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RESUMO 

 

Introdução: A disfunção temporomandibulares (DTM) tem etiologia multifatorial e 

abrangem problemas musculares e articulares do sistema estomatognático. A 

literatura relata que além da dor, possíveis impactos psicossociais podem ser 

encontrados, dentre eles, a presença de distúrbios do sono, influência negativa na 

qualidade de vida, na saúde geral e bucal. Objetivo: Avaliar os efeitos das terapias 

com placa oclusal e aconselhamento, isoladas ou em associação, sobre a dor, o sono 

e a qualidade de vida em pacientes diagnosticados com DTM. Métodos: Foi realizado 

ensaio clínico randomizado cego com 55 pacientes, aplicando três terapias: placa 

oclusal (PO) (n=23); aconselhamento (AC) (n=13); placa oclusal associada ao 

aconselhamento (PAC) (n=19)\. Foi realizado controle no baseline, com um mês e três 

meses após os tratamentos para avaliar por meio de questionários a dor com a Escala 

Visual Analógica de Dor (EVA), a qualidade do sono através do Índice de Qualidade 

do Sono de Pittsburgh (PSQI), a qualidade de vida na saúde geral com o World Health 

Organization Quality Of Life-Brief Version (WHOQOL-BREF)  e o impacto da saúde 

bucal na qualidade de vida com o Oral Health Organization 14 (OHIP-14). O 

diagnóstico de DTM foi realizado por meio do Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). 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: Observou-se que as três terapias 

aplicadas, no período de um mês e três meses apresentaram melhora significativa na 

dor (p<0,001), na qualidade do sono (p=0,008) e no impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida (p<0,001) e não mostrou significância na qualidade de vida geral 

(p=0,118), no entanto, os níveis constatados não evidenciaram diferenças entre 

diferentes terapias (p>0,05) para todas os índices avaliados. Conclusão: Dentro das 

limitações do estudo, pode-se concluir que os tratamentos de placa oclusal e 

aconselhamento, individualmente ou em associação, foram efetivos na redução da 

dor, na melhoria do sono e no impacto da saúde bucal na qualidade de vida, contudo, 

não demonstrou significância na melhora da qualidade de vida geral. Como também, 

nenhum grupo terapêutico foi superior ao outro na redução dos parâmetros 

observados. 

Palavras-chave: síndrome da disfunção da articulação temporomandibular; 

transtornos do sono-vigília; qualidade de vida; dor facial. 



ABSTRACT 

 

Introduction: As temporomandibular disfunction (TMD) have a multifactorial etiology 

and encompass muscular and articular problems of the stomatognathic system. The 

literature reports that in addition to pain, possible psychosocial impacts can be found, 

among them, the presence of sleep disturbances, negative influence on quality of life, 

and still in general and oral health. Objective: To evaluate the effects of occlusal 

plaque therapy and counseling, alone or in combination, on pain, sleep and quality of 

life in patients diagnosed with TMD. Methods: A randomized blinded clinical trial with 

55 patients was performed, applying three therapies: occlusal plaque (n=23); 

counseling (n=13); occlusal plaque associated with counseling (n=19). Checks was 

perfomed in baseline, one month and three months after the treatments to assess the 

pain with the Visual Analogue Pain Scale (VAS), sleep quality through the Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) , the life quality by World Health Organization Quality of 

Life-Brief Version (WHOQOL-BREF), and the impact of oral health in life quality 

throught the Oral Health Organization 14 (OHIP-14). The diagnosis of TMD was 

performed through the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD). The Split Plot ANOVA test was used to observe the difference between 

the groups over time and within the group, with a confidence level of 95%. Results: It 

was observed that the three applied therapies showed significant improvement in one 

month and three months in pain (p < 0.001), sleep quality (p = 0.008) and the impact 

of oral health on quality of life ( p < 0.001) and did not show a significant difference in 

the general quality of life (p=0.118), however, the levels found did not show differences 

among different therapies (p>0.05) for all indices evaluated. Conclusion: Within the 

limitations of the study, it can be concluded that treatments wiith occlusal plaque and 

counseling, individually or in combination, are effective in reducing pain, improving 

sleep and the impact of oral health on quality of life, however, it did not demonstrate 

significant improvement in general quality of life. As well, no therapeutic group was 

superior to the other in reducing the observed parameters. 

 

Keywords: temporomandibular joint dysfunction syndrome; sleep-wake disorders; 

quality of life; facial pain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disfunção temporomandibular (DTM) forma um conjunto de enfermidades que 

abrangem condições médicas, dentárias ou faciais associadas com anormalidades do 

sistema estomatognático e apresentam vários sinais e sintomas que vão desde uma 

ligeira sensibilidade até um desconforto extremo. Dentre eles estão, cefaleias, dor e 

desconforto na região da articulação temporomandibular (ATM) e da musculatura 

mastigatória, dores associadas a ruídos articulares, além das limitações com restrição na 

abertura máxima e desvios dos movimentos, podendo se apresentar de forma aguda ou 

crônica (GIL-MARTÍNEZ et al., 2016; RODRIGUES et al., 2012; SANDERS et al., 2016) 

A sua etiologia é multifatorial e complexa, podendo ser desde psicossocial, 

inflamatória, autoimune, infecciosa ou estrutural, esta envolvendo desarmonias oclusais 

e/ou posturais e hábitos parafuncionais, que podem contribuir para a desordem de forma 

direta ou indireta (BARBOSA et al., 2011; BLANCO-AGUILERA et al., 2014) 

São várias as opções terapêuticas citadas atualmente na literatura e aplicadas no 

cotidiano, desde as mais conservadoras, como a terapia medicamentosa, 

aconselhamento, terapia oclusal com placas miorrelaxantes, fisioterapia, psicoterapias, 

acupuntura e laser de baixa potência, até aquelas mais invasivas como desgaste dentário 

seletivo, tratamento ortodôntico e, nos casos mais extremos, cirurgia (GAUER; 

SEMIDEY, 2015; SANDERS et al., 2016; WIECKIEWICZ et al., 2015). No entanto, 

estudos apontam que abordagens reversíveis e de baixo custo são preferíveis, devido o 

caráter autolimitante da DTM.(CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010) 

Dentre as terapias reversíveis, o aconselhamento (AC) se destaca pela sua boa 

aplicabilidade e baixo custo, pois se baseia em orientações, abordando informações 

sobre o que é essa disfunção, suas possíveis causas e a partir daí adotando estratégias 

comportamentais e educacionais que visam a melhoria da qualidade de vida do paciente, 

como modificações de hábitos inadequados, a exemplo do apertamento dentário, que 

interferem diretamente na função do sistema estomatognático. (CUNHA et al., 2006) 

Bem como a terapia com a placa oclusal (PO) que se caracteriza como um aparelho 

intraoral removível em resina acrílica que tem como principal função restabelecer uma 
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posição mais estável em relação cêntrica (RC), manter a musculatura mastigatória 

relaxada e evitar contatos dentários. (OKESON, 2013; WIECKIEWICZ et al., 2015) 

Portanto, devido a sua etiologia multifatorial se faz necessário uma abordagem 

multidisciplinar que avalie o contexto que o paciente está inserido para identificação de 

possíveis causas externas e até mesmo consequências já instaladas, pois se não houver 

nenhuma intervenção inicial os sinais e sintomas da DTM podem se tornar crônicos. 

(ALAJBEG; GIKIĆ; VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, 2014; KIM et al., 2015; KUZMANOVIC 

PFICER et al., 2017) 

Desse modo, quando a dor está associada ao envolvimento físico e mental 

provocado pela DTM, os pacientes podem apresentar algum tipo de distúrbio do sono 

influenciando negativamente a saúde e a qualidade de vida, por isso a avaliação do 

impacto na qualidade de vida merece uma atenção especial, pois pacientes com DTM 

têm apresentações clínicas semelhantes a outros tipos de doenças crônicas, como níveis 

elevados de dor, transtornos comportamentais e psicológicos. (ALAJBEG; GIKIĆ; 

VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, 2014; KIM et al., 2015; KUZMANOVIC PFICER et al., 2017; 

TURNER et al., 2001) 

No entanto, a literatura ainda não é clara se os tratamentos instituídos atualmente 

apresentam diferenças e se são eficazes na redução desses impactos psicossociais, pois 

são poucos os estudos que avaliam a influência dos tratamentos nestes aspectos. 

(NAGATA et al., 2015; SANDERS et al., 2017).  

Logo, a qualidade do sono (QS), o impacto da saúde bucal na qualidade de vida 

(QV) e a QV geral são pontos que devem ser investigados já que muitas vezes a dor 

chega a ser incapacitante e interferir em atividades simples e diárias do indivíduo, como 

falar e mastigar, e os questionários de qualidade de vida, sono e dor podem fornecer 

informações dos impactos psicossociais no dia-a-dia em relação a DTM (BARBOSA et 

al., 2011; BENDER et al., 2016; BOGGERO et al., 2016; DE RESENDE et al., 2013; 

RODRIGUES et al., 2015; VILANOVA et al., 2014).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Foi realizada uma revisão da literatura utilizando as bases de dado PubMed e Web 

of Science para obtenção dos resumos, posterior busca manual e leitura do texto 

completo. Foram incluídos artigos em português, inglês e espanhol, entre os anos de 

1989 até 2017 que discorressem sobre a DTM, as terapias com AC e/ou PO e fatores 

psicológicos como: a dor, qualidade de vida e distúrbios do sono.   

 

2.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

  

A concepção atual da DTM é que a mesma apresenta-se multidimensional e 

diversos aspectos físicos  e psicossociais podem contribuir para o desenvolvimento e até 

mesmo a perpetuação desta patologia. (ALAJBEG; GIKIĆ; VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, 

2014) 

A DTM é bastante prevalente na população, no entanto, não há um consenso na 

literatura de quanto chega esse número, mas se estima por volta de 10% a 15% da 

população e atinge com mais incidência pessoas do sexo feminino, na proporção de 5:1, 

e a faixa etária mais prevalente é de 20 a 40 anos. (KUZMANOVIC PFICER et al., 2017; 

ROCHA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2015) 

Embora a sua prevalência seja alta a sua etiopatogenia ainda não foi totalmente 

explicada, o que gera um obstáculo no seu tratamento, por isso é imprescindível 

identificar os fatores iniciadores, perpetuadores e predisponentes associados com essa 

disfunção, e consequentemente, a aplicação de um tratamento pertinente, com o 

propósito de reduzir ou eliminar sinais e sintomas, por isso cada caso de DTM deve ser 

tratado respeitando a sua individualidade. (MURPHY et al., 2015) 

Geralmente o seu diagnóstico é baseado na história clínica e exame físico, 

complementarmente podem ser solicitados exames de imagem, com preferência para a 

ressonância magnética, que pode ser útil para excluir outras patologias de ordem 

intraoral, ou sistêmica, realizando assim um diagnóstico diferencial. (GAUER; SEMIDEY, 

2015) 
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Hoje, existem algumas classificações para a DTM em que cada uma tem uma 

subdivisão, no entanto, o sistema de classificação da Academia Americana de Dor 

Orofacial (AAOP) estabelecido na 4º edição de seu manual apresenta novas diretrizes 

para o diagnóstico e classificação das diferentes formas de DTM, que são divididas em 

dois grandes grupos (DTM muscular e DTM articular) com suas respectivas subdivisões. 

(CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010) 

 

Tabela1 Classificação das disfunções temporomandibulares (AAOP). 

I. DTM articular II. DTM muscular 

11.7.1.1 - Disfunções do desarranjo do disco  

11.7.1.1.1 - Deslocamento do disco com redução  

11.7.1.1.2 - Deslocamento do disco sem redução  

11.7.1.2 - Deslocamentos da ATM  

11.7.1.3 - Disfunções inflamatórias  

11.7.1.3.1 - Sinovite e capsulite  

11.7.1.3.2 - Poliartrite  

11.7.1.4 - Disfunções não inflamatórias  

11.7.1.4.1 - Osteoartrite primária  

11.7.1.4.2 - Osteoartrite secundária  

11.7.1.5 - Anquilose  

11.7.1.6 - Fratura (processo condilar)  

11.7.2.1 - Mialgia local  

11.7.2.2 - Dor miofascial  

11.7.2.3 - Mialgia mediada centralmente  

11.7.2.4 - Mioespasmos  

11.7.2.5 - Miosite  

11.7.2.6 - Contratura miofibrótica  

11.7.2.7 – Neoplasia  

 

Frequentemente, os pacientes melhoram com uma combinação de terapias não 

invasivas, incluindo a terapia de aconselhamento e auto-cuidado, fisioterapia, dispositivos 

oclusais e farmacoterapia, dentre elas, medicações como os anti-inflamatórios não 

esteroidais e relaxantes musculares. Benzodiazepínicos ou antidepressivos também 

podem ser utilizados em pacientes crônicos e em casos refratários ou recidivantes podem 

ser indicados terapias mais invasivas como as cirurgias (GAUER; SEMIDEY, 2015) 
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2.2 CRITÉRIO DIAGNÓSTICO DE PESQUISA PARA DTM 

 

O critério de diagnóstico para pesquisa de DTM, o RDC/TMD tem tido aceitação 

do meio científico internacional, como meio de estabelecer um diagnóstico válido, por 

isso, é o critério diagnóstico de escolha em pesquisas envolvendo essa disfunção, pois 

tem a maior parte de suas propriedades de aferição reconhecida, caracterizando-se como 

um dos instrumentos mais pertinentes para avaliação da DTM.(ALAJBEG; GIKIĆ; 

VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, 2014; BLANCO-AGUILERA et al., 2014; RODRIGUES et al., 

2012) 

Esse instrumento fornece um diagnóstico que reconhece sintomas físicos (Eixo I), 

fatores comportamentais e psicossociais relacionados com a DTM (Eixo II), e foi o 

instrumento preconizado para a classificação diagnóstica deste estudo. O Eixo I inclui 

subclassificações de diagnóstico clínico tais como: (1) distúrbios musculares, incluindo 

dor miofascial com e sem limitação de abertura mandíbular; (2) deslocamento do disco 

com ou sem uma redução ou limitação de abertura; (3) artralgias, artrites e artroses. 

(ALAJBEG; GIKIĆ; VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, 2014; RODRIGUES et al., 2012; SANDERS 

et al., 2016)  

 

2.3 DOR  

 

A dor é registrada como o sintoma mais presente na DTM e tida como gatilho inicial 

para a busca de tratamento, chegando a se difundir para diferentes regiões, como os 

arcos dentários, orelhas, têmporas, testa, região occipital ou cervical, sendo bastante 

acentuada no pescoço. Devido essa dor difusa, muitas vezes o diagnóstico pode ser 

tardio, pois os pacientes procuram outros profissionais, como neurologistas, 

otorrinolaringologistas ou fisioterapeutas.(GIL-MARTÍNEZ et al., 2016; SANDERS et al., 

2016; WIECKIEWICZ et al., 2015) 

As causas da dor envolvendo a DTM são inúmeras e incluem traumas, causas 

sistêmicas, iatrogênicas, desarmonias oclusais e distúrbios na saúde mental 

(WIECKIEWICZ et al., 2015). Por isso a investigação da DTM deve incluir um exame 

minucioso da cabeça, do pescoço, dos músculos mastigatórios, das ATMs  e intraoral, 
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além de um busca de aspectos psicossociais que possam estar influenciando ou 

exacerbando a dor preexistente.(ROMERO-REYES; UYANIK, 2014) 

Segundo ROCHA et al., (2017) a dor facial é comumente experimentada na 

infância e segue aumentando tanto na prevalência quanto na intensidade até a idade 

adulta. E costuma se apresentar mais como dor muscular como CHANTARACHERD et 

al., 2015 demonstrou no seu estudo, que os distúrbios intra-articulares da DTM têm um 

impacto mínimo nos relatos de dor, função e deficiência. 

 

2.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

A QV é conceituada como a autopercepção que o indivíduo tem sobre a sua 

situação de vida no contexto social e em relação a seus objetivos, expectativas e 

preocupações (RODRIGUES et al., 2015). Sabe-se que a mesma é influenciada 

negativamente pela dor, e uma das características da DTM é justamente períodos de 

dores mais prolongados, podendo apresentar algumas limitações físicas e que estas 

apresentam impacto no cotidiano.(TJAKKES et al., 2010)   

Por isso, ao gerenciar tal patologia um dos objetivos do tratamento deve ser reduzir 

a intensidade e o tempo de dor, além de devolver funcionalidade para reinserir a pessoa 

nas suas atividades rotineiras, pois a DTM afeta funções como mastigar, falar, deglutir e  

até o convívio social pode ficar prejudicado pela presença de dor  e/ou limitação de 

movimentos.(RODRIGUES et al., 2015; TJAKKES et al., 2010) 

Alguns estudos demonstraram que pacientes com DTM necessitam de uma 

atenção multidisciplinar e que indicadores psicológicos e de qualidade de vida estão 

associados a DTM (DE RESENDE et al., 2013; LEMOS et al., 2015). Nessa visão foi 

desenvolvido o instrumento WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life – 

BREF) (WHOQOL GROUP, 1994). Este questionário avalia a qualidade de vida através 

de quatro domínios: físico, psicológico, social e ambiental. Além dos quatro domínios, o 

instrumento apresenta também questões gerais, que se referem à autopercepção e 

satisfação da qualidade de vida.(LIU et al., 2013) 

Além desse, outro questionário muito utilizado para aferir o impacto da saúde bucal 

na qualidade de vida, a sua funcionalidade e a autopercepção do estado de saúde bucal, 
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é o OHIP – 14 (Oral Health Impact Profile- 14), uma ferramenta válida e confiável, que já 

foi utilizada para diversas especialidades da odontologia.(BLANCO-AGUILERA et al., 

2014; DE RESENDE et al., 2013; LEMOS et al., 2015; ROCHA et al., 2017)  

Este instrumento é capaz de quantificar o impacto que a DTM apresenta na 

qualidade de vida e pode também ser usado para verificar o impacto de diferentes 

terapias de DTM. (LEMOS et al., 2015) 

 

2.5 QUALIDADE DO SONO 

 

O sono tem fundamental importância na recuperação fisiológica, na manutenção 

do desempenho cognitivo e função hormonal normal (LEI et al., 2015). No entanto, na 

sociedade moderna está sendo cada vez mais comum a identificação da presença de 

DS, podendo ser verificado em aproximadamente 33% da população geral, chegando a 

uma porcentagem mais elevada em outros grupos de pacientes, como em idosos, 

pacientes com transtornos psiquiátricos e os que apresentam dificuldades de 

aprendizagem.(SARIARSLAN et al., 2015) 

Segundo RENER-SITAR et al., 2014 pacientes que apresentam algum tipo de dor 

relatam interferências na QS e consequentemente esse distúrbio gera um sofrimento a 

mais àquele que está em situação de dor, comprometendo mais ainda a sua qualidade 

de vida. Evidenciando, portanto, um relacionamento direto entre a dor, a qualidade do 

sono e a qualidade de vida, pois a dor perturba o sono, que prejudica a qualidade de vida 

e o distúrbio do sono aumenta a sensibilidade a dor.(LEI et al., 2015; RENER-SITAR et 

al., 2014; SANDERS et al., 2017)  

Por isso é importante que os profissionais que tratam pacientes com DTM estejam 

cientes da situação atual da qualidade do sono para que possam individualizar o 

tratamento, já que a terapia com dispositivos oclusais pode melhorar os movimentos 

mandibulares e a qualidade do sono por reduzir a dor de pacientes com dor miofascial. 

(VILANOVA et al., 2014) 

Logo, a avaliação subjetiva do sono geralmente é aferida através de auto relato e 

um instrumento bastante utilizado em pesquisas é o PSQI (Índice de Qualidade de Sono 

de Pittsburgh), este passou a ser utilizado em diferentes grupos de pacientes desde a 
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sua introdução em 1989 por BUYSSE et al. (RENER-SITAR et al., 2014; SALAHUDDIN 

et al., 2017) 

O PSQI consiste em um questionário auto aplicável, de fácil entendimento com o 

objetivo de determinar os padrões de distúrbios de sono no último mês através da 

avaliação de dados qualitativos e quantitativos. É composto por 19 questões de auto 

relato e 5 questões de relato de terceiros, no entanto, somente o auto relato influencia no 

resultado final. (BUYSSE et al., 1989; RENER-SITAR et al., 2014; SALAHUDDIN et al., 

2017) 

Os 19 itens do PSQI são divididos em sete componentes: qualidade subjetiva do 

sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, 

uso de medicamentos para dormir, e disfunção diurna. Cada componente varia de 0 a 3 

e a pontuação global varia de 0 a 21, sendo que a partir do resultado final correspondente 

ao valor 5 o sono já pode ser considerado de qualidade ruim. (BUYSSE et al., 1989; 

RENER-SITAR et al., 2014) 

 

2.6 PLACA OCLUSAL 

 
Atualmente na odontologia são indicados uma variedade de placas oclusais para 

pacientes com DTM, estas envolvem um processo de confecção que tem um custo a 

mais, em relação a outras terapias, como por exemplo, a terapia com aconselhamento 

(SHAFFER et al., 2014). A placa oclusal é classificada como uma terapia reversível, pois 

altera transitoriamente a situação oclusal e/ou articular, e se apresenta como um 

dispositivo confeccionado em resina acrílica termopolimerizável que deve ser encaixado 

em uma das arcadas. (OKESON, 2013) 

Alguns estudos reforçam a indicação do uso da placa oclusal no tratamento da 

DTM, por ser benéfico na redução da intensidade da dor, em repouso e à palpação, 

quando comparado com o não tratamento. (OKESON, 2013; WAHLUND; NILSSON; 

LARSSON, 2015) 

Segundo KUZMANOVIC PFICER et al., (2017) as placas oclusais podem ter um 

papel importante na redução da dor da DTM em curto prazo, enquanto seu efeito a longo 

prazo é comparável a outras terapias. 
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Da mesma maneira, CÉSAR et al., (2015); CONTI et al., (2012) afirmam que 

pacientes que fazem uso de placas oclusais associado de aconselhamento apresentaram 

melhoras mais rápidas, quando comparado com o grupo sem os dispositivos oclusais, 

apontando a necessidade do dispositivo no tratamento da dor da ATM. 

 

2.7 ACONSELHAMENTO 

 

O aconselhamento cognitivo-comportamental é um programa de cuidados ou 

mudança de hábitos que geralmente deve ser a abordagem inicial, ao menos como parte 

de um plano de tratamento mais extenso. (ROMERO-REYES; UYANIK, 2014) 

Alguns estudos demonstraram que a intervenção comportamental inicial ou 

aconselhamento em pacientes com DTM aguda foi importante na prevenção da 

cronicidade, como também, pode ser considerado um tratamento efetivo na gestão 

conservadora para DTM (CÉSAR et al., 2015; ROMERO-REYES; UYANIK, 2014; 

SANDERS et al., 2016).  

Foi demonstrado também que os pacientes relataram sentir menos dor 

imediatamente após o aconselhamento inicial, como consequência de uma redução 

imediata no estresse ou atividade parafuncional relacionada à tensão. (RILEY et al., 

2007) 

 NAGATA et al., 2015 sugere que o AC deve ser recomendado para tratar a dor 

orofacial, a limitação da abertura da boca e sons da ATM, em vista do baixo custo, a 

segurança e disponibilidade, podendo ser iniciado imediatamente na primeira consulta.  

QVINTUS et al., 2015 e NIEMELA et al., 2012 corroboram com essa indicação, 

pois seus estudos demonstraram que o uso de placas oclusais, além de aconselhamento 

e exercícios musculares não apresentaram benefícios adicionais em relação a 

intensidade da dor em pacientes com DTM em comparação com aconselhamento e 

exercícios musculares isolados tanto em curto como a longo prazo .  

Portanto, os bons resultados obtidos com esta terapia demonstra o aspecto 

benigno dessa patologia e pode ser um direcionamento sobre a real indicação de terapias 

mais invasivas e irreversíveis. (CÉSAR et al., 2015) 



24 

 

Desta maneira, o AC é um ponto crucial no tratamento da DTM, pois se baseia 

principalmente em informar e tranquilizar o paciente em relação à sua condição e 

esclarecer que sentimentos de ansiedade e nervosismo só estimulam mais ainda a 

sensibilidade dolorosa.(ROMERO-REYES; UYANIK, 2014) 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL:  

 

Avaliar os efeitos das terapias com placa oclusal e aconselhamento, isoladas ou 

em associação, sobre a dor, a qualidade do sono e a qualidade de vida em pacientes 

diagnosticados com DTM. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Verificar o efeito do aconselhamento cognitivo-comportamental sobre a dor, a 

qualidade de vida (geral e relacionada à saúde bucal) e na qualidade do sono em 

pacientes com DTM; 

Verificar o efeito da terapia com placa oclusal sobre a dor, a qualidade de vida 

(geral e relacionada à saúde bucal) e na qualidade do sono em pacientes com DTM;      

Verificar o efeito da utilização da placa oclusal em associação com o 

aconselhamento sobre a dor, a qualidade de vida (geral e relacionada à saúde bucal) e 

na qualidade do sono em pacientes com DTM; 

 Comparar os resultados de cada grupo de terapias no período de um mês e três 

meses. 

 

3.3 HIPÓTESES ESPERADAS 

 

H1 – A dor será reduzida e a qualidade do sono irá melhorar após as terapias com 

placa oclusal, aconselhamento e placa oclusal associada ao aconselhamento, em 

pacientes com DTM; 

H2 – A qualidade de vida geral irá melhorar após as terapias com placa oclusal, 

aconselhamento e placa oclusal associada ao aconselhamento, em pacientes com DTM; 
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H3 - O impacto da saúde bucal na qualidade de vida irá melhorar após as terapias 

com placa oclusal, aconselhamento e placa oclusal associada ao aconselhamento, em 

pacientes com DTM; 

H4 – O tratamento com a placa oclusal associada ao aconselhamento será mais 

efetivo sobre a dor, a qualidade do sono, no impacto da saúde bucal na qualidade de vida 

e na qualidade de vida em pacientes com DTM que a utilização dos tratamentos isolados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN com número do parecer: 1.442.401 (Anexo A) e desenvolvido de acordo com as 

normas e requisitos contidos na resolução 466/2012 sobre pesquisa com seres 

humanos (BRASIL, 2013), além disso, todos os indivíduos que aceitaram participar da 

pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE, Anexo B) na 

primeira consulta após leitura e esclarecimento de dúvidas. O estudo também está 

cadastrado na plataforma REBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos). 

 

4.2 NATUREZA E LOCAL DO ESTUDO 

 

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

conhecimento a que terapia o paciente foi submetido. O estudo foi realizado no CIADE 

(Centro Integrado de Atendimento a Portadores de Disfunção do Aparelho 

Estomatognático), projeto de extensão do Departamento de Odontologia da UFRN 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) no período de março de 2016 a julho de 

2017.  

 

4.4 AMOSTRA DO ESTUDO 

 

Inicialmente foram triados 264 pacientes que procuraram o CIADE com alguma 

queixa de DTM, destes, foram excluídos 180 pacientes por não preencherem os critérios 

de inclusão e/ou apresentarem algum dos critérios de exclusão do estudo, ficando um 

total e 84 pacientes em cada grupo de tratamento. Dos 84 pacientes que preencheram 

os critérios de inclusão, 16 desistiram da pesquisa e 1 veio a óbito no primeiro mês de 

controle e mais 12 desistiram no controle de 3 meses. Assim, 55 pacientes com 

diagnóstico positivo para DTM permaneceram nos grupos de tratamento, sendo 19 
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tratados por meio da placa associada ao aconselhamento, 23 apenas com placa oclusal, 

e 13 tratados apenas com aconselhamento, como observado no fluxograma 1. 

Para a distribuição dos pacientes foi realizada a randomização em bloco ou 

permutada, ou seja, foi sorteado o tratamento do primeiro paciente e em seguida foram 

distribuídos automaticamente os outros pacientes até que completassem os grupos. 

Ex: o primeiro paciente da triagem foi sorteado no grupo PO, o segundo paciente foi 

direcionado ao grupo PAC, o terceiro direcionado ao grupo AC, repetindo esta 

sequência até que todos os pacientes estivessem alocados. 

Os indivíduos que abandonaram o tratamento selecionado ou não seguiram as 

recomendações de orientações, como, por exemplo, uso inadequado da PO, ou 

mesmo que tenham tomado alguma medição que pudesse influenciar nos resultados 

da terapia foram excluídos do estudo.  

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. 

 

4.4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

- Diagnóstico positivo de DTM realizado através do eixo I do RDC/TMD.  

- Último tratamento para DTM realizado com no mínimo de 3 meses;  

- Relato de dor na região orofacial nos últimos 3 meses. 

- Pacientes de 18 a 65 anos. 

 

4.4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

- Comprometimento da capacidade cognitiva, sendo incapaz de compreender as 

perguntas dos questionários;  

- Histórico de trauma na cabeça que esteja relacionado com a etiologia da dor 

orofacial confundindo o diagnóstico de DTM;  
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- Desordens intracranianas ou cefaleias;  

- Uso de medicações nos últimos 3 meses que interfiram na qualidade do sono 

como relaxantes musculares, anticonvulsivantes, antidepressivos e ansiolíticos;  

- Uso de medicação para tratamento de DTM ou dores musculares;  

- Outras causas de dor orofacial como cárie, doenças periodontais, ou 

neuropatias e fibromialgia. 

 

Fluxograma 1. Representação da distribuição da amostra.  
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4.5 TERAPIAS 

 

4.5.1 PLACA OCLUSAL 

 

As placas oclusais foram confeccionadas seguindo a técnica descrita por 

(OKESON, 2013). Na primeira consulta foi realizada a moldagem dos arcos superior e 

inferior com hirocolóide irreversível (Alginato, Hydrogum; Zhermack) e moldeiras de 

estoque (Tecnodent Indústria e Comércio), seguida de desinfecção do molde com 

hipoclorito de sódio 1% (Asfer Indústria química LTDA) e os modelos confeccionados em 

gesso especial tipo IV (Durone, Dentsply Indústria e Comércio LTDA). 

 Em seguida, foi obtida a relação espacial da posição da maxila em relação à base 

do crânio por meio do arco facial, as relações maxilo-mandibulares em relação cêntrica 

e a dimensão vertical de oclusão da futura placa oclusal.  

Desse modo, um “jig de Lúcia” foi confeccionado em resina acrílica vermelha 

duralay (Polidental LTDA), envolvendo os incisivos centrais nas superfícies vestibular, 

palatina e parte do palato. Este dispositivo tem como função: desprogramar a memória 

proprioceptiva, promover o relaxamento muscular, facilitar a obtenção da relação cêntrica 

e determinar a espessura da placa. Em seguida, com o jig em posição de relação cêntrica, 

o paciente ocluiu sobre uma lâmina de cera nº 7 (Asfer Indústria Química LTDA), 

aquecida, dobrada ao meio e recortada com o espaço que foi ocupado pelo jig e no limite 

da arcada superior. 

 Todos estes passos foram necessários para seguir com a montagem do modelo 

superior no articulador semi-ajustável Mondial 4000 S (Bio-Art Equipamentos 

Odontológicos) em que foi utilizado o arco facial obtido e o modelo do arco superior. Em 

seguida, o modelo inferior foi levado juntamente com o registro e o jig de Lúcia e feita 

estabilização dos modelos com Godiva Exata de Baixa Fusão (NovaDFL) e espátulas de 

madeira. O pino incisal do articulador foi fixado em zero, mantendo o espaço do registro 

interoclusal que correspondeu à espessura da placa após a acrilização.  

 Todas as placas foram confeccionadas e ajustadas por um único técnico, para se 

conseguir uma padronização, foi utilizado como material de escolha a resina acrílica 

termopolimerizável (Clássico Artigos Odontológicos Clássico LTDA). A placa tinha como 
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características ser plana, lisa, polida, seguindo a curva da oclusão, com cobertura total 

da oclusal dos dentes superiores, com espessura aproximada de 2 mm na região de 

molares, com contatos oclusais bilaterais e simultâneos, guia incisal nos movimentos 

protrusivos com desoclusão imediata dos dentes posteriores e guia canina nos 

movimentos de lateralidade.  

Para a instalação da placa oclusal foram observados os seguintes pontos: a 

adaptação e estabilidade, dimensão vertical com a placa, e os aspectos fonéticos com a 

placa em uso. Em seguida foram realizados os ajustes oclusais necessários com o auxílio 

de papel carbono (AccuFilm II, Parkell) e as pontas para peça reta, maxi e mini cut de 

carboneto de tungstênio (PM – Labordental), para conseguir os contatos uniformes e de 

intensidade aproximada em todos os dentes. Após os ajustes oclusais em oclusão em 

relação cêntrica, foi realizado o ajuste em lateralidade e protrusão buscando uma oclusão 

mutuamente protegida. 

Após instalada a placa todas as recomendações sobre o seu uso adequado, que 

poderia ser noturno e/ou diurno de acordo com a sintomatologia apresentada pelo 

paciente, e cuidados com a higiene e acondicionamento da mesma foram repassadas ao 

paciente de maneira clara. 

 O primeiro retorno ocorreu com 15 dias após a instalação, para verificação da 

adaptação da placa, ajustes, e reforço do aconselhamento, para o grupo em que o 

aconselhamento estivesse presente na terapia. Houve um controle com 30 dias após 

iniciado a terapia, quando foi realizada a primeira avaliação e quando observado a 

necessidade de ajustes nas placas, o mesmo foi realizado, além de reforço do 

aconselhamento para o grupo com associação. Na consulta do controle de três meses 

foram aplicados os questionários para verificação da melhora e quando necessário 

realizados novos ajustes. 

 

 

4.5.2 ACONSELHAMENTO 

 

O AC cognitivo-comportamental foi realizado após uma anamnese detalhada para 

identificar possíveis hábitos inadequados que pudessem desencadear ou perpetuar as 
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crises de dor e em seguida realizada orientação oral individualizada, além disso, foi 

entregue uma cartilha (ANEXO D) diretamente aos pacientes, contendo  informações 

sobre as características da DTM, possíveis fatores etiológicos contribuintes, como, 

hábitos parafuncionais, o apertamento, hábito de roer unhas e mascar chicletes, como 

também, estímulo para uma vida saudável, com exercícios físicos e alimentação 

equilibrada, além de algumas orientações sobre como melhorar a qualidade do sono. 

Toda a consulta teve duração média de 30 minutos e após isso realizado um reforço 

com 15 dias após iniciado o tratamento e com 30 dias em caso de dúvidas. Da mesma 

forma, na consulta do controle de três meses foram aplicados os questionários para 

verificação da melhora e reforçado o aconselhamento. 

 

4.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS E VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 

Os indivíduos dos diferentes grupos foram avaliados em três etapas: baseline, 

um mês e três meses após a realização dos tratamentos. Em cada etapa do estudo os 

grupos foram avaliados através dos instrumentos: 

1. Dor (escala visual analógica de dor – EVA –, Anexo E); 

2. Qualidade do sono (Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, Anexo F) 

3. Qualidade de vida: 

a. Geral (WHOQOL World Health Organization Quality of Life - BREF, 

Anexo G ); 

o Geral  

o Físico  

o Psicológico  

o Social  

o Ambiental 

b. Impacto da saúde bucal na qualidade de vida (OHIP 14: Oral 

Health Organization  14, Anexo H);  



33 

 

 

Todos os questionários apresentam adequadas propriedades métricas e foram 

traduzidos e validados para o português. Os participantes responderam as questões de 

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

cada item sem que houvesse interferência nas respostas.  

As variáveis dependentes utilizadas no trabalho foram: dor, qualidade do sono, 

qualidade de vida no aspecto geral, físico, social, ambiental e psicológico, impacto da 

saúde bucal na qualidade de vida, grupo de diagnóstico de DTM e tipo de DTM e as 

variáveis independentes foram: sexo, idade, estado civil, escolaridade e situação 

profissional. 

  

4.6.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR  

O eixo I do questionário RDC/TMD (DWORKIN; LE RESCHE, 1992) (Anexo C) 

forneceu o diagnóstico quanto à presença de DTM, quanto ao grupo diagnóstico de 

disfunção RDC/TMD (grupo I, II, III) e quanto aos tipos de DTM. O RDC/TMD consiste 

em um instrumento diagnóstico com o objetivo de estabelecer critérios confiáveis e 

válidos para diagnosticar e definir tipos de DTM, sendo constituído por dois eixos 

diagnósticos e foi utilizada a versão do formulário traduzido para o português. 

(PEREIRA JÚNIOR et al., 2004) 

 

4.6.2 DOR 

Para a verificação da intensidade da dor foi utilizada a EVA (Escala Visual 

Analógica) (Anexo E), instrumento no qual o paciente assinala a intensidade de sua 

dor naquele momento. Consiste em uma linha graduada de 0 a 10 onde 0 significa 

ausência total de dor e 10 o nível de dor máxima suportável pelo paciente. A 

categorização dos resultados da dor se deu em duas categorias, a primeira com dor 

até 3 e a segunda com dor acima de 3. 
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4.6.3 QUALIDADE DO SONO  

O PSQI (Anexo F) mediu a QS e os DS, este instrumento avalia através de 

questões quantitativas e qualitativas aspectos relacionados a QS durante o último mês 

e fornece um índice de natureza do transtorno do sono. É constituído por 19 questões 

divididas em 7 componentes com pesos entre 0 e 3. Um escore global de 0 a 21 é 

obtido a partir do somatório dos componentes. Quanto maior o escore pior a QS 

(BUYSSE et al., 1989). A categorização dos resultados se deu em três categorias, 

sendo de 0 a 4 QS boa, 5 a 10 QS ruim e maior que 10 com presença de distúrbio do 

sono. Foi utilizada a versão validada em português do PSQI.(BERTOLAZI et al., 2011) 

 

4.6.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

O questionário sobre a QV WHOQOL- BREF (Anexo G), foi traduzido e validado 

(FLECK, 2000). Este questionário é composto por 26 questões das quais 24 são 

distribuídas em quatro domínios: físico, psicológico, social e ambiental.  

O domínio físico envolve a percepção do indivíduo sobre sua condição física, 

como: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; atividades da vida cotidiana; 

dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade de trabalho. O domínio 

psicológico abrange a percepção do indivíduo sobre sua condição afetiva e cognitiva, 

cujas facetas são: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e concentração; 

autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; espiritualidade/ 

religião/ crenças pessoais.  

O domínio social trata da percepção do indivíduo sobre os relacionamentos sociais 

e os papéis sociais adotados na vida, com as seguintes vertentes: relações pessoais; 

suporte social; atividade sexual. O domínio ambiental trata sobre a percepção do 

indivíduo sobre aspectos diversos relacionados ao ambiente onde vive, como: segurança 

física e proteção; ambiente do lar, recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade; oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; 

participação em recreação/lazer; ambiente físico: (poluição/ ruído/ trânsito/ clima) 

transporte.  
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Além dos quatro domínios, o instrumento apresenta duas questões gerais, sendo 

que uma se refere à autopercepção da qualidade de vida e a outra sobre satisfação. Foi 

obtido um resultado geral da percepção do indivíduo sobre a sua QV baseado em todas 

as respostas e um resultado de cada domínio, os resultados mais altos significaram 

melhor qualidade de vida. (LIU et al., 2013) 

A categorização dos resultados da qualidade de vida geral segundo o WHOQOL, 

foi dividida em QV baixa até 25, QV média de 26 a 75 e QV alta acima de 75. 

O questionário que avaliou o impacto da saúde bucal na  QV  foi o OHIP-14 (anexo 

H), que também é válido e traduzido para a língua portuguesa (OLIVEIRA; 

NADANOVSKY, 2005). O questionário possui 14 perguntas e todas procuram relacionar 

a condição bucal ou das próteses em uso aos temas de cada uma, que são: limitação 

funcional, dor, desconforto psicológico, inabilidade física, inabilidade psicológica, 

inabilidade social e incapacidade. A categorização dos resultados do impacto da saúde 

bucal na QV se deu da seguinte forma: QV baixa com valores acima de 12,8, QV média 

com valores de 6 a 12,8 e QV alta os valores até 5,9. 

 

4.7 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para análise estatística os dados foram reunidos em um banco de dados criado no 

programa SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Science) e foi realizada a análise 

descritiva com valores absolutos, frequências e medidas de tendência central e 

variabilidade. Foi utilizado o teste Split Plot ANOVA (SPANOVA) para observar a 

diferença entre os grupos ao longo do tempo e dentro do próprio grupo, com nível de 

confiança de 95%, e os resultados obtidos apresentados na forma de tabelas e gráficos,   
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Os participantes do estudo tiveram a idade mínima de 18 e máxima de 61 anos, 

com média de idade de 29,54 anos (±DP= 10,61). Houve maior prevalência do sexo 

feminino (76,4%) sobre o masculino (23,6%) (Gráfico 1). O estado civil mais presente foi 

solteiro/nunca casou com 70,9%, seguido de casado com o percentual de 25,5% e 

divorciado/separado com 3,6% (Gráfico 2).  

Com relação a ocupação profissional 37% eram empregados, 25,9% estudantes, 

18,5% que estudam e trabalham, 11,1% desempregados e 7,4% que trabalham no lar 

(Gráfico 3). 

O poder da amostra analisada chegou a 69,50% para a variável dor. Além disso, a 

amostra tem o poder de detectar a diferença mínima estimada entre os grupos de 2,07 (EVA), 

12,13 (WHOQOL), 3,93 (OHIP) e  2,57 (PSQI). 

 

. 

Gráfico 1 Distribuição por sexo em cada grupo de tratamento. 
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Gráfico 2. Distribuição do estado civil em cada grupo de tratamento. 

 

Gráfico 3. Distribuição da situação profissional em cada grupo de tratamento.

5.2 DIAGNÓSTICO DE DTM 

 Os diagnósticos obtidos através do RDC/TMD foram classificados em 3 grupos, 

sendo o grupo I: referente a distúrbios musculares, o grupo II: distúrbios envolvendo o 

disco articular e o grupo III: distúrbios articulares e degenerativos. Após essa 

classificação, os dados foram reagrupados em uma nova categorização, sendo: DTM 

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

tiveram apenas diagnóstico do grupo II ou grupo III isolados e DTM mista para os que 

tiveram diagnósticos em mais de um grupo (Tabela 2).  
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Os resultados demonstram variações do diagnóstico durante o tratamento, em que 

no baseline tinha 86,3% da amostra com DTM mista e após 1 mês esse valor reduziu 

para 52,72%, indicando melhora dos pacientes, já que o diagnóstico DTM articular 

aumentou de 5,1% para 25,45% e os pacientes sem diagnóstico obtiveram 14,54%. Da 

mesma forma, após 3 meses de tratamento o diagnóstico de DTM mista reduziu para 

47,27% e o de DTM articular aumentou para 30,9% (Tabela 2 e gráfico 1). 

 

Tabela 2 Diagnósticos da DTM pelo RDC/TMD. 

Tempo DTM muscular DTM articular DTM mista Sem diagnóstico Total 

Baseline 
n=4 

7,3% 

n=9 

5,1% 

n=46 

86,3% 

n=0 

0% 

n=55 

100% 

1 mês 
n=4 

7,27% 

n=14 

25,45% 

n=29 

52,72% 

n=8 

14,54% 

n=55 

100% 

3 meses 
n=5 

9,09% 

n=17 

30,9% 

n=26 

47,27% 

n=7 

12,72% 

n= 55 

100% 

 

 

Gráfico 4.Distribuição dos diagnósticos de DTM em cada grupo de tratamento nos tempos 

baseline, 1 mês e 3 meses. 
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5.3 ESCALA VISUAL ANALÓGICA DE DOR  

 

Apesar da amostra total ser de 55 pacientes, apenas 51 pacientes responderam 

esse questionário corretamente, dessa forma verificou-se que a redução da dor 

apresentada durante os tratamentos foi significante dentro dos próprios grupos, sendo 

que uma grande variação correspondente a 34,7% foi atribuída ao tempo (ETA tabela 3). 

Contudo, esta melhora não se mostrou significante entre os tipos de tratamentos no 

controle de 1 mês e 3 meses (tabela 3 e gráfico 5). No gráfico 6, pode-se observar o 

escore da dor (maior e menor que 3) entre os grupos nos três tempos de avaliação. 

 

Tabela 3 Escala visual de dor apresentada no baseline, 1 mês e 3 meses após os 

tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
N Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do 

tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

21 

11 

51 

4,3158 

3,6667 

5,0000 

4,1961 

2,94491 

3,08761 

2,32379 

2,87764 

p ETA p ETA 

<0,001 ,347 ,961 ,006 
1 mês 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

21 

11 

51 

3,0526 

1,9048 

3,5455 

2,6863 

2,75829 

1,64027 

2,84125 

2,42891 

3 meses 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

21 

11 

51 

2,5263 

1,7143 

3,0909 

2,3137 

2,83565 

2,05287 

3,33030 

2,66451 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, p: p-valor 
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Gráfico 5. Escala visual de dor apresentada no baseline, 1 mês e 3 meses após os 

tratamentos. 

 

 

Gráfico 6.Escala visual de dor apresentada em cada grupo de tratamento nos tempos 

baseline, 1 mês e 3 meses. 
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5.4 QUALIDADE DO SONO (PSQI) 

 

Apesar da amostra total ser de 55 pacientes 4 não responderam esse instrumento 

corretamente. Foi possível constatar a presença de qualidade do sono ruim na maioria 

dos pacientes tratados (Gráfico 8), e a melhora na qualidade do sono apresentada 

durante os tratamentos foi significante dentro dos próprios grupos, sendo que uma grande 

variação correspondente a 18,4% foi atribuída ao tempo de tratamento (ETA tabela 4). 

Contudo, esta melhora não se mostrou significante entre os tratamentos aplicados nos 

controles de 1 mês e 3 meses (Tabela 4 e gráfico 7). No gráfico 8, pode-se observar a 

qualidade do sono entre os grupos nos três tempos de avaliação. 

 

Tabela 4 Qualidade do sono apresentado no baseline, 1 mês e 3 meses após os 

tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do 

tempo 
Entre Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

16 

22 

13 

51 

7,2500 

7,6364 

7,4615 

7,4706 

2,88675 

3,07905 

2,78733 

2,89381 

p ETA p ETA 

,008 ,184 ,104 ,078 
1 mês 

PAC 

PO 

AC  

Total 

16 

22 

13 

51 

7,0625 

5,2273 

7,2308 

6,3137 

3,39546 

2,94282 

2,45472 

3,07565 

3 meses 

PAC 

PO 

AC  

Total 

16 

22 

13 

51 

5,8750 

5,6364 

5,6923 

5,7255 

2,33452 

3,04796 

2,62630 

2,68387 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, p: p-valor 
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Gráfico 7.Qualidade do sono apresentado no baseline, 1 mês e 3 meses após 

os tratamentos. 

  

 

Gráfico 8.Qualidade do sono apresentada em cada grupo de tratamento nos 

tempos baseline, 1 mês e 3 meses. 
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5.5 QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL- GERAL) 

 

Foi observado que a qualidade de vida geral auto percebida não 

apresentou uma melhora significante no período de 1 mês e 3 meses durante os 

tratamentos, sendo que, independente da terapia houve uma variação média 

com 8 % explicada pelo tempo (ETA tabela 5). Como também, não foi significante 

quando se compara os tratamentos entre si (Tabela 5 e gráfico 9). No gráfico 10, 

pode-se observar a qualidade de vida geral entre os grupos das terapias nos três 

tempos de avaliação. 

 

Tabela 5: Auto- percepção da qualidade de vida geral no baseline, 1 mês e 3 

meses após os tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do 

tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

58,5526 

57,0652 

60,5769 

58,4091 

17,20618 

17,60766 

17,56399 

17,18879 

p ETA p ETA 

,118 ,080 ,377 ,040 
1 mês 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

61,1842 

58,6957 

69,2308 

62,0455 

19,93685 

21,13094 

14,08252 

19,38935 

3 meses 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

63,1579 

60,8696 

61,5385 

61,8182 

15,29438 

19,32980 

15,69695 

16,91109 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, 

p: p-valor 
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Gráfico 9.Auto- percepção da qualidade de vida geral no baseline, 1 mês e 3 

meses após os tratamentos. 

 

Gráfico 10.Qualidade de vida geral apresentada no em cada grupo de tratamento 

nos tempos baseline, 1 mês e 3 meses. 
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5.5.1 QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL- FÍSICO) 

 

Verificou-se que a qualidade de vida auto percebida do componente físico, 

que trata da percepção que o indivíduo tem sobre sua condição física, como: dor 

e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; atividades da vida cotidiana; 

dependência de medicação ou de tratamentos e capacidade de trabalho, 

apresentou uma melhora significante durante os tratamentos, sendo que houve 

uma grande variação de 23,7 % que foi atribuída ao tempo (ETA tabela 6). 

Todavia, esta melhora não foi significante entre os tratamentos no período de 1 

mês e 3 meses (tabela 6 e gráfico 11). 

 

Tabela 6.Auto-percepção da qualidade de vida componente físico no baseline, 1 

mês e 3 meses após os tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo 

do tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

60,34 

58,23 

57,69 

58,83 

14,864 

15,283 

14,422 

14,707 

p ETA p ETA 

,001 ,237 ,371 ,041 
1 mês 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

63,5338 

67,2360 

62,3626 

64,8052 

13,39373 

16,53032 

14,10717 

14,82797 

3 meses 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

68,23 

67,70 

66,48 

67,60 

14,181 

19,576 

16,912 

16,946 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, 

p: p-valor 
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Gráfico 11. Auto-percepção da qualidade de vida do componente físico no 

baseline, 1 mês e 3 meses após os tratamentos. 

5.5.2 QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL- PSICO) 

 

Constatou-se que a qualidade de vida auto percebida do componente 

psicológico, que abrange a percepção da sua condição afetiva e cognitiva, cujas 

facetas são: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e concentração; 

autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; 

espiritualidade/ religião/ crenças pessoais, não apresentou melhora significante 

durante os tratamentos nos controles de 1 mês e 3 meses (Tabela 7 e gráfico 

12). Como também apontou que a variação média de 10,8% entre os grupos é 

explicada devido a interação do tempo com a terapia (Tabela 8).  

 

Tabela 7.Auto- percepção da qualidade de vida componente psicológico no 

baseline, 1 mês e 3 meses após os tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo 

do tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

62,50 

63,22 

64,74 

63,33 

16,316 

15,162 

17,398 

15,824 

p ETA p ETA 

,054 ,108 ,799 ,016 
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1 mês 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

63,3509 

65,9420 

68,5897 

66,3636 

15,83898 

16,88550 

14,83282 

15,83282 

3 meses 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

65,3509 

70,2899 

67,9487 

68,0303 

21,15732 

17,05533 

16,43807 

18,23371 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, 

p: p-valor 

 

Gráfico 12.Auto- percepção da qualidade de vida (componente psicológico) no baseline, 1 mês e 3 meses 

após os tratamentos. 

5.5.3 QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL- SOCIAL) 

 

O componente social da qualidade de vida auto percebida, que trata da 

percepção sobre os relacionamentos sociais e os papéis sociais adotados na 

vida, com as seguintes vertentes: relações pessoais; suporte social; atividade 

sexual, não apresentou uma melhora significante durante os tratamentos no 

período de 1 mês e 3 meses (Tabela 8 e gráfico 13). Como também apontou 

uma variação média de 6,8% que é explicada devido a interação do tempo com 

a terapia (Tabela 8).  
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Tabela 8. Auto- percepção da qualidade de vida componente social no baseline, 

1 mês e 3 meses após os tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo 

do tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

58,33 

61,59 

73,72 

63,33 

25,154 

14,809 

13,963 

19,484 

p ETA p ETA 

,167 ,068 ,078 ,078 
1 mês 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

67,1053 

70,6522 

69,8718 

69,2424 

17,88891 

21,88549 

12,04662 

18,34685 

3 meses 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

63,1579 

68,8406 

66,0256 

66,2121 

21,57312 

20,90403 

16,47864 

19,99345 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, 

p: p-valor 

 
Gráfico 13.Auto- percepção da qualidade de vida componente social no baseline, 

1 mês e 3 meses após os tratamentos. 



49 

 

5.5.4 QUALIDADE DE VIDA (WHOQOL- AMBIENTAL) 

 

Constatou-se que a qualidade de vida auto percebida do componente 

ambiental, que trata da percepção dos aspectos relacionados ao ambiente onde 

vive, como: segurança física e proteção; ambiente do lar, recursos financeiros; 

cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade; oportunidades de 

adquirir novas informações e habilidades; participação em recreação/lazer; 

ambiente físico: (poluição/ ruído/ trânsito/ clima) transporte, não apresentou uma 

melhora significante durante os tratamentos (Tabela 9 e gráfico 14). Como 

também apontou uma variação pequena de 2,9% que é explicada devido a 

interação do tempo com a terapia (Tabela 9). 

 

Tabela 9.Auto- percepção da qualidade de vida componente ambiental no 

baseline, 1 mês e 3 meses após os tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo 

do tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

54,77 

49,18 

56,25 

52,78 

17,033 

14,327 

14,602 

15,411 

p ETA p ETA 

,467 ,029 ,467 ,034 
1 mês 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

58,0592 

50,2717 

55,7692 

54,2614 

14,52054 

12,95044 

14,26188 

15,53336 

3 meses 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

57,7303 

54,4837 

54,8077 

55,6818 

15,53336 

17,54727 

13,23462 

15,71837 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, 

p: p-valor 
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Gráfico 14.Auto- percepção da qualidade de vida componente ambiental no 

baseline, 1 mês e 3 meses após os tratamentos. 

 

5.6 IMPACTO DA SAÚDE BUCAL SOBRE A QUALIDADE DE VIDA (OHIP-14) 

 

Foi observado que a percepção do impacto da saúde bucal na qualidade 

de vida  apresentou uma melhora significante durante os tratamentos no intervalo 

de 1 mês e 3 meses, sendo que, independente do tratamento houve uma grande 

variação com 58,7% atribuída ao tempo (ETA tabela 10). Contudo, esta diferença 

não foi significante entre os tratamentos, demonstrando que apenas 1,9% da 

melhora foi explicada pelas terapias aplicadas (Tabela 10 e gráfico 15). No 

gráfico 16, pode-se observar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida, 

observando a QV baixa, média e alta entre os grupos nos três tempos de 

avaliação. 
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Tabela 10. Auto- percepção do impacto da saúde bucal na qualidade de vida no 

baseline, 1 mês e 3 meses após os tratamentos. 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do 

tempo 

Entre 

Grupos 

Baseline 

PAC 

PO 

AC 

Total 

19 

23 

13 

55 

11,66 

11,02 

14,40 

12,04 

5,603 

5,012 

5,589 

5,430 

p ETA p ETA 

<0,001 ,587 ,734 ,019 

1 mês 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

8,0484 

7,30,74 

10,5800 

8,3369 

5,34561 

4,58879 

6,25992 

5,33892 

3 meses 

PAC 

PO 

AC  

Total 

19 

23 

13 

55 

6,8574 

4,68,57 

10,4346 

6,7947 

4,85462 

5,22253 

7,10718 

5,93954 

PAC: placa oclusal e aconselhamento, PO: placa oclusal, AC: aconselhamento, 

p: p-valor 

 

Gráfico 15.Auto- percepção da qualidade de vida relacionada à saúde bucal no 

baseline, 1 mês e 3 meses após os tratamentos. 
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Gráfico 16.Impacto da saúde bucal na qualidade de vida apresentada em cada 

grupo de tratamento nos tempos baseline, 1 mês e 3 meses. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados desse estudo que buscou avaliar os efeitos dos 

tratamentos indicados na literatura sobre a dor, a qualidade do sono, a qualidade 

de vida e o impacto da saúde bucal sobre a qualidade de vida, que investigou 

um total de 55 pacientes nos períodos de um mês e três meses, verificou que a 

maioria dos participantes desse estudo era composto por mulheres (76,4%) e 

com média de idade de 29,54 anos. O estado civil mais presente foi 

solteiro/nunca casou com 70,9%, seguido de casado com o percentual de 25,5% 

e divorciado/separado com 3,6%.  

Esses valores estão próximos aos relatados na literatura  por GAUER; 

SEMIDEY, (2015); PIMENTEL et al., (2008) e TONIAL et al., (2014) que 

observaram uma predominância do sexo feminino e de adultos jovens.  

Estes resultados tem sido atribuídos a hormônios tipicamente femininos e 

aspectos emocionais, ou até mesmo pela dificuldade das mulheres em lidar com 

estressores diários, levando a um maior número de transtornos funcionais. Outra 

hipótese para essa predominância seria a maior busca das mulheres por 

serviços de saúde, no entanto a literatura não é clara quanto a explicação dessa 

diferença entre os gêneros (PIMENTEL et al., 2008; RACINE et al., 2012). 

Com relação a ocupação profissional 37% eram empregados, 25,9% 

estudantes, 18,5% que estudam e trabalham, 11,1% desempregados e 7,4% que 

trabalham no lar, achados semelhantes aos relatados por REITER et al., (2015). 

Com relação aos tipos de diagnósticos de DTM, observou-se mudanças 

após os tratamentos, em que no baseline tinha 86,3% da amostra com DTM 

mista, após 1 mês esse valor reduziu para 52,72% e no terceiro mês esse valor 

caiu para 47,27% indicando melhora dos pacientes.  

Pode-se afirmar que as hipóteses alternativas H1 (dor e qualidade do sono) 

e H3  (impacto da saúde bucal na qualidade de vida) foram aceitas, uma vez que 

foram observadas a redução dos parâmetros de dor da DTM (p<0,001), a 

melhora da qualidade do sono (p=0,008) e melhora do impacto da saúde bucal 

na qualidade de vida (p<0,001) para as três terapias aplicadas no período de 3 

meses. 
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Estes resultados estão de acordo com KUZMANOVIC PFICER et al., 

(2017), pois seu estudo com metanálise que avaliou os efeitos a curto e longo 

prazo de algumas terapias, dentre elas, a placa oclusal, fisioterapia, 

aconselhamento e o não tratamento, afirma que em curto prazo a placa oclusal 

mostrou-se efetiva e sobressaiu entre as terapias na redução da dor (p = 0,01) e 

intensidade da dor (p = 0,02), enquanto que para avaliações a longo prazo este 

efeito desparece. Demonstrando que todas as terapias apresentam redução na 

dor da DTM e que deve ser investigado esse efeito a longo prazo. 

 Em relação ao sono, VILANOVA et al., (2014) avaliou o movimento da 

mandíbula e a qualidade do sono (Escala de sonolência de Epwhort e PSQI) em 

50 pacientes com dor miofascial utilizando a terapia com PO e verificou que o 

uso de um dispositivo de estabilização melhora a amplitude de movimento e os 

parâmetros de sono por reduzir a dor da DTM. 

Contrapondo estes resultados TONIAL et al., (2014)  realizou uma 

avaliação com 115 pacientes utilizando a Escala de sonolência de Epwhort 

buscando relação entre dor crônica e níveis de sonolência em pacientes com 

DTM e mostrou maior incidência com 38,3% de nível médio de sonolência, no 

entanto não demonstrou associação entre a dor crônica e os níveis de 

sonolência. Resultados que podem ser explicados pelo uso de instrumentos de 

avaliação diferentes e até mesmo pelo estágio em que a dor se encontrava nas 

diferentes amostras. Além disso, a qualidade do sono pode ser afetada por 

outros fatores como problemas emocionais e/ou financeiros e que apesar de ter 

melhorado os valores dos questionários, no presente estudo, os pacientes ainda 

estavam com sono ruim. 

No tocante ao impacto que a saúde bucal tem sobre a qualidade de vida, 

LEMOS et al., (2015) afirma que os pacientes com DTM relatam consideráveis 

sintomas dolorosos, que possivelmente podem influenciar características 

psicossomáticas e físicas, diminuindo a qualidade de vida, e os seus resultados 

também demonstraram uma relação positiva entre o relato de DTM e maior 

impacto na QV.  

ALAJBEG; GIKIĆ; VALENTIĆ-PERUZOVIĆ, (2014) demonstraram 

também no seu estudo avaliando o tratamento com PO em 30 pacientes, as 

mudanças na intensidade da dor e autopercepção da qualidade de vida em 
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pacientes com DTM no período de seis meses e constatou melhora significante 

nas escalas de dor (EVA) e na qualidade de vida (OHIP-14). O presente estudo 

corrobora com esses relatos da literatura, pois todos os tratamentos instituídos 

apresentaram melhora na dor e consequentemente redução no impacto na QV. 

Pode-se afirmar também que a hipótese H2 foi negada pois com o 

instrumento utilizado (WHOQOL-BREF) não foi possível observar melhora 

significante na qualidade de vida geral (p=0,118) na amostra disponível, já que 

o mesmo é subdividido em quatro componentes: social, ambiental, psicológico e 

físico, e somente no componente físico foi observado influência positiva dos 

tratamentos aplicados, pois as terapias em estudo não apresentam capacidade 

de modificação nestes outros aspectos.  

 ROCHA et al., (2017) utilizando o mesmo instrumento para avaliar a 

qualidade de vida, evidenciou em seu estudo a relação existente entre a 

qualidade de vida e a presença de DTM em todos os seus domínios: físico (p= 

0,016), psicológico (p<0,001), social (p=0,045), e ambiental (p=0,017), 

mostrando que a presença de DTM é associada com uma pior qualidade de vida. 

Da mesma forma MIETTINEN; LAHTI; SIPILÄ, (2012) indicaram que fatores 

psicossociais associados à DTM prejudicam a qualidade de vida.  

Apesar dos resultados do presente estudo não terem tido melhora 

estatística, as médias do questionário WHOQOL melhoraram com o tempo, 

como também, a maioria dos participantes já se encontrava com QV média ou 

alta. 

Além disso, foi possível verificar que a hipótese H4 também foi negada, 

pois não foi possível constatar superioridade de qualquer terapia no período 

observado sobre a dor, a qualidade do sono, no impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida e na qualidade de vida em pacientes com DTM.  

Da mesma forma em seu estudo com revisão sistemática e metanálise 

ROLDÁN-BARRAZA et al., (2014) comparou os efeitos da terapia com PO e 

intervenções psicossociais e nenhuma evidência foi encontrada para distinguir a 

eficácia clínica entre tratamento usual com PO e intervenções psicossociais para 

a dor de DTM.  

Semelhante ao resultados deste trabalho, QVINTUS et al., (2015) avaliou 

80 pacientes sobre a eficácia do tratamento da dor facial relacionada a DTM com 



56 

 

as terapias de PO e AC com instruções para exercícios mastigatórios no período 

de um ano e observou que a intensidade da dor diminuiu nos dois grupos, mas 

a diferença entre as terapias não foi significante. 

Esses resultados foram diferentes do estudo de CONTI et al., (2012), que 

testou em 51 pacientes mudanças na intensidade da dor (EVA) e no limiar de 

dor dos músculos mastigatórios, através de terapias de AC com e sem PO e 

observou que mudanças comportamentais são eficazes na gestão da dor, no 

entanto, o uso simultâneo de dispositivos oclusais parece produzir uma melhoria 

mais rápida. 

O presente estudo apresenta algumas limitações, como o viés de 

confirmação do paciente, pois os questionários utilizados necessitavam do auto 

relato do paciente, o que poderia não condizer com a realidade, e o curto tempo 

de análise do tratamento, haja vista a importância de um acompanhamento a 

longo prazo, com o intuito de avaliar a superioridade de alguma das terapias nos 

aspectos avaliados e a amostra por conveniência.  

Por outro lado, apresenta algumas vantagens, dentre elas a utilização do 

RDC/TMD como exame padrão para o diagnóstico da DTM, utilização também 

de instrumentos válidos e padronizados para aferir as variáveis do estudo e ter 

sido realizado um ensaio clínico randomizado cego, comparando terapias já 

consagradas na literatura e avaliando diversas vertentes psicossociais 

envolvidas com a DTM. Contudo, sugere-se novos estudos com amostras 

maiores para uma melhor validação externa dos resultados, buscando analisar 

outras modalidades terapêuticas, inclusive com um maior tempo de 

acompanhamento. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Dentro das limitações do estudo, pode-se concluir que os tratamentos de 

placa oclusal e aconselhamento, individualmente ou em associação, foram 

efetivos na redução da dor, na melhoria do sono e no impacto da saúde bucal 

na qualidade de vida, contudo não demonstrou significância na melhora da 

qualidade de vida geral. Nenhum grupo terapêutico foi superior ao outro na 

redução dos parâmetros observados. 
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ANEXO B 

 

                     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 foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob o parecer CAAE:51842115.5.0000.5537, e 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. 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. 
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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.       

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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ANEXO C 

 

 

RDC – TMD 

 Não Sim 

Q3. Você já teve dor na face, nos maxilares, têmpora, na frente do ouvido, ou no ouvido no 

mês passado?   

0 1 

Q14a. Você alguma vez teve travamento articular de forma que não foi possível abrir a boca 

por todo o trajeto? 

0 1 

14.b. Esta limitação de abertura mandibular foi severa a ponto de interferir com a sua 

capacidade de mastigar? 

0 1 

 
EXAME CLÍNICO 

                                          

 

 

 

 

                                                                        

 

          Tabela abaixo: Para os itens “b” e “c” somente 

 

 

 

5. Ruídos articulares (palpação)                                                                            

a. Abertura b. Fechamento c. Estalido recíproco 

eliminado durante abertura 

protrusiva 

 Direito Esquerdo  Direito Esquerdo  Direito Esquerdo 

Nenhum 0 0 Nenhum 0 0 Sim 0 0 

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 

Articulaçã

o 
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.  

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 esquerdo corrigido 

(“S”) 
4 

Outro  5 

Tipo ________________ (especifique) 

4. Extensão do 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 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

nenhuma direito esquerdo ambos nenhum

a 

direito esquerd

o 

ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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Estalido 1 1 Estalido 1 1 Não 1 1 

Crepitação 

Grosseira 

2 2 Crepitação 

Grosseira 

2 2 NA 8 8 

Crepitação 

fina 

3 3 Crepitação 

fina 

3 3    

Medida do estalido 

 na abertura  __ __ mm  __ __mm              

Medida do estalido 

 na abertura  __ __ mm  __ __mm 

   

      

  

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

“c” somente 

 

 

 

 
 

 

7. Ruídos articulares nas excursões: 

Ruído – direito                                                 Ruídos - esquerdo  

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitaç

ão leve 

Excursã

o 

direita 

0 1 2 3 

Excursã

o 

esquerd

a 

0 1 2 3 

Protrusã

o 
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 

 Esquerdo Direito 

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 

6. Excursões 

a. Excursão lateral direita __ __ mm 

b. Excursão lateral esquerda __ __ 

mm 

c. Protrusão __ __ mm 

 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

nenhuma Direito esquerdo ambos nenhum

a 

direito esquerd

o 

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 

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

leve 

Excursão 

direita 
0 1 2 3 

Excursão 

esquerda 
0 1 2 3 

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

g) Região mandibular posterior (estilo-hióide / região posterior do 

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

h) Região submandibular (pterigóideo medial/supra-hióide/região 

anterior do digástrico) “abaixo do queixo” 0   1   2   3 0   1   2   3 

 

9. Dor articular com palpação                                                 10. Dor muscular intra-oral com palpação 

 Esquerdo Direito 

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 

 
 

Diagnóstico Baseado no RDC: 

Grupo 1: (    ) Dor Miofascial   (     )  Dor miofascial com limitação de abertura 

Grupo 2: (    ) DDCR     (     ) DDSR c/ limitação de abertura  (     ) DDSR s/ limitação de abertura  

               (    ) Direito     (    ) Esquerdo        (    ) ambos os lados  

Grupo 3: (    ) Artralgia  (    ) Osteoartrite    (    ) Osteoartrose  

               (    ) Direito     (    ) Esquerdo        (    ) ambos os lados 

 

Plano de tratamento 

Necessidade de Tratamento Clínico: (    ) Sim  (    ) Não 

Qual tipo? (    ) Dispositivo Oclusal / Qual?_______________________ 

(    ) Farmacoterapia  (    ) Laserterapia   (    ) Fisioterapia   (    ) Reabilitação Oral 

(    ) Outro ______________________________________________________ 

      (    ) Encaminhado para: ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquerdo Direito 

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 D 
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ANEXO E 

 

Escala Visual de Dor 

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 dor 

imaginá 
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ANEXO F 

 

 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH 

 

As questões abaixo estão relacionadas com seus hábitos de dormir apenas DURANTE O MÊS 

PASSADO. Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que aconteceu na 

maioria dos dias e noites do mês passado.Por favor, responda todas as questões. 

1. Durante o mês passado, que horas você foi deitar à noite na maioria das vezes? 

Horário de deitar__________ 

2. Durante o mês passado, quanto tempo (em minutos) você demorou a pegar no sono na maioria 

das vezes? 

Tempo em minutos_________ 

3. Durante o mês passado, que horas você acordou na maioria das vezes? 

Horário__________ 

4. Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? (Isso pode ser 

diferente do número de horas que você ficou na cama) 

Horas de sono_________ 

Para cada uma das questões seguinte escolha uma única resposta, que você ache mais correta. 

Por favor, responda todas as questões. 

5. Durante o mês passado, com que freqüência você teve problemas para dormir por que você..... 

a) não conseguiu dormir dentro de 30 minutos 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

b) acordou no meio da noite ou  de manhã muito cedo 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

c) teve que levantar para ir ao banheiro 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

d) teve dificuldade de respirar 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

e) tossiu ou roncou alto 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

f) sentiu muito frio 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

g) sentiu muito calor 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

h) teve pesadelos ou sonhos ruins 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

i) sentiu dor 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

j) outra(s) razão(ões), 

descreva_________________________________________________________________ 
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Com que freqüência, no mês passado, você teve problemas para dormir por essa razão? 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

6. Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

muito boa (  )        boa (  )        ruim (  )        muito ruim (  ) 

7. Durante o mês passado, com que freqüência você tomou remédio (prescrito ou “por sua 

conta”) para ajudar a dormir? 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

8. Durante o mês passado, com que freqüência você teve problemas para ficar acordado 

enquanto dirigia, se alimentava ou convivia socialmente? 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

9. Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo para realizar suas 

atividades diárias? 

nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo (  )        indisposição e falta de entusiasmo 

pequenas (  ) 

indisposição e falta de entusiasmo moderadas (  )         muita indisposição e falta de 

entusiasmo (  ) 

 

 

10. Você tem um parceiro de cama ou colega de quarto? 

não (  )         parceiro/colega em outro quarto (  ) 

parceiro/colega no mesmo quarto, mas não na mesma cama (  )        parceiro na mesma cama 

(  ) 

Se você tem parceiro de cama ou colega de quarto, pergunte a ele(a) com que freqüência no 

mês passado você....... 

a) roncou alto 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

b) teve longas pausas entre as respirações enquanto dormia 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

c) teve contração ou movimento das pernas enquanto dormia 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

d) teve episódios de desorientação ou confusão enquanto dormia 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 

e) teve outro desassossego enquanto dormia, 

descreva______________________________________________ 

nenhuma vez no mês passado (  )        menos de uma vez por semana (  ) 

uma ou duas vezes por semana (  )       três ou mais vezes por semana (  ) 
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ANEXO G 
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ANEXO H 

 

 

 

 

 

 

 


