com dor até 3 e a segunda com dor acima de 3 (ANEXO V). 

Todos os questionários apresentam adequadas propriedades métricas e foram 

traduzidos e validados para o português. (BERTOLAZI et al., 2011; OLIVEIRA; 

NADANOVSKY, 2005; WHOQOL GROUP, 1995) Os voluntários responderam as questões 

de próprio punho, quando alfabetizados, ou com auxílio do entrevistador após a leitura de 

cada item sem que houvessem interferência nas respostas. 

 

5.7.2 HADS - Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

 

O HADS é composto por 14 questionamentos sobre como o paciente se sentiu na 

última semana, validada e traduzida para o português por Botega et al (1995). Destes, 7 

abordam características voltadas para sintomas de ansiedade (HADS-A) e as outra 7 

contemplam sintomas de depressão (HADS-D), que não foram abordadas neste trabalho. 

Para cada questionamento existem 4 possíveis respostas, que equivalem a pontuação de 0 a 

3, totalizando uma pontuação máxima de 21 pontos para cada componente do HADS. A 

pontuação em scores classifica a ansiedade em normal (0 a 7) ou de leve a severa (8 a 21). 

(ANEXO VI) 

 

5.7.3 BAI - Inventário de Ansiedade de Beck 

 

O BAI foi traduzido e validado por Cunha (2001). (ANEXO VII) É composto por 21 

itens e possui perguntas que podem ser respondidas numa escala de 0 a 3 (absolutamente 

não; levemente ou “não me incomodou muito”; moderadamente ou “foi muito desagradável, 

mas pude suportar”; e gravemente ou “dificilmente pude suportar”). A pontuação é dada pela 

soma dos itens e classifica a ansiedade em: ansiedade mínima (0 a 7), ansiedade leve a severa 

(8 a 63). 

 

5.7.4 IDATE - Índice de Ansiedade Traço-Estado: fatores psicológicos de ansiedade 
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O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) de Spielberger et al (1970), foi 

traduzido e validado por Biaggio e Natalício (1979). Este instrumento é formado por dois 

questionários (cada um contendo 20 itens) auto aplicados que avaliam separadamente a 

ansiedade-traço, que é considerada como o próprio nome diz um traço da personalidade do 

indivíduo; e a ansiedade-estado, aquela que ocorre momentaneamente frente a algum 

estímulo específico. Os resultados das respostas aos questionários é classificado em 

ansiedade leve (20-30), moderada (31-49) e severa (50-80). (ANEXO VIII). 

 

5.8 VARIÁVEIS ESTUDADAS  

 

As variáveis dependentes avaliadas no estudo foram: dor, ansiedade e diagnóstico de 

DTM. Já as variáveis independentes foram: sexo, idade, escolaridade, estado civil e situação 

profissional.   

 

5.9 ANÁLISE DE DADOS  

 

Os dados coletados foram reunidos em um banco de dados criado no programa Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) 22.0 e analisados descritivamente em valores 

absolutos, distribuição de frequência e medidas de tendência central e de variabilidade. O 

teste realizado foi o Split Plot ANOVA, para observar a diferença entre os grupos ao longo 

do tempo e dentro do próprio grupo, com nível de confiança de 95% para análise entre grupos 

e entre os tempos analisados.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Caracterização da amostra 

 

O estudo contou com 89 participantes entre 18 e 61 anos, pois houveram 22 perdas e 

1 óbito. Resultando em 24 pacientes no grupo de PO, 21 de TM, 19 de AC e 25 de PAC. A 

idade média de 28 anos (±DP=9,34), sendo 82,1% do sexo feminino (n=72) e 17,2% do sexo 

masculino (n=20). Quanto a raça, 50,6% (n=45) se declararam brancos, 42% (n-=38) pardos, 

5,6% (n=5) negros e apenas 1,1% (n=1) se declarou amarelo.  

Com relação ao estado civil no baseline, 76,4% (n=68) dos indivíduos eram solteiros, 

21,3% (n=19) eram casados e 2,2% (n=2) eram divorciados ou separados.  Quanto a ocupação 

ou situação profissional, 31,5% (n=28) dos participantes eram estudantes, 30,3% (n=27) 

estavam empregados, 15,7% (n=14) eram estudantes e empregados, 11,2% (n=10) estavam 

desempregados, 9,0% (n=8) eram “do lar” e 1,1% (n=1) era aposentado.  

Quanto ao nível de escolaridade dos participantes, a maioria possuía nível médio 

(n=44; 49,4%), seguido de pacientes com nível superior (n=33; 37,1%), pós-graduação (n=8; 

9%), ensino fundamental (n= 2; 2,2%) e sem escolaridade (n=2; 2,2%). 

O poder da amostra analisada chegou a 91,15% para a variável dor. Além disso, a 

amostra tem o poder de detectar a diferença mínima estimada entre os grupos de 1,71 (EVA), 

2,08 (HADS), 4,54 (BAI), 4,73 (IDATE-T) e 6,1(IDATE-E). 

No processo de coleta de dados houve perda de seguimento da amostra devido ao 

preenchimento inadequado dos instrumentos; resultando em 89 pacientes avaliados pelo 

RDC, 85 avaliados pela EVA, e a mensuração da ansiedade foi feita para 83 pelo HADS, 88 

pelo BAI, 87 e 89 no IDATE traço e estado, respectivamente.  

 

6.2 Diagnóstico de DTM  

 

Quanto ao diagnóstico de DTM pelo RDC no controle de 30 dias, 3 pacientes do 

grupo PO, 3 de TM e 3 de PAC foram diagnosticados sem DTM, enquanto apenas 1 

paciente do grupo AC chegou a este resultado. Além disso, dos 43 pacientes diagnosticados 
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com o pior prognóstico (DTM mista – associação do grupo I, II e III) apenas 18 

permaneceram com este quadro. (Tabela 1; Gráfico 1). 

Tabela 1. Diagnóstico de DTM (RDC /TMD). Natal, 2017. 

 

Tempo 

 

Diagnósticos da DTM pelo RDC/TMD  

Total 
GI GII GIII G I e II G I e 

III 

G II e 

III 

G I, II 

e III 

Sem 

diagnóstico 

Baseline n=5 

5,61% 

n=3 

3,37% 

n=2 

2,24% 

n=10 

11,23% 

n=25 

28,08% 

n=1 

1,12% 

n=43 

48,31%  

n=0 

0% 

n=89 

100%  

30 dias n=7 

8,0% 

n=15 

17,2% 

n=6 

6,9% 

n=11 

12,6% 

n=11 

12,6% 

n=9 

10,3% 

n=18 

20,7% 

n=10 

11,5% 

n=87 

100% 

DTM: disfunção temporomandibular; Grupo I: dor miofascial e dor miofascial com limitação de abertura; 

Grupo II: deslocamento de disco com redução, deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura 

e deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura; Grupo III: artralgia, osteoartrite e 

osteoartrose. 

 

Os dados foram reagrupados em uma nova categorização, sendo: DTM muscular 

apenas os que tiveram diagnóstico do grupo I, DTM articular para os que tiveram diagnóstico 

do grupo II ou III, isoladamente, e DTM mista para os que tiveram diagnósticos em mais de 

um grupo. (Gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1 – Diagnóstico de DTM no baseline e após 1 mês.  
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6.3 Escala de dor  

 

Houve redução na variável dor, medida pela escala visual analógica, para todos os 

grupos com 1 mês de tratamento. Entretanto, esta redução só obteve significância estatística 

quando avaliada ao longo do tempo (p < 0,001), não sendo, portanto, significante a 

diminuição dos sintomas entre os diferentes grupos de tratamento (p = 0,260).  Esta redução 

atribuída ao tempo foi de 27,7% (eta=0,277) apresentando efeito terapêutico alto (Tabela 2; 

Gráfico 2).  No gráfico 3, pode-se observar o escore da dor (maior e menor que 3) entre os 

grupos nos dois tempos de avaliação. 

 

Tabela 2. Relação entre DTM (RDC/TMD) e Dor (EVA). Natal, 2017. 

SPANOVA; p: p-valor.  

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
N Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 4,6800 2,96816 

  

Placa  22 3,5000 3,11295   

Terapia Manual 21 3,4286 2,18109    

Aconselhamento 17 5,0000 2,59808    

Total 85 4,1294 2,79791 <0,001 ,277 ,260 ,048 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 2,5200 2,61598 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 22 1,8182 1,65145 

Terapia Manual 21 1,7619 2,18872 

Aconselhamento 17 4,4118 3,08340 

Total 85 2,5294 2,56621 
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Gráfico 2 – Representação do comportamento da amostra na mensuração da dor segundo 

EVA no baseline e com 30 dias.  

 

 

 

Gráfico 3 – Classificação do score de dor, segundo EVA, no baseline e 30 dias.  
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6.4 Nível de ansiedade segundo HADS 

 

A avaliação da ansiedade utilizando o questionário HADS mostrou que houve 

redução nos sintomas de ansiedade para todos os grupos, porém não foi observada diferença 

estatística entre eles (p = 0,260). Já o longo do tempo todos os tratamentos resultaram em 

redução significativa do quadro de ansiedade (p <0,001). Além disto, a magnitude do efeito 

terapêutico ao longo do tempo foi considerada grande, com cerca de 24% da variação entre 

os grupos sendo devido à interação do tempo por ele mesmo (eta=0,240) (Tabela 3; Gráfico 

4). No gráfico 5, pode-se observar a ansiedade entre os grupos nos dois tempos de avaliação. 

   

Tabela 3 - Relação entre DTM (RDC/TMD) e nível de ansiedade segundo HADS – 

Ansiedade. Natal-RN, 2017. 

 

 SPANOVA; p: p-valor.  

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
N Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 6,28 3,577 

  

Placa  21 6,76 4,242   

Terapia Manual 20 8,10 2,972    

Aconselhamento 17 6,94 3,716    

Total 83 6,98 3,653 <0,001 ,240 ,260 ,229 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 5,4400 2,64701 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 21 4,9048 3,83282 

Terapia Manual 20 5,3500 1,81442 

Aconselhamento 17 5,5294 3,24264 

Total 83 5,3012 2,91646 
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Gráfico 4 – Representação do comportamento da amostra na mensuração da ansiedade 

segundo HADS no baseline e com 30 dias. 

  

 

Gráfico 5 – Classificação da ansiedade, segundo HADS, no baseline e 30 dias.  

0

5

10

15

20

25

PAC PO TM AC PAC PO TM AC

Baseline 1 mês

HADS

Ansiedade Normal Ansiedade Leve Ansiedade Moderada Ansiedade Severa



45 

 

 

 

 

 

6.5 Nível de ansiedade segundo BAI  

   

A avaliação da ansiedade feita pelo questionário BAI mostrou que os três grupos de 

tratamento obtiveram uma redução significativa nos sintomas de ansiedade ao longo do 

tempo (p < 0,001).  

Além disso, todos os grupos apresentaram resultados terapêuticos semelhantes na 

ansiedade medida pelo BAI, não havendo, portanto, diferença estatística (p = 0,532) entre 

eles. Essa redução atribuída ao tempo foi de 21,1% (eta = 0,211) apresentando efeito 

terapêutico alto (Tabela 4; Gráfico 6). No gráfico 7, pode-se observar a ansiedade entre os 

grupos nos dois tempos de avaliação. 

 

Tabela 4. Relação entre DTM (RDC/TMD) e nível de ansiedade segundo BAI. Natal-RN, 

2017.   

SPANOVA; p: p-valor.  

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
24 9,67 8,223 

  

Placa  24 12,17 7,922   

Terapia Manual 21 11,14 7,532    

Aconselhamento 19 11,53 7,770    

Total 88 11,10 7,805 <0,001 ,211 ,532 ,026 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
24 7,5833 5,72498 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 8,0000 8,16142 

Terapia Manual 21 6,5238 4,17874 

Aconselhamento 19 8,8947 5,98048 

Total 88 7,7273 6,19367 
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Gráfico 6 – Representação do comportamento da amostra na mensuração da ansiedade 

segundo BAI no baseline e com 30 dias. 

  

 

Gráfico 7 – Classificação da ansiedade, segundo BAI, no baseline e com 30 dias.  
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6.6 Nível de ansiedade traço e estado segundo IDATE 

 

Na avaliação da ansiedade-traço mensurada pelo IDATE, houve redução nos scores 

para todos os grupos de tratamento, entretanto não foi encontrada significância estatística 

entre eles (p = 0,546). Já ao longo do tempo observa-se que a redução foi significativa em 

todos os grupos de tratamento (p = 0,006). A magnitude do efeito terapêutico foi considerada 

média, com 8,6% da variação entre os grupos (eta = 0,08) (Tabela 5; Gráfico 8). No gráfico 

9, pode-se observar a ansiedade entre os grupos nos dois tempos de avaliação. 

 

Tabela 5. Relação entre DTM (RDC/TMD) e nível de ansiedade-traço segundo IDATE – 

traço. Natal-RN, 2017.      

SPANOVA; p: p-valor.  

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
N Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 41,28 8,965 

  

Placa  22 43,64 9,220   

Terapia Manual 21 44,43 7,820    

Aconselhamento 19 41,58 10,720    

Total 87 42,70 9,126 ,006 ,086 ,546 ,025 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 40,5200 10,0213 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 22 41,0455 10,1300 

Terapia Manual 21 40,9048 6,25224 

Aconselhamento 19 40,1579 8,77030 

Total 87 40,6667 8,85368 
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Gráfico 8 – Representação do comportamento da amostra na mensuração da ansiedade-traço 

segundo IDATE no baseline e com 30 dias.  

 

 

 

Gráfico 9 – Classificação da ansiedade-traço, segundo IDATE, no baseline e com 30 dias.  
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A ansiedade-estado, também medida pelo IDATE, apresentou redução para todos os 

tratamentos realizados, porém sem diferença estatística entre os grupos (p = 0,068) nem ao 

longo do tempo (p = 0,760). O tamanho do efeito terapêutico foi considerado pequeno, com 

apenas 3,9% da variação entre os grupos (eta=0,039) (Tabela 6; Gráfico 10). No gráfico 11, 

pode-se observar a ansiedade entre os grupos nos dois tempos de avaliação. 

 

Tabela 6. Relação entre DTM (RDC/TMD) e nível de ansiedade-estado segundo IDATE – 

estado. Natal-RN, 2017.   

SPANOVA; p: p-valor.  

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 42,28 6,439 

  

Placa  24 40,42 10,882   

Terapia Manual 21 42,71 5,255    

Aconselhamento 19 41,42 10,653    

Total 89 41,70 8,518 ,068 ,039 ,760 ,014 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 40,0400 7,71622 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 40,3750 10,7250 

Terapia Manual 21 40,4762 8,34038 

Aconselhamento 19 39,4211 8,09194 

Total 89 40,1011 8,69828 
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Gráfico 10 – Representação do comportamento da amostra na mensuração da ansiedade-

estado segundo IDATE no baseline e com 30 dias. 

  

 

Gráfico 11 – Classificação da ansiedade-estado, segundo IDATE, no baseline e com 30 

dias. 
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7 DISCUSSÃO  

 

 O presente estudo avaliou dor e ansiedade em pacientes diagnosticados com DTM e 

submetidos a quatro diferentes estratégias de tratamento: placa oclusal + aconselhamento, 

placa oclusal, terapia manual e aconselhamento. A amostra utilizada foi de 89 participantes, 

com predominância do sexo feminino (82,1%, n=72) e a média de idade foi de 28 anos 

(±DP=9,34), o que confirma os dados da literatura de que as mulheres e adultos jovens são 

mais frequentemente acometidos (OLIVEIRA et al., 2008; GONÇALVES et al., 2010; 

GAUER e SEMIDEY, 2015). Essa distinção entre os gêneros pode ser explicada por alguns 

fatores, tais como: diferenças no limiar e percepção da dor, maior procura das mulheres pelos 

serviços de saúde e existência de associação entre dor orofacial e o período menstrual 

(SALVADOR et al. 2005; BUDÓ et al. 2007).  

 Quanto à ocupação dos participantes do estudo, a grande maioria eram estudantes 

(31,5%; n=28), empregados (30,3%; n=27) ou acumulavam as duas funções (estudantes e 

empregados, 15,7%; n= 14). Embora a associação entre a situação profissional e DTM ainda 

não esteja claramente estabelecida na literatura, uma possível explicação pode ser atribuída 

ao crescente produtivismo econômico e científico, que implica em ambientes de trabalho e 

estudo cada vez mais hostis e competitivos, acarretando no acúmulo de tensão, ansiedade e 

alto nível de estresse, que possam estar atuando na etiologia da disfunção. Esta tendência 

também foi constatada no estudo de Reiter et al. (2015) que avaliou a comorbidade entre 

depressão e ansiedade em 207 pacientes com DTM, dos quais 63,4% estavam empregados e 

apenas 8% eram desempregados.  

 O diagnóstico de DTM foi feito por meio do RDC, visto que este consiste em uma 

ferramenta completa e efetiva, com grande aceitação e uso internacional. Sendo, portanto, 

amplamente recomendado pela literatura na avaliação objetiva da DTM para fins de pesquisa 

clínica (SCHIFFMANN, TRUELOVE, OHRBACH, et al. 2010; FERNANDES-AZEVEDO 

et al. 2017).  Após 1 mês de tratamento novo diagnóstico foi realizado e dos 43 pacientes 

diagnosticados com o pior prognóstico (DTM mista – associação do grupo I, II e III) apenas 

18 permaneceram com este quadro, pressupondo-se que a maior parte dos pacientes mais 
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debilitados fisicamente evoluíram para uma outra classificação de menor gravidade, 

passando a apresentar DTM articular ou muscular, isoladamente.  

 Os resultados deste estudo confirmam a hipótese H1 de que os pacientes submetidos 

à quaisquer das terapias empregadas apresentariam melhora em relação as variáveis dor, com 

diferença estatística entre o baseline e 1 mês de todas as terapias; rejeitando-se, portanto, a 

hipótese nula.  

Na avaliação da dor, feita pela EVA, houve redução significativa (p < 0,001) no auto 

relato dos sintomas ao longo do tempo, para todos os grupos, sem diferenças estatísticas (p 

= 0,260) entre eles. Resultado semelhante foi obtido por Qvintus et. al. (2015), em que a 

redução dos sintomas dolorosos medidos pela EVA, após um ano de acompanhamento de 

pacientes tratados com placa, exercícios musculares e aconselhamento, não apresentou 

diferenças significativas entre os tratamentos utilizados.  

 Numa outra perspectiva, o estudo realizado por Van Grootel et al. (2017) que 

comparou pacientes tratados com PO e TM, os níveis finais de dor medida pela EVA, também 

foram semelhantes entre eles. Contudo, o grupo de TM, necessitou de um tempo mais curto 

de tratamento para alcançar este resultado, sugerindo que a TM pode ser preferida como 

terapia inicial no manejo dos sintomas dolorosos.  

Deve ser ressaltado ainda, que a EVA é considerada incerta na mensuração objetiva 

da dor, pois ela se baseia numa percepção subjetiva da intensidade de dor para cada paciente 

(LE RESCHE, BURGESS, DWORKIN, 1988); destacando a necessidade de conduzir novos 

estudos para estabelecer um método considerado padrão-ouro para aferição e comparação 

deste dado.   

 Quanto aos resultados deste estudo para a avaliação da ansiedade com três diferentes 

instrumentos, foi constatada uma redução significativa (HADS/p < 0,001; BAI/p < 0,001; 

IDATE-T/p = 0,006) em todos os grupos de terapia ao longo do tempo, sem diferenças 

significantes entre eles. Indicando que, no que diz respeito à redução dos sintomas de 

ansiedade, não houve diferença entre o indivíduo ser submetido à uma terapia ou outra, mas 

sim ao tempo de duração do tratamento. 
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 Esses achados endossam o papel das emoções na gênese e curso da DTM, já 

amplamente debatido na literatura, e apontam que as estratégias de tratamento voltadas para 

controle e gerenciamento da dor são capazes de influenciar positivamente os aspectos 

relacionados à ansiedade existentes em um indivíduo. E, embora esta associação esteja bem 

estabelecida, ainda são escassos os ensaios clínicos randomizados bem delineados que 

avaliem o efeito dos tratamentos mais comumente utilizados sobre os sintomas de ansiedade, 

dificultando o confronto com os dados obtidos nesta pesquisa. 

 Apenas para a avaliação da ansiedade-estado feita pelo IDATE-E não foi encontrada 

redução significativa entre os grupos (p = 0,068) nem ao longo do tempo (p = 0,760). Uma 

possível explicação para isto, é que não exista uma correlação significativa entre DTM e 

ansiedade-estado, como observado no estudo de Monteiro et al. (2011). Além disso, como o 

IDATE-E afere como o paciente se sente “agora, neste momento” e sua aplicação, nesta 

pesquisa, era realizada durante o atendimento clínico, é provável que a expectativa e a 

segurança em se sentir sendo assistido por profissionais, os deixassem menos ansiosos 

momentaneamente.   

Já Reiter et al. (2015), utilizaram o GAD-7 (Questionário de Transtorno de Ansiedade 

Generalizada) na avaliação de 207 pacientes com DTM, e não encontraram diferenças 

estatisticamente significantes para a ansiedade como comorbidade associada a DTM, 

sugerindo que esta teria um papel de menor importância em pacientes com DTM crônica 

quando comparada a fatores como depressão e somatização. No entanto, deve-se enfatizar 

que essas diferenças relatadas entre os estudos podem ser atribuídas ao uso de instrumentos 

divergentes, com sensibilidade e especificidade distintas. E, a priori, todos os instrumentos 

de aferição da ansiedade utilizados nesta pesquisa apresentam adequadas propriedades 

métricas e foram traduzidos e validados para o português (KAIPPER et al. 2010; QUINTÃO; 

DELGADO; PRIETO, 2013). 

 Ainda com base nos resultados obtidos nesse estudo, pode-se concluir que a hipótese 

H2 esperada de que o grupo tratado com a associação entre placa e aconselhamento (PAC) 

apresentaria resultados superiores aos demais, foi rejeitada; tendo em vista que para nenhuma 

das variáveis analisadas foram encontradas diferenças significantes entre os grupos de 
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tratamento (EVA/ p = 0,260; HADS/ p = 0,260; BAI/ p = 0,532; IDATE-T/ p = 0,546; 

IDATE-E/ p = 0,760).      

 Corroborando com Conti et al. (2015), que ao avaliarem 3 grupos de tratamento 

envolvendo em um deles a associação entre placa e aconselhamento, observaram que todas 

as estratégias utilizadas apresentaram melhora significativa do quadro de DTM, sem 

diferenças estatísticas entre eles. Porém, vale ressaltar que os pacientes tratados no grupo de 

associação apresentaram melhoras significativas mais rápido, quando em comparação aos 

que receberam apenas aconselhamento. 

Entretanto, estes dados se contrapõem aos resultados obtidos no ensaio clínico 

realizado por Costa et al. (2015), no qual se avaliou pacientes tratados com placa e 

aconselhamento em detrimento dos que receberam apenas aconselhamento. Após 5 meses de 

acompanhamento, observou-se que a redução na ansiedade medida pelo HADS foi 

significativa apenas para o grupo que recebeu as terapias associadas. Isto sugere que, a longo 

prazo, as terapias podem apresentar resultados diferentes dos alcançados neste estudo. 

  A DTM é um transtorno com apresentação de sintomas multifacetados, que incluem 

sintomas físicos – sendo a dor a principal motivação da busca pelo tratamento, e psíquicos 

(cujo exemplo trouxemos a ansiedade). Por isto, uma intervenção bio-comportamental 

precoce deve ser adotada. As modalidades de tratamento utilizadas aqui, configuram como 

opções viáveis no manejo dos aspectos estudados, com resultados adequados a curto prazo.  

Este estudo apresenta uma boa qualidade metodológica por se tratar de um ensaio 

clínico controlado randomizado, com critérios de exclusão bem definidos e uso do RDC para 

diagnóstico de DTM. Todavia, há limitação em relação à sua validade externa devido ao 

curto período de seguimento avaliado e amostra reduzida. Portanto, novos estudos devem ser 

realizados, com delineamento de pesquisa semelhante ao que foi utilizado, para avaliar os 

efeitos das terapias a longo prazo.  
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8 CONCLUSÃO  

 Os resultados deste estudo mostram que as estratégias de tratamento 

empregadas foram eficazes na redução da dor e dos sintomas de ansiedade em pacientes 

diagnosticados com DTM. Além disso, nenhum grupo foi estatisticamente superior ao outro 

na redução das variáveis estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

9 REFERÊNCIAS 

 

 

AKHTER R, J Med Res, 12 (2007) 535 

ARMIJO-OLIVO S, PITANCE L, SINGH V, et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic 

exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 

2015;95:xxx–xxx.] 

ASH MM, RAMFJORD S. Occlusion. 4ª ed. Philadelphia: Saunders; 1995. 

BARBOSA, T. S.; MIYAKODA, L. S.; POCZTARUK, R. L.; ROCHA, C. P.; GAVIÃO, M. B. 

Temporomandibular disorders and bruxism in childhood and adolescence: review of the literature. Int 

J Pediatr Otorhinolaryngol, v. 72, p. 299–314, 2008. 

BARKER DK. Occlusal interferences and temporomandibular dysfunction. Gen Dent. 2004 

Nov;52(1):56-61.Carlsson GE. Epidemiology and treatment need for temporomandibular disorders. J 

Orofac Pain. 1999;13:232–237. 

BRANTINGHAM JW, CASSA TK, BONNEFIN D, et al. Manipulative and multimodal therapy for 

upper extremity and temporomandibular disorders: A systematic review. Journal of Manipulative and 

Physiological Therapeutics.2013;36(3):143-201. 

BUDÓ MLD, NICOLINI D, RESTA DG, BÜTTENBENDER E, PIPPI MC, RESSEL LB. A cultura 

permeando os sentimentos e as reações frente à dor. Rev Esc Enferm USP. 2007;41(1):36-43. 

CLARK GT. A critical evaluation of orthopedic interocclusal appliance therapy: Design, theory, and 

overall effectiveness. J Am Dent Assoc 1984;108:359‑64. 

CLARK, G. T. Terapia com placas oclusais. In: MOHL, N. D., ZARB, G. A., CARLSSON, G. E., 

RUGH, J. D. Fundamentos de Oclusão. Rio de Janeiro: Quintessence books, 1989. 449p. Cap. 20. p. 

305 –319. 

COSTA, Y. M.; PORPORATTI, A. L.; STUGINSKI-BARBOSA, J.; BONJARDIM, L. R.; CONTI, 

P. C. R. Additional effect of occlusal splints on the improvement of psychological aspects in 

temporomandibular disorder subjects: A randomized controlled trial. Archives of oral biology, v. 60, 

pág. 738-744, (2015)   

DAVIES KA, SILMAN AJ, MACFARLANE GJ, NICHOLL BI, DICKENS C, MORRISS R, RAY 

D, MCBETH J. The association between neighbourhood socio-economic status and the onset of 



57 

 

 

 

chronic widespread pain: results from the EPIFUND study. Eur J Pain. 2009; 13:635–40. [PubMed: 

18782674] 

DE LAAT A, STAPPAERTS K, PAPY S. Counseling and physical therapy as treatment for 

myofascial pain of the masticatory system. J Orofac Pain 2003;17:42-49. 

Dworkin SF, Massoth DL. Temporomandibular disorders and chronic pain: disease or illness? J 

Prosthet Dent. 1994; 72:29–38. 

DWORKIN, S. F.; LE RESCHE, L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: 

review, criteria, examinations and specifications, critique. J Cranio mandib Disord, v. 6, n. 4, p. 301-

55, 1992. 

EBRAHIM S, MONTOYA L, BUSSE JW, CARRASCO-LABRA A, GUYATT GH. The 

effectiveness of splint therapy in patients with temporomandibular disorders: a systematic review and 

meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2012; 143(8):847±57. Epub 2012/08/03. PMID: 22855899 

EKBERG E, VALLON D, NILNER M. Occlusal appliance therapy in patients with 

temporomandibular disorders a double-blind controlled study in a short-term perspective. Acta 

Odontol Scand. 1998;56:122–128. 

EKBERG EC, SABET ME, PETERSSON A, NILNER M. Occlusal appliance therapy in a short-term 

perspective in patients with temporomandibular disorders correlated to condyle position. Int J 

Prosthodont. 1998 May;11(3):263-8. 

ENGEL GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 

1977;196(4286):129–36. 

ETTLIN DA, MANG H, COLOMBO V, PALLA S, GALLO LM. Stereometric assessment of TMJ 

space variation by occlusal splints. J Dent Res. 2008 Jun;87(9):877-81. 

FERNANDES AZEVEDO, A. B. et al. Relationship between anxiety and temporomandibular 

disorders in dental students. The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, v. 9634, n. August, 

p. 1–4, 2017. 

FREESMEYER WB, FUSSNEGGER MR, AHLERS MO (2005) Diagnostic and therapeutic-

restorative procedures for masticatory dysfunctions. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg 

4:1–29 

FRICTON J, LOOK JO, WRIGHT E, ALENCAR FGP JR., HONG C, LANG M, et al. Systematic 

Review and Metaanalysis of Randomized Controlled Trials Evaluating Intraoral Orthopedic 



58 

 

 

 

Appliances for Temporomandibular Disorders. Journal of Orofacial Pain. 2010; 24(3):237±54. 

PMID: 20664825 

GAUER, R. L.; SEMIDEY, M. J. Diagnosis and Treatment of Temporomandibular 

Disorders. Am. Fam. Physician., v. 91, n. 6, p. 378-386, 2015. 

GOLDSTEIN BH. Temporomandibular disorders: a review of current understanding. Oral Surg Oral 

Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999; 88: 379-85. 

GONÇALVES, D. A.; DAL FABBRO, A. L.; CAMPOS, J. A.; BIGAL, M. E.; SPECIALI, J. G. 

Symptoms of temporomandibular disorders in the population: An epidemiological study. J Orofac 

Pain, v. 24, p. 270-278, 2010. 

GOULET, J. P., LAVIGNE, G. J., & LUND, J. P. (1995). Jaw pain prevalence among French- speaking 

Canadians in Quebec and related symptoms of temporomandibular disorders. Journal of Dental 

Research, 74(11), 1738–1744. 

GRAY RJM, DAVIES SJ (2001) Occlusal splints and temporomandibular disorders: Why, when, how? 

Dent Update 28:194–199 

HAKETA T, KINO K, SUGISAKI M, TAKAOKA M AND OHTA1 T. Randomized 

Clinical Trial of Treatment for TMJ Disc Displacement. J Dent Res 89(11):1259-1263, 2010 

JERJES W,  MADLAND G, FEINMANN C, MAAYTAH M, KUMAR1 M, HOPPER C, UPILE1 T, 

NEWMAN S. Psycho-education programme for temporomandibular disorders: a pilot study. Journal 

of Negative Results in BioMedicine 2007, 6:4. 

KAFAS P, KALFAS S, LEESON R: Chronic temporomandibular joint dysfunction: a condition for a 

multidisciplinary approach. J Med Sci 2007, 7:492-502. 

KALAMIR A, BONELLO R, GRAHAM P, VITIELLO AL, POLLARD H. Intraoral 

myofascial therapy for chronic myogenous temporomandibular disorder: A randomized 

controlled trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2012;35:26-37. 

KREINER M, BETANCOR E, CLARK GT. Occlusal stabilization appliancesÐEvidence of their 

efficacy. Journal of the American Dental Association. 2001; 132(6):770±7. PMID: 11433856 

KUZMANOVIC PFICER J, DODIC S, LAZIC V, TRAJKOVIC G, MILIC N, MILICIC B. Occlusal 

stabilization splint for patients with temporomandibular disorders: Meta-analysis of short and long term 

effects. (2017); PLoS ONE 12(2): e0171296. doi:10.1371/journal.pone.0171296 

LICINI F, NOJELLI A, SEGÙ M, COLLESANO V, Minerva Stomatol, 58 (2009) 557. —  



59 

 

 

 

MAGNUSSON T, CARLSSON GE, EGERMARK I. A longitudinal epidemiologic study of signs and 

symptoms of temporomandibular disorders from 15 to 35 years of age. J Orofac Pain. 2000 Fall; 

14(4):310-9. 

MANFREDINI D, LOBBEZOO F. Role of psychosocial factors in the etiology of bruxism. J Orofac 

Pain. 2009;23:153–166. 

MARK D. LITT, DAVID M. SHAFER, DONALD L. KREUTZER. Brief Cognitive-Behavioral 

Treatment for TMD Pain: Long-Term Outcomes and Moderators of Treatment. Pain. 2010 October ; 

151(1): 110–116. 

MEDLICOTT MS, HARRIS SR. A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, 

electrotherapy, relaxation training, and biofeedback in the management of temporomandibular 

disorder. Physical Therapy. 2006;86(7):955-973. 

MONGINI F, The stomatognathic system; Function, Dysfunction and Rehabilitation (Quintessence 

Publishing Co, Chicago, 1984) 

MONTEIRO, D. R.; ZUIM, P. R. J.; PESQUEIRA, A. A.; RIBEIRO, P. P.; GARCIA, A. R. 

Relationship between anxiety and chronic orofacial pain of temporomandibular disorder in a group of 

university students. J Prosthodont Res, v. 55, n. 3, p. 154-8, 2011.  

MORLEY S, ECCLESTON C, WILLIAMS A. Systematic review and meta-analysis of randomized 

controlled trials of cognitive behaviour therapy and behaviour therapy for chronic pain in adults, 

excluding headache. Pain. 1999; 80:1–13. 

OEI, T. P. S.; BOSCHEN, M. J. Clinical effectiveness of a cognitive behavioral group treatment 

program for anxiety disorders: a benchmarking study. J Anxiety Disord, v. 23, p. 950–7, 2009. 

OKESON JP (Ed.). Orofacial Pain. Guidelines for Assessment, Diagnosis and Management. Chicago, 

Ill: Quintessence; 1996. p. 119–127.  

OKESON JP, Tratamento das Desordens Temporomandibulares e Oclusão. 4.ed. São Paulo: Artes 

Médicas; 2000. 500p. 

OKESON JP. Management of temporomandibular Disorders and occlusion. St Louis (MO): Mosby; 

2013. 

OKESON JP. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 5. izdanje -1. hrvatsko izdanje. Zagreb: 

Medicinska naklada, 2008.   

OLIVEIRA, C. et al. Psychosocial aspects and temporomandibular disorders in dental students. 

Quintessence International, v. 48, n. 3, p. 241–249, 2017. 



60 

 

 

 

OLIVEIRA, S. B.; SIQUEIRA, S. R. D. T.; SANVOVSKI, A. R.;. AMARAL, L. M. T. B; SIQUEIRA, 

J. T. T. Temporomandibular Disorder in Brazilian Patients: A Preliminary Study. J Clin Psychol Med 

Settings, v. 15, p. 338–343, 2008. 

PERGAMALIAN A, RUDY TE, ZAKI HS, GRECO CM (2003) The association between wear facets, 

bruxism and severity of facial pain in patients with temporomandibular disorders. J Prosthet Dent 

90:194–200 

PERTES RA, SHELDON GG. Clinical Management of Temporomandibular Disorders and Orofacial 

Pain. Quintessence Publ. Co, Chicago, London, Berlin, 1995. 

QUINTÃO, S.; DELGADO, A.; PRIETO, G. Validity Study of the Beck Anxiety Inventory 

(Portuguese version) by the Rasch Rating Scale Model. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 26, n. 2, p. 

305–310, 2013. 

RASHID A, MATTHEWS NS, COWGILL H. Physiotherapy in the management of disorders of the 

temporomandibular joint - Perceived effectiveness and access to services: A national United Kingdom 

survey. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 2013;51(1):52-57. 

REITER, S. EMODI-PERLMAN, A. GOLDSMITH, C. FRIEDMAN-RUBIN, P. WINOCUR, E. 

Comorbidity Between Depression and Anxiety in Patients with Temporomandibular Disorders 

According to the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders. J Oral Facial Pain 

Headache, V. 29, P. 135–143, 2015. 

RUTKIEWICZ T, K€ON€ONEN M, SUOMINEN-TAIPALE L, NORDBLAD A, ALANEN P. 

Occurrence of clinical signs of temporomandibular disorders in adult Finns. J Orofac Pain. 

2006;20:208–217. 

SALVADOR EP, CYRINO ES, GURJÃO ALD, DIAS RMRD, NAKAMURA FY, OLIVEIRA AR. 

Comparação entre o desempenho motor de homens e mulheres em séries múltiplas de exercícios com 

pesos. Rev Bras Med Esporte. 2005 Set-Out;11(5):257-61.  

SCHIFFMAN E, OHRBACH R, TRUELOVE E, et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: Recommendations of the International 

RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group. J Oral Facial Pain 

Headache 2014;28:6–27. 



61 

 

 

 

SCHIFFMANN E, TRUELOVE E, OHRBACH R, et al. The research diagnostic criteria for 

temporomandibular disorders I: overview and methodology for assessment and validity. Journal of 

Orofacial Pain. 2010; 24:7–24. [PubMed: 20213028] 

SLADE, G. D.; BAIR, E.; GREENSPAN, J. D.; DUBNER, R.; FILLINGIM, R. B.; DIATCHENKO, 

L.; MAIXNER, W.; KNOTT, C.; OHRBACH, R. Signs and Symptoms of First-Onset TMD and 

Sociodemographic Predictors of Its Development: The OPPERA Prospective Cohort Study. J Pain. 

2013 December ; 14(12 0).  

SUVINEN TI, READE PC, KEMPPAINEN P, KÖNÖNEN M, DWORKIN SF. Review of a 

etiological concepts of temporomandibular pain disorders: towards a biopsychosocial model for 

integration of physical disorder factors with psychological and psychosocial illness impact factors. Eur 

J Pain 2005;9:613–33. 

TALLENTS RH, MACHER DJ, KYRKANIDES S, KATZBERG RW, MOSS ME. Prevalence of 

missing posterior teeth and intraarticular temporomandibular disorders. J Prosthet Dent (2002)  87:45–

50 

TUNCER AB, ERGUN N, TUNCER AH, KARAHAN S. Effectiveness of manual therapy and home 

physical therapy in patients with temporomandibular disorders: A randomized controlled trial. Journal 

of Bodywork and Movement Therapies 2013;17:302-308. 

TURRELL, G.; SANDERS, A. E.; SLADE, G. D.; SPENCER, A. J.; MARCENES, W. The 

independent contribution of neighborhood disadvantage and individual-level socioeconomic position 

to self-reported oral health: a multilevel analysis. Community Dent Oral Epidemiol, v. 35, p.195–206, 

2007 

V. QVINTUS, A. L. SUOMINEN, J. HUTTUNEN, A. RAUSTIA, P. YL€OSTALO & K. SIPIL€A. 

Efficacy of stabilisation splint treatment on facial pain – 1-year follow-up. Journal of Oral 

Rehabilitation 2015 42; 439—446.  

VAN GROOTEL, R. J. et al. Towards an optimal therapy strategy for myogenous TMD, physiotherapy 

compared with occlusal splint therapy in an RCT with therapy-and-patient-specific treatment durations. 

BMC Musculoskeletal Disorders, v. 18, n. 1, p. 76, 2017. 

WAHLUND K, NILSSON IM, LARSSON B. Treating temporomandibular disorders in adolescents: 

a randomized, controlled, sequential comparison of relaxation training and occlusal appliance therapy. 

J Oral Facial Pain Headache 2015;29:41-50. 



62 

 

 

 

WRIGHT EF, NORTH SL. Management and treatment of temporomandibular disorders: a clinical 

perspective. J Man Manip Ther. 2009;17:247–54. 

YU Q, LIU Y, CHEN X, CHEN DJ, XIE L, HONG X, WANG XY, HUANG HL, YU HY. Prevalence 

and associated factors for temporomandibular disorders in Chinese civilian pilots. International 

Archives of Occupational and Environmental Health, v. 88, n. 7, p. 905-911, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

ANEXOS  

ANEXO I - PARECER CEP-HUOL
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ANEXO II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Efeitos funcionais, psicossociais e 

relacionados ao sono de diferentes terapias para Disfunções Temporomandibulares (DTM): ensaio 

clínico randomizado, que tem como pesquisador responsável Drª Erika Oliveira de Almeida. 

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos funcionais, físicos, psicológicos e relacionados ao sono e a 

qualidade de vida em pacientes diagnosticados com DTM quanto a diferentes terapias: uso de placa oclusal, 

aconselhamento, fisioterapia e medicação. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo sobre as diferentes formas de tratamento da DTM 

é comparar o efeito das terapias citadas, isoladamente e associadas ao aconselhamento, no manejo 

da dor e em relação à melhoria dos fatores psicológicos, da qualidade de vida, redução dos distúrbios 

do sono e recuperação da função. 

Caso você decida participar, deverá responder a oito questionários para 

análise de aspectos psicológicos relacionados à ansiedade, depressão; alterações 

do sono e classificação da sua qualidade de vida. Além disso, você deverá se 

submeter a realização de exame clínico para diagnóstico da DTM e avaliação da 

função mastigatória. Estes procedimentos terão a duração estimada de, no máximo, 30 a 40 minutos. 
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Poderá haver a necessidades de gravação de voz e/ou imagem, mantendo em sigilo a sua identidade 

e mediante autorização.   

Para o tratamento da DTM, você deverá se submeter a modalidade de tratamento em que 

for sorteado, podendo ser: Grupo 1: aconselhamento (instruções acerca de hábitos que podem ser 

mudados para melhorar a sua dor, que serão feitas em uma única consulta de 30 minutos e 

reforçadas em 15 dias); Grupo 2: medicação (uso de medicamentos, cujas orientações acerca da 

posologia serão feitas numa consulta de 20 minutos); Grupo 3: fisioterapia (exercícios e uso de 

bolsas térmicas, em sessões de 40 minutos, 2 vezes por semana, durante 4 semanas); Grupo 4: 

placa oclusal (você receberá tratamento com placa de mordida, confeccionada em 3 sessões de 60 

minutos); Grupo 5: medicação associada com aconselhamento; Grupo 6: fisioterapia associada ao 

aconselhamento; Grupo 7: placa oclusal associada com aconselhamento. Para os grupos 5, 6 e 7 

serão acrescentadas duas sessões correspondentes ao aconselhamento. Durante a pesquisa, você 

será avaliado nos períodos de 1, 3, 6, 9 e 12 meses, exceto se for participante do grupo 2 ou 5, que 

terão acompanhamento até 3 meses.    

Na primeira sessão, será realizado o exame clínico, seguido pelo preenchimento dos 

questionários. Estes procedimentos possuem uma previsão mínima de riscos, tais como: 

desconfortos relacionados à identificação e constrangimentos que podem ser gerados pela aplicação 

dos questionários. Por este motivo, todos os dados coletados serão de caráter confidencial entre os 

pesquisadores do estudo. 

Além disso, durante o exame físico, pode ocorrer algum desconforto na face, visto que este 

consiste na palpação dos músculos mastigatórios e articulação. Para minimizar estes efeitos, o 

exame será feito cuidadosamente e respeitando a sintomatologia dolorosa.  

A partir da segunda sessão, serão iniciados os tratamentos de acordo com as particularidade 

de cada grupo.  

Se você for participante do grupo 2 ou 5, existe uma chance mínima da ocorrência de 

alergias, sonolência, irritação gástrica, super-dosagem e outros problemas que serão minimizados a 

partir da orientação acerca da posologia e acompanhamento criterioso do paciente para identificá-

los assim que se iniciem. Nestes casos, você poderá ser remanejado para outro grupo de tratamento. 

Para os participantes do grupo 3 ou 6 há uma pequena possibilidade da ocorrência de queimaduras 

pela exposição a agentes térmicos, que será reduzida pelo teste da temperatura antes da aplicação. 

Para o grupo 4 ou 7, é previsto que possa haver algum desconforto durante os procedimentos 

realizados para confecção da placa, como ânsia, que pode ser evitada através do uso de anestésicos 

tópicos e orientações específicas no momento da moldagem. Todos os pacientes que apresentem 

qualquer tipo de dano proveniente do tratamento ao qual está sendo submetido, será acompanhado 

durante o restabelecimento da sua saúde.       
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Você terá como benefício a oportunidade de conhecer a sua doença, ter uma avaliação mais 

completa da sua condição, assim como a possibilidade de melhorias no seu quadro clínico; 

proporcionar ganho na sua qualidade de vida, umas vez que poderá deixar de apresentar a 

característica de sofredor e debilitado, voltando a reintegrar-se de forma ativa à sociedade.  

Em caso de algum problema que venha a ocorrer, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita no CIADE (Centro Integrado de Atendimento a portadores de Disfunção 

do aparelho Estomatognático), no Departamento de Odontologia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, cujo responsável será a Profa. Dra. Erika Oliveira de Almeida. E contará 

com os melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos da região. Se houver, ao término 

da pesquisa, um tratamento com melhor resultado que os demais, será garantido a todos os 

pacientes participantes da pesquisa o acesso a esse tratamento sem nenhum custo e com a devida 

assistência.  

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com a Profa. Dra. Erika 

Oliveira de Almeida através do email dororofacialufrn@hotmail.com ou pelo número (84) 3215 4103. 

 Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

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

e exclusiva participação na presente pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado 

para você, caso solicite. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84) 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Profa. Dra. Erika Oliveira de Almeida. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Efeitos 

funcionais, psicossociais e relacionados ao sono de diferentes terapias em Disfunções 

Temporomandibulares: ensaio clínico randomizado, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 Natal, ____ de_________________de_______. 

 

_____________________________________________________ 

                      Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

    

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos funcionais, psicossociais e relacionados 

ao sono de diferentes terapias em DTM: ensaio clínico randomizado, declaro que assumo a inteira 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, ____ de_________________de_______.   

 

 

_____________________________________________________ 

Erika Oliveira de Almeida 
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ANEXO III 

Cartilha de Aconselhamento  

1. Modifique sua dieta: 

 Tente comer alimentos macios 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 tensione 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. 

O aconselhamento também terá 11 regras básicas para um sono melhor, listadas 

na cartilha e que têm ajudado as pessoas a dormirem melhor e a se sentirem melhor 

durante o dia, então estará assim descrito: 

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 atrapalha o seu “relógio 

biológico”. Se você dormir demais, é bem provável que tenha dificuldade de dormir 

na próxima noite. 

2. Mantenha um horário regular de sono 
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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 

Os barulhos e a luz podem perturbar o seu sono, ou mesmo torná-lo mais leve sem 

que isso o acorde totalmente. Minimize esses ruídos indesejáveis em seu quarto. 

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 dia 

Exercícios regulares podem tornar o seu sono mais profundo e relaxante. Porém, evite 

se exercitar muito há menos de 2 horas antes de dormir. 
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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. 

 

 

ANEXO IV - RDC/TMD 

NOME:_____________________________________________________________

________ 

Raça: _________________________  Sexo: (    ) Masc  (    ) Fem  Idade: 

_______________ 

Naturalidade: _________________UF: _______ Nacionalidade: 

____________________ 

Endereço:___________________________________________________________

______  

Cidade:________________UF:______CEP:___________Tel._________________

________ 

 

RDC – TMD 

Q3. Você já teve dor na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido, ou no 

ouvido no mês passado? 

Não 0 Sim 1 

 

Q14a. Você alguma vez teve travamento articular de forma que não foi possível abrir 

a boca por todo o trajeto? 

Não 0 Sim 1 
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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.  
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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 

Outro  5 

Tipo _____________________ (especifique) 

4. Extensão de movimento vertical 

         

a. Abertura sem auxílio sem dor ___ ___ mm 

b. Abertura máxima sem auxílio ___ ___ mm 

c. Abertura máxima com auxílio ___ ___ mm 

d. Trespasse 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   
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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 
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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 

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 
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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  Circule o número que corresponde a quantidade de 

dor. 

 

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 
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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 

superiores) 0   1   2   3 0   1   2   3 

b) Tendão do temporal (intra-bucal) 0   1   2   3 0   1   2   3 
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ANEXO V - ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

 

Paciente: __________________________________________________ Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________             
Sem dor 0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor 
imaginável 

Paciente: __________________________________________________   
Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________
____             Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior 
dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   
Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________
____             Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior 
dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   
Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________
____             Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior 
dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   
Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________
____             Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior 
dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   
Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________
____             Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior 
dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   
Data:___/___/___ 

Obs:_____________________________________________________________________
____             Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior 
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ANEXO VI- Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

Paciente: ___________________________________________________________________________________  Idade: 

_______ 

Gênero: (   ) Masc. (   ) Fem.    Estado Civil: (   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a)    (   ) Divorciado(a)    (   ) Viúvo(a) 

Nível de escolaridade: (   ) sem escolaridade (   ) Fundamental   (   ) Médio   (   ) Superior  (   ) Pós-graduação  

Situação profissional: (   ) Estudante   (   ) Empregado   (   ) Desempregado  (   ) Do lar   

 Se empregado, qual 

profissão:_________________________________________________________________________ 
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ANEXO VII- Inventário de Ansiedade de BECK (BAI) 

Nome:_____________________________________________ Idade:_____________ 

Data:_____/_____/_____ 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada 

item da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a 

 

Absolutamente 

não 

(0) 

Levemente 

Não me 

incomodou 

muito 

(1) 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável 

mas pude 

suportar 

(2) 

Gravemente 

Dificilmente 

pude suportar 

(3) 

1. Dormência ou formigamento 

    

2. Sensação de calor 

    

3. Tremores nas pernas 

    

4. Incapaz de relaxar 

    

5. Medo que aconteça o pior 

    

6. Atordoado ou tonto 

    

7. Palpitação ou aceleração do coração 

    

8. Sem equilíbrio 

    

9. Aterrorizado 

    

10. Nervoso 

    

11. Sensação de sufocação 

    

12. Tremores nas mãos 

    

13. Trêmulo 

    

14. Medo de perder o controle 

    

15. Dificuldade de respirar 

    

16. Medo de morrer 

    

17. Assustado 
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última semana, incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma 

linha de cada sintoma. 

TOTAL: ________________ 

 

0 – 7  Ansiedade Mínima  

8 – 15  Ansiedade Leve  

16 – 25  Ansiedade Moderada  

26 – 63  Ansiedade Severa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Indigestão ou desconforto no abdômen 

    

19. Sensação de desmaio 

    

20. Rosto afogueado 

    

21. Suor (não devido ao calor) 
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ANEXO VIII - Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 
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