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RESUMO 

 

A epidemiologia das Disfunções Temporomandibulares apresenta grande variação 
na literatura. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da DTM nos 
estudantes do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte avaliada por diferentes índices. A amostra constou de 101 indivíduos 
selecionados por um processo de amostragem probabilística, cujo delineamento 
geral foi de amostragem sistemática. Para avaliação dos sinais e sintomas da DTM 
utilizou-se um índice anamnésico, o protocolo de Fonseca, e dois índices clínicos, o 
RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibuar Disorders), ou 
índice padrão, e o Índice de Disfunção Clínica de Helkimo. Os dados foram 
analisados por meio do teste Qui-Quadrado e teste de concordância kappa, além da 
verificação da sensibilidade e especificidade (significância de 5%). O diagnóstico de 
DTM pelos diferentes índices revelou uma variação na prevalência de 72,3% (índice 
clínico de Helkimo), 64,4% (índice anamnésico de Fonseca) e 35,6% (RDC/TMD). 
Não houve diferença estatística entre os sexos para o RDC/TMD, embora essa 
diferença tenha sido encontrada para os índices de Fonseca e Helkimo (p<0,05). O 
tipo de DTM mais frequente foi a DTM articular (Grupos II e III), nos subtipos 
deslocamento de disco com redução (17,8%) e artralgia (15,8%). A maioria dos 
indivíduos apresentou a forma mais leve da DTM (45,5%) para ambos os índices, 
Fonseca e Helkimo. Quando comparados os tipos de diagnósticos, RDC/TMD com o 
Fonseca e Helkimo, baixas concordâncias foram encontradas (k=0,17 e k=0,35, 
respectivamente). Uma concordância moderada entre a severidade da DTM foi 
obtida (kp=0,53) para o protocolo de Fonseca e o índice de Helkimo. Alta 
sensibilidade e baixa especificidade foram vistas para ambos os diagnósticos em 
relação ao padrão, resultando em excesso de falsos-positivos. Dentro das limitações 
do estudo, conclui-se que a prevalência das DTMs pode apresentar grandes 
variações, dependendo do índice utilizado para seu diagnóstico. 
 

Palavras-chave: Articulação temporomandibular. Transtornos da articulação 
temporomandibular. Prevalência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The epidemiology of temporomandibular disorders varies widely in the literature. The 
aim of this study was to determine the prevalence of TMD in dental students of the 
Federal University of Rio Grande do Norte assessed by different indexes. The 
sample consisted of 101 individuals selected by a randomized process, whose 
general outline was systematic sampling. For evaluation of the signs and symptoms 
of TMD, an anamnestic index, Fonseca’s protocol, and two clinical indexes, the 
RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders), or 
standard index, and the Helkimo’s Clinical Dysfunction Index were applied. Data 
were analyzed using the chi-square test and kappa, besides verifying the sensitivity 
and specificity (5% significance). The diagnosis of TMD by different indexes showed 
a variation in the prevalence between 72.3% (Helkimo’s Clinical index), 64.4% 
(Fonseca’s anamnestic index) and 35.6% (RDC/TMD). There was no statistical 
difference between the sexes for the RDC/TMD, although this difference was found 
for Fonseca’s and Helkimo’s indexes (p<0.05). The most frequent type of TMD were 
joint disorders (Groups II and III), and the subtypes disc displacement with reduction 
(17.8%) and arthralgia (15.8%). Most individuals showed a mild TMD (45.5%) for 
both indexes, Fonseca and Helkimo. When comparing the types of diagnoses, 
RDC/TMD with Fonseca and Helkimo, low agreement was found (k=0.17 and k= 
0.35, respectively). A moderate correlation between the severity of TMD was 
obtained (kw= 0.53) for Fonseca’s protocol and Helkimo’s index. High sensitivity and 
low specificity were seen for both diagnoses compared to standard, resulting in 
excessive false positives. Within the limitations of the study, it was concluded that the 
prevalence of TMD can vary widely, depending on the index used for its diagnosis. 

 
 

Keywords: Temporomandibular Joint. Temporomandibular Joint Disorders. 
Prevalence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um termo que engloba uma série 

de condições que afetam a articulação temporomandibular (ATM) e/ou os músculos 

mastigatórios e estruturas associadas, sendo classificada em articular ou muscular a 

depender do local de sua origem (NASSIF; AL-SALLEEH; AL-ADMAWI, 2003; YAP 

et al., 2003). Dentre os sinais e sintomas mais associados à DTM encontram-se a 

dor muscular, dor articular, dor à palpação muscular e/ou articular, dor à função 

mandibular, sons articulares, limitações e desvios dos movimentos 

mandibulares3,4,5,6. 

A etiologia da DTM é multifatorial e envolve aspectos locais, sistêmicos, 

emocionais e psicológicos. Os fatores causais mais comumente associados à DTM 

são as más oclusões, hábitos orais inadequados, como bruxismo e apertamento 

dentário, tensões emocionais, ausências dentárias, mastigação unilateral, 

restaurações e próteses mal adaptadas, má-postura, estresse, patologias ou trauma 

na articulação, fatores sistêmicos, hereditários e oclusais. Estes fatores são 

classificados ainda em predisponentes, iniciadores e/ou agravantes/perpetuantes e, 

geralmente, a DTM é causada pela associação dos mesmos3,4, (MCNEILL, 1997; 

OKESON, 2000; MARTINS et al., 2008). 

Na normalidade, o sistema estomatognático executa corretamente suas 

funções sem dor ou disfunção. Esta pode ser alterada, caso sobre ela atue um fator 

etiológico contribuinte que supere a capacidade do sistema de se adaptar, que é 

denominada tolerância fisioestrutural. Quando um fator etiológico supera essa 

tolerância, pode causar algum sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular 

(OKESON, 2000). 

A DTM é uma condição que envolve um conjunto de desordens e diversas 

características influenciam sua distribuição, havendo diferenças quanto ao sexo, 

idade, região, não se podendo generalizar os achados. Por isso, pesquisas na área 

são apropriadas para melhor compreensão de sua ocorrência (LERESCHE, 1997). 

De acordo com a idade, a DTM se apresenta inicialmente crescente, 

ocorrendo um decréscimo a partir da quinta década de vida, sendo rara em idosos e 

crianças (LERESCHE, 1997; PEREIRA JÚNIOR et al., 2004). A literatura mostra 

uma grande variação quanto à prevalência da DTM. Nassif, Al-Salleeh e Al-Admawi 

(2003) demonstraram que 75% dos jovens com média de idade de 22 anos 
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apresentam sinais e sintomas de DTM. Uma revisão sistemática recente evidenciou 

uma prevalência de 45,3% para desordens musculares, 41,1% para os 

deslocamentos de disco e 30,1% para as outras condições da ATM em população 

de pacientes e 9,7% para desordens musculares, 11,4% para deslocamentos de 

disco e 2,6% para casos de artralgia em população de não pacientes (MANFREDINI 

et al., 2011). 

A característica multifatorial da DTM evidencia a necessidade de estudos na 

área, de maneira que mais evidências sejam fornecidas para elucidação e 

compreensão dos aspectos envolvidos na sua etiologia. Os sinais e sintomas da 

DTM são bem comuns na população geral e, diante disto, quanto mais informações 

a respeito da DTM e fatores associados, medidas e terapias eficazes poderão ser 

aplicadas (FETHEI, 2006). 

Na literatura, são encontradas diversas maneiras para realizar o diagnóstico 

de DTM, dentre elas, índices clínicos, anamnésicos e critérios de diagnóstico, os 

quais procuram facilitar a avaliação e padronizar a metodologia nas pesquisas sobre 

as disfunções (CHAVES et al., 2008). Dentre os mais utilizados estão o índice de 

Disfunção Clínica de Helkimo (1974), o Índice Anamnésico de Fonseca et al. (1994) 

e o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, RDC/TMD 

(DWORKIN; LERESCHE, 1992). Com exceção do índice de Fonseca et al. (1994), 

os outros instrumentos foram desenvolvidos em inglês, sendo que apenas o 

RDC/TMD apresenta tradução para o português brasileiro. 

Por ser uma alteração de origem multifatorial e apresentar sintomatologia 

variada, investigações sobre a DTM requerem diagnósticos confiáveis e válidos, 

nesse sentido destaca-se o RDC/TMD, o qual tem por objetivo permitir a 

padronização e reprodução das pesquisas na área (DWORKIN; LERESCHE, 1992). 

No Brasil, a prevalência da DTM já foi bastante estudada através do índice de 

Fonseca et al. (1994) (GARCIA; LACERDA; PEREIRA, 1997; PEDRONI; OLIVEIRA; 

GUARANTINI, 2001; MAIA et al., 2002; DEKON et al., 2002; NOMURA et al., 2007; 

MARTINS et al., 2008; OLIVEIRA; GROSSI; DIAS, 2008; CAMPOS et al., 2009; 

MEDEIROS; BATISTA; FORTE, 2011), porém, diante da variedade de formas de 

avaliação, se faz necessária, também, a utilização de métodos diagnósticos que 

sejam validados e utilizados internacionalmente, de forma a comparar com índices já 

utilizados. Portanto, este estudo teve como objetivo verificar a prevalência da DTM 
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nos estudantes do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte por meio de diferentes índices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DA DTM 

 

São diversos os métodos de diagnóstico encontrados na literatura, desde 

questionários subjetivos, adaptados ou advindos de estudos, exames clínicos das 

mais variadas maneiras e também exames de imagem. Todos têm por finalidade 

obter dados referentes ao acometimento da DTM, seja através da sua severidade, 

tipos e subtipos ou descrição dos sinais e sintomas mais frequentes. 

Um índice pioneiro nas pesquisas de DTM é o índice clínico de Helkimo 

(1974). A partir de um exame clínico sobre o movimento de abertura mandibular, 

presença de ruídos articulares e dor nos músculos mastigatórios e articulações, 

valores são atribuídos a cada questão para gerar um índice de severidade da DTM. 

O mesmo também contém uma análise oclusal, gerando um índice oclusal e uma 

análise anamnésica, através de perguntas subjetivas. 

Fonseca et al. (1994) criaram um índice anamnésico para caracterizar a 

severidade da DTM. Ele está disponível na língua portuguesa e teve sua origem a 

partir do índice de Helkimo (OLIVEIRA; GROSSI; DIAS, 2008). Para tanto, Fonseca 

et al. (1994) pesquisaram uma amostra de 100 pacientes com queixas compatíveis 

ao diagnóstico das desordens temporomandibulares. Estes responderam ao 

questionário proposto e foram examinados através do índice clínico de Helkimo 

(1974). Foi encontrada uma confiabilidade de 95% e uma boa correlação com o 

índice de Helkimo (r=0,6169, p<0,05). 

A partir de então, diversas pesquisas no Brasil foram conduzidas fazendo uso 

do mesmo. Suas características como simplicidade, rapidez e baixo custo, além da 

possibilidade de utilização por meio de ligação telefônica o tornaram vantajoso em 

estudos epidemiológicos. Alguns autores chegaram a recomendar sua utilização 

como método de triagem em serviços de saúde pública para reconhecimento dos 

possíveis portadores de DTM (CAMPOS et al., 2009). 

Em 1990, a American Academy of Orofacial Pain, AAOP, classificou a DTM 

levando em consideração a sua origem, dividindo então em grupos relativos às 

condições miogênicas e articulares. 

Ao perceber que esse sistema era incompleto, Dworkin e LeResche (1992) 

publicaram o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders – 
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RDC/TMD, na tentativa de fornecer bases mais confiáveis para seu uso em 

investigações clínicas. O Critério de Diagnóstico em Pesquisa para Disfunção 

Temporomandibular (RDC/TMD), no seu eixo I, permite classificar o tipo e o subtipo 

da DTM. O diagnóstico baseia-se em perguntas subjetivas e exame clínico sobre 

sinais e sintomas relacionados à DTM.  

O Critério de Diagnóstico em Pesquisa para Disfunção Temporomandibular 

(RDC/TMD) é um método utilizado internacionalmente para diagnóstico de DTM. Ele 

permite chegar aos seguintes diagnósticos: dor miofascial, dor miofascial com 

limitação de abertura, deslocamento do disco com ou sem redução, deslocamento 

do disco sem redução e com limitação de abertura, osteoartrite, osteoartrose e 

artralgia (DWORKIN; LERESHCE, 1992).  

O objetivo deste método é classificar A DTM de forma clara, tanto no aspecto 

físico (Eixo I) como pelo aspecto psicomental (Eixo II). O RDC/TMD é considerado, 

hoje, o padrão de referência universalmente aceito (PLESH et al., 2002; REITER et 

al., 2006; HASANAIN et al., 2009; GONÇALVES et al., 2010). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA DTM 

 

Os estudos epidemiológicos visam obter dados sobre a distribuição, 

determinantes e história natural das doenças na população. Quando aplicados à 

DTM, devem focar não só em sinais e sintomas, mas também na sua etiologia 

(PEREIRA JÚNIOR et al., 2004). A realização de estudos epidemiológicos sobre 

DTM foi bastante escassa até os anos 70, quando estudos começaram a ser 

realizados na Escandinávia (NORHEIM; DAHL, 1978; AGERBERG; 

BERGENHOLTZ, 1989; SALONEN et al., 1990; MAGNUSSON et al., 1991), na 

América do Norte nos anos 80 e 90 (SOLBERG et al., 1979; LOCKER; SLADE, 

1988; SCHIFFMAN et al., 1990), a partir dos quais levaram a pesquisas em todo o 

mundo (LERESCHE, 1997; ALMEIDA et al., 2005). 

Seguindo essa tendência, estudos começaram a ser conduzidos no Brasil. 

Conti et al. (1996) observaram a DTM em 310 estudantes brasileiros (152 do ensino 

médio e 158 universitários) por meio do índice anamnésico de Fonseca et al. (1994). 

Um total de 41,29% dos estudantes apresentaram DTM (34,84% na forma leve, 

5,81% e 0,65% nas formas moderada e severa, respectivamente). Os autores 
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observaram que a DTM foi mais frequente nas mulheres (p<0,01) e que indivíduos 

com DTM severa e moderada deveriam receber tratamento. 

 Em 1997, Garcia, Lacerda e Pereira avaliaram 200 estudantes universitários 

(120 mulheres e 80 homens) com idades entre 17 e 25 anos por meio do 

questionário de Fonseca et al. (1994). A DTM esteve presente em 61% dos 

indivíduos, sendo 83,60% de disfunção leve, 13,93% de disfunção moderada e 

2,45%, disfunção severa. Dos indivíduos com DTM, 68,85% eram mulheres e 

31,14% homens. 

No Brasil, o índice clínico de Helkimo também teve sua aplicação (LIMA; 

BRUNETTI; OLIVEIRA, 1999). Uma amostra de 100 estudantes de Odontologia (58 

mulheres e 42 homens) com idades entre 18 e 25 anos foi investigada quanto à 

severidade da DTM. Os resultados obtidos mostraram que 56% apresentaram algum 

índice de disfunção clínica (31% leve, 19% moderado e 6% severo) e que as 

mulheres apresentaram um índice mais elevado (67,3%), com significância 

estatística (p<0,01). 

Um outro estudo também em estudantes e utilizando o Helkimo, porém na 

Nigéria, revelou que, dos 308 estudantes de Odontologia e Medicina (207 homens e 

101 mulheres) com idades entre 17 e 32 anos, os sintomas de DTM estiveram 

presentes em 63% dos indivíduos (46% leves, 16,5% moderados e 0,3% severos). 

Quanto ao sexo, não houve diferença significativa (OTUYEMI et al., 2000). 

Pedroni, Oliveira e Guaratini (2001) estudaram a prevalência de sinais e 

sintomas de desordens temporomandibulares entre 50 universitários brasileiros (32 

mulheres e 18 homens) entre 19 e 25 anos, por meio do questionário de Fonseca et 

al. (1994) e exame físico. Destes, 68% apresentaram algum grau de DTM (84,4% 

das mulheres e 39% dos homens). A severidade variou de 42% na forma mais leve 

a 20% na forma moderada e 6%, severa. Apesar de também estarem presentes em 

indivíduos classificados como livres de desordens temporomandibulares, sinais e 

sintomas tais como: ruídos articulares, dor à palpação da musculatura mastigatória, 

cervical e cintura escapular, tensão emocional, alterações posturais e oclusais foram 

mais prevalentes nos grupos classificados com algum grau de desordem 

temporomandibular. Os autores concluíram que é alta a prevalência de DTM na 

população brasileira universitária de não pacientes. 

Considerando que a prevalência da DTM varia quanto ao sexo, Chuang et al. 

(2002) observaram respostas dadas a um questionário adaptado da American 
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Dental Association por 254 estudantes de Odontologia (95 mulheres e 159 homens), 

média de idade 22,34 anos. As mulheres apresentaram mais tipos de sintomas de 

DTM (p<0,01) e maior frequência de respostas positivas que os homens. Foi 

também demonstrado que o sinal mais comum foi o estalido para ambos os sexos. 

Os autores explicaram que a maior prevalência no sexo feminino deve-se a 

questões psicológicas e sociais. 

Maia, Vasconcelos e Silva (2002) realizaram um estudo em 215 indivíduos 

(122 mulheres e 93 homens) com idades entre 16 e 48 anos, observando a relação 

entre DTM e o estresse emocional. Um total de 60,93% apresentou DTM (45,05% 

leve, 12,09% moderada e 2,79% severa).  Houve distribuição equitativa entre 

homens e mulheres sem DTM e da forma leve, porém, entre os indivíduos com DTM 

moderada e severa, 81% eram mulheres e 18% homens. Os autores observaram 

relação com o estresse e concluíram que, devido ao caráter multifatorial da DTM, o 

paciente deve ser abordado por diferentes áreas. 

 Procurando entender a multifatoriedade relacionada à DTM, Dekon et al. 

(2002) aplicaram o questionário de Fonseca et al. (1994) a 76 graduandos 

brasileiros de Odontologia (52 mulheres e 24 homens) e realizaram análise oclusal 

dos mesmos. A DTM esteve presente em 76,32% (2,63% severa, 21,05% moderada 

e 52,63% DTM leve). Os autores concluíram que a oclusão desempenha papel 

importante, mas não único ou principal na etiologia da DTM. 

Nassif, Al-Salleeh e Al-Admawi (2003) estudaram sinais e sintomas mais 

prevalentes numa amostra de 523 estudantes militares sauditas do sexo masculino 

(média da idade 22,4 anos) a partir de um questionário e exame clínico propostos 

por Nassif e Hilsen (1992). Os resultados mostraram uma prevalência de 75% para 

sinais e ou sintomas. Quando considerados apenas os sintomas, houve prevalência 

de 58,9% e para os sinais, 49,7%. Os autores consideraram que aqueles indivíduos 

que tiveram sintomas e ou sinais severos (16,7%) fossem analisados de forma mais 

cuidadosa. 

Uma revisão da literatura onde os autores (PEREIRA JÚNIOR et al., 2004) 

discutiram aspectos referentes à epidemiologia da DTM, foi possível concluir que: a 

etiologia da DTM é multifatorial, havendo a necessidade de estudos para a 

identificação precisa dos fatores causais; os sinais e sintomas da DTM são comuns 

na população em geral; a prevalência de sinais e sintomas de DTM é baixa em 
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crianças, aumenta em adolescentes e adultos jovens e a partir dos 45 anos começa 

a decrescer. 

O RDC/TMD também foi utilizado para investigar a prevalência de DTM entre 

estudantes (CASANOVA-ROSADO et al., 2006).  Neste estudo realizado no México 

com 506 alunos (274 do sexo feminino e  232 do sexo masculino) com idades entre 

14 e 25 anos, foi possível observar que 46,1% apresentaram DTM. De acordo com o 

subgrupo, 15,6% apresentaram deslocamento de disco com redução, seguido de dor 

miofascial (10,9%) e deslocamento de disco sem redução e com limitação de 

abertura (5,9%). Os autores concluíram que a prevalência de DTM foi relativamente 

alta, mostrando a disfunção estar presente também nos mais jovens e que as 

mulheres apresentam 62% mais disfunção que os homens. 

O diagnóstico precoce da DTM é de grande importância para que os 

indivíduos sejam encaminhados para o tratamento. Pensando nisso, Nomura et al. 

(2007) aplicaram o questionário de Fonseca et al. (1994) a 218 estudantes de 

Odontologia (122 mulheres e 96 homens), com média de idade de 20 anos, para 

avaliar a sua utilidade. Dentre estes, 53,21% apresentou algum grau de DTM 

(35,78% leve; 11,93% moderada; 5,5% severa) e as mulheres foram mais afetadas 

(63,11%) que os homens (40,62%). Os autores concluíram que índices anamésicos 

simplificados permitem identificar sinais e sintomas de DTM e sua severidade de 

maneira rápida e que a DTM pode ocorrer em populações mais jovens. 

Para observar a ocorrência da DTM e sua relação com fatores 

sóciodemográficos, 354 indivíduos da zona urbana do município de Picatu com 

média de idade de 50,5 anos responderam ao questionário de Fonseca et al. (1994) 

no estudo de Martins et al. (2008). Os resultados mostraram que 50,8% 

apresentaram algum grau de disfunção, sendo 17,8% dos casos severos e 

moderados. A dor e os ruídos articulares foram os mais comuns (89,5% e 30,8%). 

Os autores concluíram que o sexo teve influência na ocorrência da DTM (p < 0,02), 

enquanto que a escolaridade, classe econômica e faixa etária não apresentaram 

relação. 

Resultados semelhantes também foram descritos por Oliveira, Grossi e Dias 

(2008), cuja pesquisa sobre a prevalência da DTM em 2369 não pacientes nas 

diferentes regiões do país resultou em 68,6% da amostra com DTM (50,4% 

apresentando DTM leve, 13,9% moderada e 4,3%, severa), com maior frequencia 

nas mulheres (73,03%). Quanto às diferenças regionais, a região Sul apresentou 
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maior porcentagem de estudantes com sinais e sintomas, porém com menor 

severidade. Nas regiões Nordeste e Sul foi significante a diferença das mulheres em 

relação aos homens. Os autores concluíram que a porcentagem de universitários 

não pacientes portadores de algum nível de sinais e sintomas da DTM foi grande e 

que essa probabilidade difere para cada região. 

Alves-Rezende et al. (2009) avaliaram a prevalência da DTM em 

universitários por meio do questionário proposto pela Academia Americana de Dor 

Orofacial. Dos 169 acadêmicos avaliados, a maior frequência de respostas positivas 

foi entre as mulheres (22,45%) contra 16,86% para os homens. Os autores 

concluíram que o questionário foi válido para triagem, mas não deve ser a única 

ferramenta utilizada para diagnóstico de DTM e que o pesquisador deve ter em 

mente que tipo de dados podem ser obtidos com cada instrumento a fim de utilizar a 

ferramenta adequada nas pesquisas. 

Na mesma linha da maioria das pesquisas realizadas no Brasil, Bonjardim et 

al. (2009) realizaram um estudo sobre a prevalência da DTM em 196 estudantes 

universitários (101 mulheres e 95 homens) com idades entre 18 e 25 anos pelo 

índice de Fonsecaet al. (1994). Os resultados revelaram que 50% apresentaram 

DTM (40,82% leve, 7,14 moderada e 2,04% severa) e que 57,42% das mulheres 

foram acometidas com algum grau de DTM e os homens, 42,11%, embora não 

tenha sido significante (p=0,226). 

Campos et al (2009) fizeram um estudo para verificar reprodutibilidade  e 

consistência interna do questionário de Fonseca et al. (1994). A partir de uma 

amostra probabilística de 1230 indivíduos e por meio de ligações telefônicas, o 

questionário de Fonseca et al. (1994) foi aplicado e o teste  estatístico de coeficiente 

de Kuder-Richardson foi utilizado (kr-20) para estimar a validade interna e a 

confiabilidade de cada questão. Quando kr era maior ou igual a 0,70, seu valor era 

adequado. Para reprodutibilidade, 40 indivíduos responderam novamente o 

questionário após 7 dias e o teste kappa foi então utilizado. De todos participantes, 

77,4% apresentaram DTM (62,6% leve, 10,24% moderada e 4,56% severa). O 

resultado mostrou uma baixa confiabilidade com um kr-20=0,5594. Todas as 

questões apresentaram confiabilidade abaixo do desejado, mas as questões 1, 2, 3, 

6 e 7 tiveram contribuição para certa confiabilidade. Ao se descartar as outras 

questões, a confiabilidade interna ficou em torno de 0,7044, podendo agora ser 

considerado um método consistente. O valor do kr definiu apenas que o método foi 
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capaz de medir 55,94% do impacto real das DTMs. Ao se retirar algumas questões, 

houve uma melhora para 70,44% na identificação da DTM, considerando apenas 

essas questões como suficientes para compor o instrumento. Os autores sugeriram 

adaptação do Fonseca et al. (1994) para busca de instrumento adequado e ainda 

que estudos de validade sejam realizados. 

Ataullah et al. (2009) observaram a prevalência de DTM  em 85 estudantes 

paquistaneses de Odontologia e Medicina (37 homens e 48 mulheres) com média de 

idade de 21,9 anos, por meio do RDC/TMD. Apenas 20% foram diagnosticados com 

DTM e a prevalência foi de 32% nas mulheres e 5% nos homens (p=0.003). A 

maioria foi acometida por deslocamento de disco com redução (31% das mulheres e 

3% dos homens), seguido de artralgia (3% dos homens e 2,5% das mulheres) e 

desordem muscular (2,5% das mulheres).  

Considerando a importância do diagnóstico precoce da DTM, Medeiros, 

Batista e Forte (2011) verificaram a prevalência de sintomas de disfunções 

temporomandibulares por meio do índice de Fonseca em 347 estudantes da área da 

saúde na Universidade Federal da Paraíba dos primeiros e últimos anos dos cursos 

de Odontologia, Enfermagem, Medicina, Farmácia e Fisioterapia. Verificou-se que 

74,9% dos indivíduos apresentaram DTM, sendo a forma mais leve mais frequente 

(54,5%), seguida de 17,9% com DTM moderada e 2,6% DTM severa. Os autores 

concluíram que  muitos indivíduos apresentaram DTM leve e que, a maioria era do 

sexo feminino, de faixa etária mais elevada, havendo também relação entre tensão 

emocional e hábito parafuncional. 

Com o intuito de detectar a DTM de forma precoce e por meio de avaliações 

específicas, Silva et al. (2011) realizaram o exame pelo RDC/TMD e aplicaram o 

questionário de Fonseca et al. (1994) em 50 estudantes brasileiros com idades entre 

18 e 30 anos. Dentre os indivíduos, 38% foram diagnosticados com DTM pelo 

RDC/TMD. A DTM acometeu 40,5% das mulheres e 30,7% dos homens. Tanto a 

DTM miogênica e artrogênica tiveram 36,8% de prevalência e 26,4% foi de DTM 

mista. Dentre os indivíduos com DTM, 57,8% apresentam DTM leve, 26,3% DTM 

moderada e 15,7% severa. Os autores concluíram que a DTM não foi prevalente nos 

universitários e que a forma leve é mais comum. 

Numa revisão sistemática seguida de meta análise (MANFREDINI et al., 

2011), a prevalência dos diferentes diagnósticos do RDC/TMD em população de 

pacientes e não pacientes foi abordada. Dos estudos existentes na literatura, 21 
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foram incluídos de acordo com os critérios, onde 15 eram estudos em pacientes e 6 

em não pacientes. Dos 3.463 pacientes envolvidos em todos os estudos, 45,3% 

apresentaram diagnóstico de desordem muscular, 41,1% de deslocamento de disco 

e 30,1% pertenciam ao grupo III. Já os estudos na população geral compostos de 

2.491 indivíduos, a prevalência foi de 9,7% para o grupo I, 11,4% para os 

deslocamentos de disco com redução e 2,6% para os casos de artralgia. Os autores 

concluíram que a prevalência variou bastante entre os estudos e que a dor 

miofascial com ou sem limitação de abertura foi o diagnóstico mais comum em 

estudos com pacientes e os deslocamentos de disco nos estudos com não 

pacientes. 

Bahrani, Ghadiri e Vojdani (2012) observaram a prevalência e a severidade 

da DTM entre 200 universitários iranianos dos cursos de Odontologia (n=100) e de 

outros cursos (n=100), entre 18 e 30 anos. O índice clínico de Helkimo foi utilizado 

duas vezes pelo mesmo examinador. Os resultados mostraram que 71% dos 

indivíduos apresentaram algum grau de disfunção. A taxa de prevalência entre os 

estudantes de Odontologia foi de 80%, enquanto que entre os outros foi de 62% 

(p<0,05). Entre os estudantes de Odontologia, 58% tiveram DTM leve, 10% 

moderada e 12% severa. Entre os outros, 42% tiveram leve, 16% moderada e 4% 

severa. O total foi de 50% leve, 13% moderada e 8% severa. Com relação ao sexo, 

as mulheres foram mais afetadas que os homens (80% e 62%, respectivamente) 

havendo diferença estatística (p<0,05). Os movimentos mandibulares prejudicados e 

a função da ATM foram os sinais e sintomas mais comuns no grupo dos estudantes 

de Odontologia. Os autores concluíram que houve alta prevalência de sinais de DTM 

em estudantes universitários, acometendo mais mulheres e estudantes de 

Odontologia, o que pode ser explicado pela má postura e estresse emocional desse 

grupo. 

De uma maneira geral, a prevalência da DTM apresentou grande variação na 

população de não pacientes, com valores de 20% a 46,1% quando o RDC/TMD foi 

utilizado,  56% a 71% para o índice de Helkimo (1974) e 41,3% a 77,4% para o 

índice de Fonseca et al. (1994). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a prevalência das disfunções temporomandibulares nos estudantes 

regularmente matriculados no curso de Odontologia da Universidade Federal 

de Rio Grande do Norte por meio de diferentes índices: um índice 

anamnésico (FONSECA et al., 1994) e dois índices clínicos (HELKIMO, 1974) 

e o RDC/TMD (DWORKIN; LERESCHE, 1992); 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Observar a diferença entre os sexos; 

  Avaliar os grupos e subtipos de disfunção temporomandibular que mais 

acometem os estudantes e a sua severidade; 

 Observar o nível de concordância entre os índices; 

 Observar a sensibilidade e especificidade em relação ao padrão (RDC/TMD). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

5.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, obtendo o parecer de 

aprovação 133/2010 (Anexo A). 

Após explanação sobre os objetivos da pesquisa e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B), a coleta de dados foi iniciada 

atendendo às normas e requisitos contidos na resolução 196/96 sobre pesquisa com 

seres humanos do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (BRASIL, 

1996). 

 

5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Participaram do estudo alunos regularmente matriculados no curso de 

Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais foram 

selecionados por um processo de amostragem probabilística, cujo delineamento 

geral foi de amostragem sistemática, em que os elementos da população foram 

ordenados e a escolha dos elementos da amostra foi realizada de forma aleatória. 

O tamanho amostral total da pesquisa foi calculado assumindo-se uma taxa 

de prevalência de 40%; uma taxa de não resposta de 10% e uma margem de erro 

de 25%. O tamanho amostral estimado foi de 101 estudantes de Odontologia. A taxa 

de prevalência foi baseada numa média admitida dos estudos de prevalência 

existentes na literatura. 

Dos 322 alunos matriculados, 101 alunos foram selecionados para o estudo 

através de um sorteio aleatório, utilizando o processo de amostragem probabilística 

sistemática. Os 322 alunos foram divididos em grupos de 03, selecionando-se 01 

aluno em cada grupo, resultando em um total de 101 alunos. Inicialmente, foi 

sorteado um número entre 01 e 03, representando o início aleatório. Os alunos 

seguintes foram selecionados a partir da soma do início aleatório com 03.  
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5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Alunos regularmente matriculados no curso de Odontologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Indivíduos com problemas sistêmicos tais como disfunções neurológicas, 

fibromialgia, cefaleias e dores de ouvido, cuja sintomatologia poderia ser confundida 

com a DTM, além de recentes procedimentos cirúrgicos na região orofacial. 

 

5.5 MEDIDAS E INSTRUMENTOS 

 

Para o diagnóstico pelo índice anamnésico, foi utilizado o protocolo de 

Fonseca et al. (1994) (ANEXO C) que também permite a classificação da severidade 

da DTM. Este possui dez questões que incluem informações a respeito das 

dificuldades em abrir a boca e movimentar a mandíbula para os lados; cansaço ou 

dor muscular quando mastiga; dores de cabeça com frequência; dor na nuca ou 

torcicolo; dor no ouvido ou nas regiões das articulações; ruído nas ATMs quando 

mastiga ou quando abre a boca; hábito de apertar ou ranger os dentes; se os dentes 

não se articulam bem e se a pessoa se considera alguém tenso ou nervoso. Para 

ser possível a classificação do grau da DTM, atribuem-se valores de zero a dez a 

cada questão de maneira que o “sim” possui escore 10, “às vezes” escore 5 e “não” 

escore 0. Após a somatória dos resultados é possível estabelecer a severidade da 

DTM, segundo padrões determinados pelo índice, sendo considerado de zero a 15 

sem DTM; de 20 a 40 com DTM leve; de 45 a 65 com DTM moderada; e de 70 a 100 

com DTM severa ou grave. 

Para o diagnóstico pelo índice clínico de Helkimo (1974) (ANEXO D), cinco 

itens sobre limitação na amplitude de movimento mandibular, limitação na função da 

articulação temporomandibular, dor muscular, dor na articulação temporomandibular 

e dor ao movimento mandibular foram considerados durante a avaliação clínica. Os 

escores zero, um e cinco foram atribuídos a cada questão, e, quando somados, 

permitiram a classificação de acordo com a categoria de severidade: sem sintomas 
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de disfunção temporomandibular (zero), sintomas leves (1 a 4 pontos), moderados 

(5 a 9 pontos) e severos (10 a 25 pontos). 

O RDC/TMD (ANEXO E) é um instrumento diagnóstico clínico criado com o 

objetivo de estabelecer critérios confiáveis e válidos para diagnosticar e definir tipos 

de DTM, possuindo dois eixos diagnósticos (DWORKIN; LERESHCE, 1992). O eixo I 

consiste na avaliação física do paciente através de 10 itens de exame clínico com 

palpação muscular e articular, verificação dos movimentos mandibulares, e de três 

questões subjetivas (Q3; Q14.a; Q14.b). O eixo II agrupa cada paciente segundo a 

intensidade da dor crônica e incapacidade, grau de depressão, escala de sintomas 

físicos não-específicos e limitação da função mandibular, estando relacionado a 

condições psicológicas.  

Para o diagnóstico clínico quanto à Disfunção Temporomandibular e seu tipo, 

foi utilizado o eixo I do “Research Diagnostic Criteria” for Temporomandibular 

Disorder (RDC/TMD). Os exames foram realizados por único examinador 

devidamente calibrado para realizar os procedimentos de palpação e verificação dos 

movimentos mandibulares, utilizando equipamentos de proteção individual e 

seguindo as normas de biossegurança. 

O diagnóstico do eixo I foi dado após a leitura e cálculo do exame segundo 

esquemas pré-determinados. Foi utilizada a versão do formulário traduzida para o 

português (ANEXO F) para cada um dos três grupos, separadamente, em lados 

direito e esquerdo, que resultou na seguinte classificação:  

• Grupo I – avaliou se o paciente possuiu dor miofascial ou dor miofascial com 

limitação de abertura bucal.  O diagnóstico positivo dentro deste grupo de avaliação 

classificou o indivíduo com DTM de origem muscular; 

• Grupo II - avaliou se o paciente possuiu disfunção na ATM do tipo 

deslocamento de disco, podendo ser identificadas as três formas: deslocamento de 

disco com redução, deslocamento de disco sem redução e deslocamento de disco 

sem redução e com limitação de abertura bucal. O diagnóstico positivo dentro deste 

grupo de avaliação classificou o indivíduo com DTM articular do tipo Deslocamento 

de Disco. 

• Grupo III – avaliou se o paciente possuiu disfunção na articulação do tipo 

degenerativa, também considerada outras condições da ATM: artralgia, osteoartrite 

ou osteoartrose. O diagnóstico positivo dentro deste grupo classificou o indivíduo 

com DTM articular. 
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Após a obtenção dos diagnósticos de DTM ou mesmo de sua ausência pelo 

resultado dos esquemas do RDC/TMD, os indivíduos foram classificados quanto à 

presença ou não de DTM, quanto à sua participação ou não em cada grupo 

diagnóstico e ainda foram classificados quanto ao tipo de DTM em DTM muscular, 

DTM articular (grupo II e III) e DTM mista. Os indivíduos classificados com DTM 

muscular apresentariam diagnósticos pertencentes apenas ao grupo I do RDC. Os 

pacientes com DTM articular (grupo II e III) poderiam apresentar diagnósticos tanto 

do grupo II como do III ou de ambos. Os pacientes com DTM mista teriam que 

apresentar concomitantemente diagnóstico do grupo I como também de algum dos 

dois grupos articulares II e III, ou mesmo dos três grupos, assim seria portador de 

DTM muscular e articular. 

 

5.6 ELENCO DE VARIÁVEIS  

 

Quadro 1 - Variáveis estudadas 

Variável Tipo Classificação Definição 

Sexo 

 

Independente Categórica (nominal 

mutuamente 

exclusiva) 

 

Conformação física e 

orgânica que permite 

distinguir homem e 

mulher. 

Diagnóstico de DTM 

pelo RDC/TMD 

Dependente Categórica (nominal 

mutuamente 

exclusiva) 

 

DTM Muscular Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Presença de dor 

miofascial com ou 

sem limitação de 

abertura. 

Dor miofascial Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Dores nos músculos 

da mastigação e/ou 

pontos gatilho. 

Dor miofascial c/ 

limitação de abertura 

 

Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Dores nos músculos 

da mastigação e/ou 

pontos-gatilho com 

prejuízo de 

função:limitação de 

abertura bucal. 

DTM Articular Dependente Categórica (nominal Funcionamento 
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exaustiva) 

 

anormal da 

Articulação 

Temporomandibular. 

Deslocamento de 

disco com redução 

Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Funcionamento 

anormal da 

Articulação 

Temporomandibular, 

onde o disco sai de 

posição, porém 

retorna à posição 

original.  

Deslocamento de 

disco sem redução 

Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Funcionamento 

anormal da 

Articulação 

Temporomandibular, 

onde o disco sai de 

posição e não 

retorna. 

Deslocamento de 

disco sem redução 

com limitação de 

abertura 

 

Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Funcionamento 

anormal da 

Articulação 

Temporomandibular, 

onde o disco sai de 

posição e não 

retorna, 

acompanhado de 

limitação de abertura 

bucal. 

DTM Articular 

(degenerativa/outras 

condições da ATM) 

Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Funcionamento 

anormal da ATM, 

causado por sua má-

formação ou 

degeneração 

fisiológica ou 

patológica. 

Artralgia Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Dor na articulação, 

devido à inflamação, 

podendo estar 

relacionada à 

ansiedade, hábitos 
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parafuncionais, má 

oclusão, traumatismo 

direto ou indireto na 

mandíbula, artrite ou 

artrose. 

Osteoartrite  Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Condição inflamatória 

que compromete a 

articulação como um 

todo: cápsula 

articular, membrana 

sinovial, ligamentos e 

musculatura peri- 

articular. 

Osteoartrose Dependente Categórica (nominal 

exaustiva) 

 

Doença articular 

degenerativa em que 

ocorre degeneração 

da cartilagem da 

articulação. 

Protocolo de Fonseca 

Grau de DTM 

  Severidade da DTM. 

Sem DTM Dependente Categórica (ordinal) Ausência de DTM. 

Pontuação entre 0 e 

15. 

DTM leve Dependente Categórica (ordinal) Nível de severidade 

pequeno. Pontuação 

entre 20 e 40. 

DTM moderada Dependente Categórica (ordinal) Nível de severidade 

médio. Pontuação 

entre 45 e 65. 

DTM severa Dependente Categórica (ordinal) Nível de severidade 

alto. Pontuação entre 

70 e 100 . 

Índice de Dinfunção 

Clínica de Helkimo 

  Severidade da DTM 

Sem DTM Dependente Categórica (ordinal) Ausência de DTM. 

Pontuação 0. 

DTM leve Dependente Categórica (ordinal) Nível de severidade 

pequeno. Pontuação 

entre 1 e 4. 

DTM moderada Dependente Categórica (ordinal) Nível de severidade 
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médio. Pontuação 

entre 5 e 9. 

DTM severa Dependente Categórica (ordinal) Nível de severidade 

alto. Pontuação entre 

10 e 25. 

Diagnóstico de DTM - 

RDC/TMD 

Dependente Categórica (nominal 

mutuamente 

exclusiva) 

Presença de DTM ou 

Ausência de DTM 

pelo RDC/TMD. 

Diagnóstico de DTM - 

índice de Fonseca 

Dependente Categórica (nominal 

mutuamente 

exclusiva) 

Presença de DTM ou 

Ausência de DTM 

pelo índice de 

Fonseca. 

Diangóstico de DTM -  

índice de Helkimo 

Dependente Categórica (nominal 

mutuamente 

exclusiva) 

Presença de DTM ou 

Ausência de DTM 

pelo índice de 

Helkimo. 

 

 

5.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram reunidos em um banco criado no SPSS 17.0. Foi feita a 

análise descritiva dos dados com valores absolutos e frequências. Utilizou-se o teste 

Qui-Quadrado e o teste de concordância Kappa com nível de significância de 5%. 

Também foram feitos testes de sensibilidade e especificidade para os diferentes 

diagnósticos. Os dados foram apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. 
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6 RESULTADOS 

 

Os dados apresentados se referem aos 101 estudantes de Odontologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte com idades entre 18 e 25 anos. A 

amostra foi composta por 36,6% de indivíduos do sexo masculino e 63,4% de 

indivíduos do sexo feminino (Figura 1). Os mesmos responderam ao questionário 

proposto por Fonseca et al. (1994) e realizaram exames clínicos sobre alguns sinais 

e sintomas da DTM por meio do índice de Helkimo (1974) e pelo RDC/TMD 

(DWORKIN; LERESCHE, 1992), entre Agosto e Setembro de 2012.  

Ademais, foram feitas frequências quanto ao tipo de diagnóstico de DTM 

(Figura 2), severidade da DTM (Figura 3), subtipo de DTM (Figura 4). 

 

. 

  

Figura 1 - Frequências relativas segundo o sexo dos indivíduos. Natal-RN, 2013 
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Figura 2 - Frequências relativas segundo o diagnóstico de DTM pelos três índices: índice anamnésico 
de Fonseca et al. (1994), RDC/TMD e índice clínico de Helkimo (1974). Natal-RN, 2013. 

 

O diagnóstico da DTM pelos índices de Fonseca et al. (1994) e Helkimo 

(1974) apresentou alta prevalência na população em estudo, com valores de 64,4% 

para o índice anamnésico e 72,3% para o índice clínico. Quando utilizado o 

RDC/TMD, observou-se uma prevalência menor, onde 35,6% da amostra 

apresentaram DTM. Este resultado evidencia uma inversão quanto ao diagnóstico 

pelo RDC/TMD e pelo Fonseca et al. (1994).  

 A partir da severidade da DTM (Figura 3), observou-se que o grau leve foi o 

mais comum em ambas as formas de diagnóstico e com igual distribuição (45,5%). A 

DTM moderada representou 16,8% da amostra para o índice de Fonseca et al. 

(1994) e foi um pouco maior para o Helkimo (1974), 21,8%. Baixos valores de DTM 

severa foram encontrados, sendo de 2% para Fonseca et al. (1994) e 5% para 

Helkimo (1974).  
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Figura 3 - Frequências relativas ao diagnóstico da severidade da DTM segundo os índices de 
Fonseca et al. (1994) e Helkimo (1974). Natal-RN, 2013. 

 
 

O RDC/TMD apresenta três diagnósticos para a DTM: Grupo I (dor miofascial 

e dor miofascial com limitação de abertura); Grupo II (deslocamento de disco 

articular com redução, deslocamento de disco articular sem redução e deslocamento 

de disco articular sem redução e com limitação de abertura bucal) e Grupo III 

(artralgia, osteoartrite e osteoartrose). Os indivíduos pertencentes aos Grupos II e III 

foram classificados como portadores de DTM articular. Ressalta-se que um mesmo 

indivíduo pode apresentar mais de um diagnóstico de origem diferente.  

Como observado na figura 4, não houve nenhum caso de DTM isoladamente 

do Grupo I. O grupo articular apresentou (33,6%) sendo 17,8% dos casos do grupo II 

do subtipo deslocamento de disco com redução e 15,8% do grupo III do subtipo 

artralgia. Quanto ao diagnóstico misto (muscular e articular), 2% dos casos 

pertenceram a esta categoria. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

17,8% 

2% 

15,8% 

0,0%
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descolcamento de
disco com redução

33,6% 
        articular e  muscular 

  

Figura 4 - Frequências relativas ao tipo de DTM segundo o diagnóstico pelo RDC/TMD. Natal-RN, 
2013. 
 

Nossos resultados mostraram também a associação entre a DTM e o sexo 

para o índice de Fonseca e Helkimo (Tabelas 2 e 3, respectivamente) e entre os 

diferentes métodos de diagnóstico (Tabelas 4 e 5). 

Com relação à associação entre o diagnóstico de DTM pelo RDC/TMD e sexo 

dos indivíduos, não foi encontrada diferença estatística entre o sexo masculino 

(32,4%) e o feminino (37,5%) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra dos indivíduos do sexo feminino e masculino e presença de DTM 
por meio do diagnóstico do RDC/TMD. Valores absolutos, percentuais e significância estatística. 
Natal-RN, 2013. 

 Sem DTM Com DTM Total   

Sexo n % n % n % p* 

Masculino  25 67,6 12 32,4 37 100,0  

        

Feminino  40 62,5 24 37,5 64 100,00 0,608 

*Teste Qui-Quadrado  
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Já na Tabela 2, quando diagnosticados por meio do índice de Fonseca et al. 

(1994), foi encontrada diferença significativa (p=0,038), com 71,9% das mulheres 

apresentando DTM contra 51,4% dos homens com este diagnóstico. 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra de acordo com o diagnóstico de DTM pelo índice de Fonseca et al. 

(1994) e sexo. Valores absolutos, percentuais e significância estatística. Natal-RN, 2013. 

 Sem DTM Com DTM Total   

Sexo n % n % n % p* 

Masculino 18 48,6 19 51,4 37 100,0  

        

Feminino  18 28,1 46 71,9 64 100,0 0,038 

*Teste Qui-Quadrado 
 

 

Tabela 3 - Distribuição da amostra de acordo com o diagnóstico de DTM pelo índice de Helkimo 

(1974) e sexo. Valores absolutos, percentuais e significância estatística. Natal-RN, 2013. 

 Sem DTM Com DTM Total   

Sexo n % N % n % p* 

Masculino  15 40,5 22 59,5 37 100,0  

Feminino  13 20,3 51 79,7 64 100,0 0,026 

*Teste Qui-Quadrado 
 

 

A Tabela 3 apresenta a frequência da DTM pelo índice de Helkimo (1974), 

mostrando que 79,7% das mulheres tiveram diagnóstico de DTM segundo este 

índice, enquanto que 59,5% dos homens apresentaram algum grau de disfunção. 

Tais resultados revelaram significância estatística (p<0,05). 

O coeficiente Kappa quantifica o nível de concordância entre testes 

diagnósticos a partir de um teste padrão. A interpretação da magnitude deste 

coeficiente é definida como: valores maiores ou iguais a 0,75 indicam excelente 

concordância, valores entre 0,75 e 0,40 indicam boa concordância e valores 

menores ou iguais a 0,40 indicam baixa concordância.  
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Além da análise da concordância, testes de sensibilidade e especificidade 

foram realizados para demonstrar a proporção dos indivíduos com disfunção ou sem 

disfunção, segundo os diagnósticos pelo índice anamnésico de Fonseca et al. (1994) 

e índice clínico de Helkimo (1974) em relação ao padrão, o RDC/TMD. A 

sensibilidade indicou a capacidade de identificar os indivíduos com DTM de fato e a 

especificidade forneceu a proporção de indivíduos não portadores de DTM entre 

aqueles que não possuíam a disfunção. 

Na Tabela 4, encontramos a distribuição da amostra de acordo com os 

diagnósticos feitos pelos diferentes índices, Fonseca et al. (1994) e RDC/TMD. Em 

relação aos dois métodos de diagnóstico para DTM, o teste de Kappa (k) 

demonstrou haver baixa concordância entre as duas formas de avaliação (k= 0,17).  

Este valor evidencia que apenas 17% dos diagnósticos coincidiram em ambos os 

índices e, na prática, o método de Fonseca et al. (1994) apresentou um melhor 

desempenho em detectar casos que realmente apresentavam DTM (sensibilidade= 

0,78), do que aqueles que não tinham (especificidade= 0,43). Isto demonstra que o 

método pode ter falhado na medida em que detectou, em excesso, falsos positivos 

(37 casos), bem como uma parcela de falsos negativos (8 casos). O valor de p<0,05 

demonstrou que a amostra foi adequada para aferir tais valores. 

 

Tabela 4 - Distribuição da amostra de acordo com o diagnóstico de DTM pelo RDC/TMD e índice de 
Fonseca et al. (1994). Valores absolutos, percentuais, teste Kappa, sensibilidade e especificidade e 
significância estatística. Natal-RN, 2013. 

 Diagnóstico pelo 

RDC/TMD 

  

 Sem DTM Com DTM  Total 

Diagnóstico por 

Fonseca 

N % N % n % p 

Sem DTM 28 77,8 8 22,2 36 100,0  

        

Com DTM 37 56,9 28 43,1 65 100,00 0,03 

Kappa (k): 0,17; Sensibilidade: 0,78; Especificidade: 0,43. 
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A tabela 5 apresenta a distribuição da amostra de acordo com os diagnósticos 

feitos pelo RDC/TMD e Helkimo (1974). Em relação aos dois métodos de diagnóstico 

para DTM, o teste de Kappa (k) demonstrou haver baixa concordância entre as duas 

formas de avaliação (k=0,35). Este valor evidencia que apenas 35% dos 

diagnósticos coincidiram em ambos os índices, e ainda que, na prática, o método de 

Helkimo (1974) foi melhor em detectar casos que realmente tinham DTM 

(sensibilidade= 0,97), do que aqueles que não tinham (especificidade= 0,49). Isto 

demonstra que o método pode ter falhado na medida em que detectou, em excesso, 

falsos positivos (37 casos). Mais uma vez o valor de p<0,01 evidenciou uma amostra 

adequada para tais resultados. 

 

 
Tabela 5 - Distribuição da amostra de acordo com o diagnóstico de DTM pelo RDC/TMD e índice de 
Helkimo (1974). Valores absolutos, percentuais, teste Kappa, sensibilidade e especificidade e 
significância estatística. Natal-RN, 2013. 

 Diagnóstico pelo 

RDC/TMD 

  

 Sem DTM Com DTM  Total 

Diagnóstico por 

Helkimo 

n % N % n % p 

Sem DTM 27 99,0 1 1,0 28 100,0  

        

Com DTM 37 50,7 36 49,3 73 100,0 <0,001 

Kappa (k): 0,35; sensibilidade: 0,97; especificidade: 0,42. 

 

 

Analisando a concordância entre os métodos de Helkimo (1974) e Fonseca et 

al. (1994) para avaliar os graus de DTM, utilizou-se o kappa ponderado. Neste 

sentido, o valor encontrado foi de 0,53, o que demonstra uma moderada capacidade 

de concordância. 
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Tabela 6 - Distribuição da amostra de acordo com a severidade da DTM pelos índices de Fonseca et 
al. (1994) e Helkimo (1974). Valores absolutos, percentuais e teste Kappa ponderado. Natal-RN, 
2013. 

  Grau de DTM (Helkimo) 

Total 

  

Sem DTM DTM leve 

DTM 

moderada 

DTM 

severa 

  n % n % n % n % n % 

 

 

Grau de DTM 

(Fonseca) 

Sem DTM 25 69,4 6 16,7 4 11,1 1 2,8 36 100,0 

DTM leve 3 6,5 34 73,9 7 15,2 2 4,3 46 100,0 

DTM 

moderada 

0 0 6 35,3 10 58,8 1 5,9 17 100,0 

DTM severa 0 0 0 0 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Kappa ponderado (kponderado): 0,53. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Muitos estudos epidemiológicos têm demonstrado que os sinais e sintomas 

de DTM são comuns na população de não pacientes (CONTI et al., 1996; GARCIA; 

LACERDA; PEREIRA, 1997; LIMA; BRUNETTI; OLIVEIRA, 1999; OTUYEMI et al., 

2000; PEDRONI; OLIVEIRA; GUARATINI, 2001; CHUANG et al., 2002; MAIA et al., 

2002; DEKON et al., 2002; NASSIF; AL-SALLEEH; AL-ADMAWI, 2003; NOMURA et 

al., 2008; MARTINS et al., 2008; OLIVEIRA; BEVILAQUE-GROSSI; DIAS, 2008; 

BONJARDIM et al., 2009; CAMPOS et al., 2009; MEDEIROS; BATISTA; FORTE, 

2011; BAHRANI; GHADIRI; VOJDANI, 2012). 

De acordo com o objetivo do presente trabalho, foi observada a variação da 

prevalência da DTM quando diagnosticada pelos diferentes índices, sendo menor 

para o RDC/TMD, com 35,6% e maiores para o índice anamnésico (64,4%) e índice 

clínico de Helkimo (72,3%). 

A severidade da DTM revelou que a forma mais leve foi mais comum, tanto 

para o índice de Fonseca et al. (1994), quanto para o índice de Helkimo (1974), 

representando 45,5% da amostra. O índice de Fonseca et al. (1994) apresentou, 

ainda, 16,8% dos estudantes com DTM moderada e 2% com DTM severa. O mesmo 

padrão foi encontrado para o índice de Helkimo (1974), porém com valores maiores 

de DTM moderada, 21,8% e severa, 5%. 

Segundo a classificação do diagnóstico para o RDC/TMD, 33,6% 

pertenceram ao grupo II, ou seja, DTM articular, com os subtipos deslocamento de 

disco com redução e artralgia sendo os mais frequentes. 

Quando considerado o sexo dos indivíduos, a prevalência da DTM entre as 

mulheres foi maior, apresentando diferença estatística para o diagnóstico pelo 

Fonseca et al. (1994) e Helkimo (1974). A literatura já relata esse maior 

acometimento entre mulheres não pacientes (CONTI et al., 1996; GARCIA; 

LACERDA; PEREIRA, 1997; LIMA; BRUNETTI; OLIVEIRA, 1999; PEDRONI; 

OLIVEIRA; GUARATINI, 2001; CHUANG et al., 2002; CASANOVA-ROSADO et al., 

2006; NOMURA et al., 2008; MARTINS et al., 2008; OLIVEIRA; BEVILAQUE-

GROSSI; DIAS, 2008; BONJARDIM et al., 2009; ATTAULAH et al., 2009; 

MEDEIROS; BATISTA; FORTE, 2011; BAHRANI; GHADIRI; VOJDANI, 2012). 

Quando por meio do índice anamnésico de Fonseca et al (1994), 71,9% das 

mulheres apresentaram DTM. Resultados semelhantes foram encontrados num 
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estudo realizado em estudantes universitários no Brasil (OLIVEIRA; GROSSI; DIAS, 

2008), onde 73,03% das mulheres apresentaram DTM. Garcia, Lacerda e Pereira 

(1997) observaram que, dos estudantes com DTM, 68,85% eram mulheres. Nomura 

et al. (2008) encontraram valores menores de 63,11%. Pedroni, Oliveira e Guaratini 

(2001) encontraram que a prevalência de DTM em mulheres foi aproximadamente 

quatro vezes maior que em homens e seus valores foram maiores que o presente 

estudo (84,4%). Martins et al. (2008) encontraram também mais mulheres 

acometidas (p<0,02), assim como Medeiros, Batista e Forte (2011). Embora 

Bonjardim et al. (2010) tenham demonstrado maior prevalência entre as mulheres, 

este achado não foi estatisticamente significante. 

Já pelo índice clínico de Helkimo, 79,7% das mulheres apresentaram algum 

grau de DTM. Semelhante a este resultado foi o achado de Bahrani, Gadhiri e 

Vodjani (2012), onde 80%  (p<0,05) das mulheres foram acometidas por DTM. Um 

outro estudo (LIMA; BRUNETTI; OLIVEIRA, 1999) também encontrou alta 

prevalência da DTM (63,7%) entre as mulheres. Já Otuyemi et al. (2000) 

encontraram equivalência entre os sexos, o que pode ser devido ao fato de sua 

amostra conter mais homens do que mulheres, o que difere do nosso caso, onde 

mais mulheres compuseram a amostra. 

Embora mais afetadas que os homens quando avaliadas pelo RDC/TMD 

(37,5%), a prevalência de mulheres com DTM não demonstrou diferença estatística. 

Semelhantes também foram os achados de Silva et al. (2011), onde 40,5% das 

mulheres tiveram DTM. Já Ataullah et al. (2009) encontraram uma diferença 

estatística (p=0,003) no seu estudo com estudantes paquistaneses. Casanova-

Rosado et al. (2006), relataram que a DTM tem uma probabilidade maior de ser 

encontrada em mulheres. Estes dois últimos apresentaram uma amostra com 

equivalência entre os sexos. 

Alguns autores tentam explicar que essa alta prevalência estaria relacionada 

à fisiologia da regulação hormonal, estrutura muscular e características do tecido 

conjuntivo (LERESHCE, 1997; 2006; PEDRONI; OLIVEIRA; GUARATINI, 2001; 

NOMURA et al., 2007; MEDEIROS; BATISTA; FORTE, 2011), embora sugiram que 

mais investigações devam ser feitas. Para Otuyemi et al. (2002), essa maior 

prevalência pelo sexo feminino deve-se à maior procura por tratamento e por serem 

mais cuidadosas e atenciosas com a saúde que os indivíduos do sexo masculino. 
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Oliveira, Grossi e Dias (2008) atribuem ainda à maior percepção feminina ao 

estímulo doloroso.  

No presente estudo, o índice utilizado influenciou na relação da DTM com o 

sexo, tendo em vista que o RDC/TMD não apresentou significância estatística, 

enquanto que o Fonseca et al. (1994) e o Helkimo (1974) demonstraram. Neste 

caso, não se pode atribuir à maior procura por atendimento, já que se trata de uma 

amostra de não pacientes, mas, o fato da amostra conter mais mulheres que 

homem, pode ter influenciado nos resultados. 

A prevalência da DTM mostrou-se variável de acordo com a seu diagnóstico. 

Por meio do índice anamnésico, nossos resultados evidenciaram a presença de 

DTM em 64,4% dos estudantes. Garcia, Lacerda e Pereira (1997) obtiveram 

resultados semelhantes, usando o mesmo questionário, onde 61% dos 200 

estudantes possuíram DTM.  Da mesma maneira, Maia et al. (2001) encontraram um 

valor de 60,93% de DTM na população geral e Pedroni et al.  (2004) encontraram 

uma prevalência de 68% também entre estudantes. Outros autores fizeram achados 

maiores com prevalências de 76,32% (DEKON et al., 2002), 77,4% (CAMPOS et al., 

2011), 74,9% (MEDEIROS; BATISTA; FORTE, 2011) e menores, 53,21% (NOMURA 

et al. 2007) 50,8% (MARTINS et al., 2008) e 50% (BONJARDIM et al., 2009). 

A utilizaçã do índice de Fonseca et al. (1994) foi baseada na facilidade de sua 

aplicação e por ser bastante utilizado nos estudos nacionais para traçar o perfil da 

severidade dos sintomas da DTM na população. 

O diagnóstico pelo índice clínico de Helkimo (1974) resultou em 72,3%  dos 

estudantes com algum grau de DTM. Bahrani, Ghadiri e Vojdani (2012) encontraram 

uma prevalência semelhante à nossa, com 71% dos indivíduos apresentado DTM. 

Otuyemi et al. (2000) e Lima et al. (1999) encontraram valores menores, 63% e 56%, 

respectivamente. Poucos estudos observaram a prevalência da DTM em estudantes 

brasileiros através deste índice, já que o mesmo deu origem ao Fonseca et al. 

(1994), as pesquisas brasileiras deram preferência ao uso deste último. 

A limitação encontrada no Helkimo (1974) e o motivo pela sua alta prevalência 

talvez esteja no fato de que ele só classifica o indivíduo sem DTM quando há 

ausência de qualquer sinal ou sintoma. Apenas a presença de estalido já permite 

classificação em algum nível de severidade.  

 Foram poucos os estudos utilizando o RDC/TMD em população de não 

pacientes, devido à dificuldade de sua aplicação. Daqueles contemplados com 
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metodologia semelhante à nossa, a prevalência também apresentou padrões de 

similaridade. Para Casanova-Rosado et al. (2006), 46,1% dos estudantes de 

diferentes cursos apresentaram DTM. Já num estudo no Brasil por Silva et al. 

(2011), a prevalência foi de 38%. Resultados menores foram encontrados por 

Attaulah et al. (2009), com prevalência de 20%.  

A partir da comparação entre os estudos para o cada índice, os valores de 

prevalência mostraram-se semelhantes ou bastante próximos dos nossos 

resultados. O que pode ser constatado e diante dos relatos de diversos autores, a 

dificuldade na comparação dos estudos de prevalência se dá nessa esfera 

metodológica, onde cada pesquisador utiliza sua ferramenta de diagnóstico. Cabe 

ressaltar a importância de compreender cada ferramenta e quais dados elas são 

capazes de gerar. Como afirmado por Chaves, Oliveira e Grossi (2008), é importante 

ter em mente os objetivos da pesquisa na escolha do método de diagnóstico.  

Tal discrepância entre resultados gerados por diferentes índices sugere ainda 

cautela para comparações entre trabalhos e motiva a realização de estudos 

comparando a utilização de diferentes instrumentos numa mesma população, a fim 

de avaliar o quanto eles diferem ou concordam entre si. O presente estudo 

conseguiu contemplar tal abordagem. 

Os dados sobre severidade da DTM obtidos pelos índices de Fonseca et al. 

(1994) e Helkimo (1974), mostraram que as formas mais leves foram mais 

prevalentes, seguidas da DTM moderada e severa. Todos os estudos anteriores 

também evidenciaram este padrão (GARCIA; LACERDA; PEREIRA, 1997; 

PEDRONI; OLIVEIRA; GUARANTINI, 2001; OLIVEIRA, GROSSI E DIAS, 2008; 

NOMURA et al., 2007; MEDEIROS; BATISTA; FORTE, 2011; CAMPOS et al., 2009; 

LIMA et al., 1999; OTUYEMI et al., 2000; BAHRANI; GHADIRI; VOJDANI, 2012). 

. Já quanto ao tipo de DTM obtido pelo RDC/TMD, os indivíduos foram 

classificados como tendo DTM articular (grupos II e III), dos subtipos deslocamento 

do disco com redução (17,8%) e artralgia (15,8%). Casanova-Rosado et al. (2006) 

não encontraram casos com artralgia e o grupo mais prevalente foi o II, com 15,6% 

apresentaram deslocamento de disco com redução, seguido de dor miofascial 

(10,9%). Outro estudo com resultados semelhantes foi o de Attaulah et al. (2009), 

onde o deslocamento de disco com redução afetou 33% da amostra, seguido de 

artralgia em 5,5% e 2,5% de desordem muscular. Silva et al. (2011), por sua vez, 

encontraram equivalência entre DTM articular e muscular. Diferentemente, Plesh et 
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al (2005) e Machado et al. (2009) observaram o grupo I da DTM muscular mais 

prevalente. Porém, tais achados foram feitos em população de pacientes. Uma 

revisão sistemática recente demonstrou que as desordens miofasciais são mais 

comuns em pacientes portadores de DTM e os deslocamentos de disco com 

redução em não pacientes (MANFREDINI et al., 2011). 

Um outro ponto importante desta pesquisa foi avaliar a concordância entre as 

formas de diagnóstico, um anamnésico e dois clínicos. O RDC/TMD, reconhecido 

com o padrão-ouro (HASANAIN et al., 2009; PLESH et al., 2002; REITER et al., 

2006; GONÇALVES et al., 2010), é um instrumento de avaliação bastante utilizado 

no mundo todo e possui tradução para o português (International RCD/TMD 

Consortium). 

John, Dworkin e Mancl (2005), num estudo sobre a confiabilidade do 

RDC/TMD, afirmaram que este método é confiável o suficiente para maioria dos 

diagnósticos de DTM e, portanto, pode ser utilizado em pesquisas e tomadas de 

decisão. Ademais, sua versão traduzida para o português somada às suas 

características indicam sua utilização em pesquisas nacionais. O RDC/TMD permite 

aos pesquisadores e clínicos um sistema padrão que pode ser utilizado para exame, 

diagnóstico e classificação dos tipos e subtipos mais comuns de DTM. Um dos 

objetivos iniciais deste sistema foi implementar uma padronização nos diagnósticos 

e permitir comparações entre diferentes populações para aprimorar o conhecimento 

sobre a DTM e sua epidemiologia e evitar complicações geradas pelos múltiplos 

termos para indicar a mesma desordem (MANFREDINI et al., 2011).  

Houve baixa concordância entre o RDC/TMD e o Fonseca et al. (1994), 

evidenciada pelo valor de kappa (k=0,17). Para o RDC/TMD e o Helkimo (1974), 

ambos os índices clínicos, esse valor foi um pouco maior (k=0,35).  

Já para os índices de Fonseca et al. (1994) e Helkimo (1974), o valor de 

kappa (k=0,53) mostrou uma boa concordância. Isto se deve ao fato de que o índice 

de Helkimo (1974) serviu de referência para criação do índice de Fonseca et al. 

(1994). No estudo de sua elaboração, foi encontrada uma boa correlação (r=0,6169; 

p<0,05) e confiabilidade de 95% (FONSECA et al., 1994). Recentemente, 

observando a confiabilidade e reprodutibilidade do índice de Fonseca et al. (1994), 

Campos et al. (2009) observaram que algumas questões não foram válidas para o 

diagnóstico da DTM e sugeriram adaptação do Fonseca et al. (1994). 
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Não foram encontrados na literatura estudos que demonstrassem esse tipo 

de relação entre os três índices. Uma vez que a prevalência pode ser afetada pelo 

método diagnóstico, nosso objetivo foi demonstrar como essa variância existe e a 

que nível, ao tomar o RDC/TMD como padrão. Assim, pesquisas futuras poderão ser 

desenvolvidas baseando-se em critérios mais específicos no diagnóstico da DTM. 

Importância deve ser dada também à concordância entre os diagnósticos. 

Através da sensibilidade e especificidade entre os mesmos, foi possível observar 

que, para o índice anamnésico de Fonseca et al. (1994), houve uma sensibilidade 

maior que a especificidade, o que significa que ele foi melhor em detectar indivíduos 

reais portadores da disfunção do que aqueles que não tinham. Também houve 

muitos casos de falsos positivos. O índice clínico Helkimo (1974) foi semelhante ao 

Fonseca et al. (1994), só que foi bem mais sensível que específico, também com 

altos valores de falsos positivos. Porém, a sensibilidade quando comparada com o 

Fonseca et al. (1994), foi bem maior para o Helkimo (1974), revelando este último 

ser melhor em detectar os indivíduos com DTM de fato. 

Chaves, Oliveira e Grossi (2008) afirmaram que os questionários possuem 

baixa especificidade, pois nem sempre possuir sinais ou sintomas indica a presença 

da DTM e indivíduos saudáveis podem ser classificados com algum grau de DTM. O 

mesmo pode ser considerado para o Helkimo (1974), apesar de ser um índice 

clínico, sua forma de avaliação pode não ser adequada. Os resultados evidenciados 

pelo índice clínico de Helkimo (1974) revelam que, embora seja dito que os exames 

clínicos são mais capazes para diagnóstico de DTM (CHAVES; OLIVEIRA; GROSSI, 

2008), não se deve levar tal afirmação como verdade absoluta. Deve-se buscar 

ferramentas que sejam, de fato, capazes de identificar a DTM e não apenas 

considerar um sinal ou sintoma comum para categorizar o indivíduo como portador 

da doença. 

Isto também é percebido no excesso de diagnósticos falsos-positivos, os 

quais podem levar a sobretratamentos e, ainda, dificultar o diagnóstico de outras 

condições que apresentam sinais e sintomas semelhantes. Portanto, sintomas 

associados frequentemente à DTM presentes em população de não pacientes, não 

são suficientes para serem utilizados como indicador da disfunção (DWORKIN; 

LERESCHE, 1992; PEDRONI; GUARANTINI, 2003; GONÇALVES et al., 2010). 

Embora seja desejável que critérios bem definidos sejam utilizados para o 

diagnóstico de DTM, os resultados também podem ser traduzidos no sentido de que 
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a prevalência de sinais e sintomas é comum, o que não necessariamente significa 

que o indivíduo venha a se tornar um paciente portador da desordem e que também 

vá precisar de tratamento (CARLSSON, 1999).  

Ressalta-se ainda que a dificuldade nas pesquisas de DTM não se restringe 

apenas ao método diagnóstico. Seu caráter multifatorial e a identificação dos fatores 

etiológicos também têm seu papel neste sentido. Porém, já se mostra um grande 

avanço o uso de índices padrões e confiáveis para que futuros estudos possam se 

basear nos mesmos e aprimorar as pesquisas na área. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 Dentro das limitações do estudo e a partir dos resultados encontrados, foi 

possível observar:  

 Variação na prevalência da DTM entre os estudantes para os diferentes 

índices, sendo menor (35,6%) quando  RDC/TMD foi utilizado e maior para os 

outros dois índices, Fonseca et al. (1994) (64,4%) e Helkimo (1974) (72,3%); 

 Maior prevalência de DTM entre as mulheres, com diferença estatística para 

os índices de Helkimo (1974) e Fonseca et al. (1994); 

 Os subtipos mais comuns de DTM foram o deslocamento de disco e a 

artralgia por meio do diagnóstico do RDC/TMD; 

 A forma leve da DTM foi a mais comum para os índices de Fonseca et al. 

(1994) e Helkimo (1974); 

 Baixa concordância entre os índices de Fonseca et al. (1994) e Helkimo 

(1974), quando comparados  ao RDC/TMD; 

 Boa concordância entre os índices de Fonseca et al. (1994) e Helkimo (1974); 

 Alta sensibilidade e baixa especificidade, com excesso de falsos-positivos 

para o índice anamnésico e o índice clínico de Helkimo (1974). 
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ANEXO B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

 

 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Prevalência da Disfunção 

Temporomandibular em estudantes de odontologia por meio de diferentes índices”, 

coordenada pelo Prof. Dr. Gustavo Augusto Seabra Barbosa. 

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

momento retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga algum prejuízo ou penalidade. 

Caso aceite participar da pesquisa, você contribuirá com a ampliação do conhecimento sobre 

este assunto no meio acadêmico. 

Esta pesquisa busca avaliar a prevalência das Disfunções Temporomandibulares 

(DTM) dos alunos de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Caso 

decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

 Preenchimento de dados pessoais;  

 Preenchimento de um ínidice anamnésico, o questionário de Fonseca et al (1994), 
constando de dez questões de marcar; 

 Avaliação física por meio de exames clínicos: RDC/TMD e Helkimo. 

 

Caso seja encontrada alguma alteração, você terá o benefício de ser convidado (a) a 

comparecer ao Centro Integrado de Atendimento a Pacientes com Disfunção do Aparelho 

Estomatognático (CIADE) do Departamento de Odontologia da UFRN. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados 

será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovado decorrente desta 

pesquisa, terá direito à indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, deverá perguntar diretamente a Isabelle de Sousa Dantas, no endereço: 

Departamento de Odontologia da UFRN – Av. Senador Salgado Filho, 1787, Lagoa Nova, 

Natal – RN, CEP: 59056-000 ou pelo telefone (84) 3215-4104. 

 Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário da UFRN, Lagoa 

Nova, Natal – RN, Caixa Postal 1666, CEP: 59072-970 ou pelo telefone (84) 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

declaro que fui informado (a) dos objetivos desta pesquisa de maneira clara e detalhada, como 

será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da 
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pesquisa “Prevalência da Disfunção Temporomandibular em estudantes de odontologia 

por meio de diferentes índices”. 

 

 

 

Assinatura do participante 

 

Responsável, caso participante seja menor de idade:____________________________ 

 

RG:_______________________        CPF:____________________________ 

 

Endereço:_____________________________________________________ 

 

Natal,____/_____/2012  

 

 

 

Assinatura do Pesquisador responsável 

 

 

Pesquisador responsável: Prof. Dr. Gustavo Augusto Seabra Barbosa. Departamento de 

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

telefone (84) 3215-4104. 

 

Comitê de ética e Pesquisa da UFRN. UFRN- Praça do Campus Universitário, Lagoa 

Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN telefone (84) 3215-3135. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO C 
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PROTOCOLO DE FONSECA et al. (1994) 
 

1. Sente dificuldade em abrir a boca? 

(      ) Sim                    (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

2. Sente dificuldade em movimentar sua mandíbula para os lados? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

(     ) p/ o lado direito    (     )p/ o lado esquerdo     (     ) para os 2 lados 

 

3. Tem cansaço ou dor muscular quando mastiga? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

4. Sente dores de cabeça com frequência? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

5. Sente dor na nuca ou torcicolo? 

 (      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

6. Tem dor nos ouvidos ou na região das articulações? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

7. Já notou se tem ruídos nas ATMs quando mastiga ou abre a boca? 

 (      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

8. Você já observou se tem algum hábito com apertar e/ou ranger os dentes 

(mascar chicletes, morder lápis, morder lábios, roer unha)? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

9. Sente que seus dentes não se articulam bem? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 

10. Você se considera uma pessoa tensa ou nervosa? 

(      ) Sim                   (      ) Não                    (      ) às vezes 

 
Classificação do grau de acometimento das DCMs 

Valor total Índice Anamnésico Classificação do grau 

 0 – 15 Sem DCM 

 20 – 40 DCM leve 

 45 – 65 DCM moderada 

 70 – 100 DCM severa 

Valores: Sim = 10; às vezes = 5; Não = 0 

 
ANEXO D 

Índice Clínico de Helkimo 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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Grupo I 
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Grupo II 
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Grupo III 

 


