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“Contigo o deserto floresce 

Contigo a manhã amanhece 

Contigo a tristeza se esquece de entristecer 

Teu sopro é que move as areias 

Teus olhos acendem candeias 

Teus dedos desfazem as teias que querem prender 

A fonte exaurida renasce 

A ovelha perdida aparece 

A pedra maciça desfaz-se perante o Teu ser 

Contigo a mesa é posta 

Contigo a festa se alonga 

Contigo a casa vazia se enche outra vez 

Teu peito é que dita o compasso 

O oásis da vida é o abraço 

A todo o que encontra o regaço do Teu bem querer” 

(Os Arrais – Oásis) 



RESUMO 

Introdução: A disfunção temporamandibular (DTM) é definida como um conjunto de distúrbios 

que envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas associadas. 

Pode gerar um grande impacto sobre a vida diária do paciente, limitando sua qualidade de vida e 

do sono. Diante da variedade de tratamentos existentes, torna-se necessário determinar quais 

interferem nestes fatores. Objetivo: Avaliar a efetividade de diferentes terapias conservadores na 

dor, qualidade de vida e do sono em pacientes com DTM. Metodologia: foi realizado um ensaio 

clínico randomizado com 89 pacientes portadores de DTM diagnosticados pelo Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC-TMD) e distribuídos em quatro 

modalidades de tratamento: placa oclusal (PO; n=24), terapia manual (TM; n=21), aconselhamento 

(AC; n=19) e placa oclusal em associação com aconselhamento (PAC; n=25). Todos os pacientes 

selecionados responderam os índices a seguir antes e após 30 dias de cada tratamento realizado:  

Escala Visual Analógica de Dor (EVA), Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), World 

Health Organization Quality Of Life (WHOQOL-BREF) e Oral Health Impact Profile (OHIP-14). 

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: Todas as terapias 

foram efetivas ao longo do tempo, influenciando positivamente a dor (p<0,001), qualidade do sono 

(p=0,001), impacto da saúde oral na qualidade de vida (p<0,001) e qualidade de vida geral 

(p<0,006), sem diferença estatística entre elas. Conclusão: As terapias conservadoras estudadas 

foram eficazes na melhoria da dor, qualidade do sono e qualidade de vida, entretanto, nenhum 

grupo terapêutico foi superior ao outro. 

Palavras-chaves: Transtornos da articulação temporomandibular; Impacto Psicossocial, 

Qualidade de Vida; Transtornos do Sono-Vigília.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Temporamandibular dysfunction (TMD) can have a major impact on a patient's 

daily life, limiting their quality of life and sleep. In view of the variety of existing treatments, it is 

necessary to determine which ones inferred in these factors. Objective: To evaluate the 

effectiveness of different conservative therapies in the quality of life, sleep and pain in TMD 

diagnosed patients. Methods: The clinical trial consisted of 89 patients and distributed in four 

modalities: occlusal splints (n=24), manual therapy  (n = 21), counseling (n = 19) and occlusal 

splints in association with counseling (n = 25), counseling and occlusal s in association with 

counseling. The critters were evaluated by means of the Visual Analogue Pain Scale (VAS), 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-

BREF) and Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Slip Plot ANOVA statistical test was used to 

observe the results, with a confidence level of 95%. Results: All therapy modalities were 

successful in TMD treatment over time with regard to pain (p <0.001), sleep quality (p = 0.001), 

oral health impact on quality of life (p <0.001) and quality of life (p<0.006), but there was no 

significant difference between therapies. Conclusion: The conservative therapies studied were 

effective in improving pain, quality of sleep and quality of life, however, no therapeutic group was 

superior to the other. 

Keywords: Temporomandibular Joint Disorders; Psychosocial Impact, Quality of Life, Sleep 

Wake Disorders.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A disfunção temporomandibular (DTM) é definida como um conjunto de distúrbios que 

envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e estruturas 

associadas.(CUCCIA et al., 2010; MICHELOTTI et al., 2005; NASCIMENTO et al., 2013; 

SUVINEN et al., 2005)  

 Os pacientes que apresentam essa disfunção, geralmente se queixam de sintomas e 

apresentam sinais que contribuem para o estabelecimento do diagnóstico. Entre os principais estão: 

estalido, crepitação, limitação de abertura bucal, assimetria nos movimentos mandibulares, 

desordens do sono, dor na região da ATM e cefaleia.(GREENE, 2001; PEDRONI; DE OLIVEIRA; 

GUARATINI, 2003) Um dos instrumentos mais usados para o diagnóstico da DTM é o RDC/TMD 

– Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders.(DWORKIN SF, 1992; 

SCHIFFMAN et al., 2014; SUVINEN et al., 2005)  

A grande maioria dos casos (aproximadamente 75% a 90%), seja articular ou muscular, são 

passiveis de melhora com intervenções conservadoras e reversíveis. Atualmente, o tratamento da 

DTM consiste em uma combinação desses tratamentos, como: aconselhamento, terapia manual, 

farmacoterapia, uso de dispositivo oclusal, laserterapia e acupuntura.(DURHAM; NEWTON-

JOHN; ZAKRZEWSKA, 2015; GAUER; SEMIDEY, 2015; MCNEELY; ARMIJO; MAGEE, 

2006; TOUCHE et al., 2010) 

 O objetivo desses tratamentos consiste em manter o controle dos sintomas, diminuição da 

dor na articulação e na musculatura, recuperação da função do aparelho mastigatório, aumento na 

mobilidade articular, prevenção de novos danos, reeducação do paciente e melhora na qualidade 

de vida geral. Sendo necessário avaliar qual terapia teria maior efetividade de acordo com o tipo 

da DTM.(LIU; STEINKELER, 2013) 

O aconselhamento visa o autocontrole de hábitos prejudiciais e parafuncionais, obtenção de 

rotina mais ativa, orientação para a prática de exercícios físicos, controle do estresse, boa qualidade 

do sono, dieta adequada e aconselhamento sobre a postura.(GARDEA; GATCHEL; MISHRA, 

2001; ORLANDO et al., 2007) 

 A terapia manual inclui massagens e alongamento da musculatura envolvida e exercícios 

de coordenação articular com o objetivo de promover um alívio das condições sistomatológicas do 



16 

 

paciente e, principalmente, restabelecer a função e o equilíbrio musculoesquelético por diminuição 

da inflamação, reparação e regeneração tecidual. (KALAMIR et al., 2012; MORAES et al., 2013; 

NASCIMENTO et al., 2013; NICOLAKIS et al., 2000; TUNCER et al., 2013)  

 A placa oclusal é responsável pela interrupção do contato oclusal dos elementos dentários 

da maxila e mandíbula promovendo uma desprogramação proprioceptiva periodontal e articular 

para um maior relaxamento dos músculos mastigatórios. Também atua como mecanismo de 

funcionamento na consciência cognitiva, o aumento do estímulo periférico ao sistema nervoso 

central e placebo.(CARMELI; SHEKLOW; BLOOMENFELD, 2001; COSTA et al., 2015) 

As diversas terapias para o tratamento da DTM são alvos de muitos trabalhos presentes na 

literatura, porém a maioria dos estudos não apresentam uma associação entre essas terapias, uma 

avaliação em relação ao tempo e a relação com a qualidade de vida e do sono.(COSTA et al., 

2015; MEDLICOTT; HARRIS, 2006; NAGATA et al., 2015; ORLANDO et al., 2007) A 

compreensão desses critérios e da influência da DTM nos fatores biopsicossociais são de 

fundamental importância para os profissionais de saúde que lidam com pacientes com disfunção. 

Esse entendimento proporcionará aos profissionais a realização de abordagens terapêuticas mais  

concisas com o objetivo de promover melhora no quadro geral do paciente. Portanto, o objetivo 

do presente trabalho foi avaliar a efetividade de diferentes terapias conservadores na qualidade de 

vida, qualidade do sono e dor em pacientes com DTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

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

PubMed (Medicina Pública) e Web of Science. Foram selecionados artigos publicados entre 1992 

e junho de 2017, que tenham retornado à busca por meio dos descritores e/ou palavras retirados do 

MeSH (Medical Subject Headings), DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e txt word:  

1ª estratégia:  

((“Quality of Life” OR “qualidade de vida” OR “World Health Organization Quality of Life” OR 

“WHOQOL-brief” OR “Oral Health Impact Profile” OR “OHIO-14” ) OR “Sleep Wake 

Disorders” OR “Qualidade do sono” OR “Distúrbio do sono” OR “Pittsburgh Sleep Quality Index” 

OR “Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh”OR “PSQI”) AND (“temporomandibular joint 

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

temporomandibular” OR “temporomandibular disorders” OR "trastornos temporomandibulares" 

OR TMD OR TTM OR DTM) NOT (animals OR animales OR animais)). 

2ª estratégia: 

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

fisioterapia*) OR (cognitive-behavioral treatment* OR terapia cognitiva comportamental) AND 

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

da articulação temporomandibular” OR “temporomandibular disorders” OR "transtornos 

temporomandibulares" OR TMD OR TTM OR DTM) NOT (animals OR animales OR animais)). 

 

Disfunção temporomandibular (DTM) 

A articulação temporomandibular (ATM) pode ser definida como um grupo de estruturas 

anatômicas que permite que a mandíbula execute movimentos variados durante a mastigação. A 

DTM é uma patologia que envolve áreas anatômicas do aparelho estomatognático conhecidas como 

músculos mastigatórios, ATM e estruturas relacionadas.(DURHAM; NEWTON-JOHN; 

ZAKRZEWSKA, 2015) 

Sua etiologia multifatorial envolve aspectos biológicos, ambientais, sociais, emocionais e 

cognitivos como problemas musculares, hábitos parafuncionais, anormalidades oclusais, 

estruturais e posturais, processos degenerativos, fatores psicológicos, traumas e microtraumas. 
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Esses aspectos podem atuar no fatores iniciadores, predisponentes e perpetuantes da 

DTM.(GAUER, 2015; GREENE, 2001; MURPHY et al., 2013; RESENDE et al., 2013) 

Grande parcela da população, cerca de 10% a 20%, já manifestou ou manifesta algum sinal 

ou sintoma clínico da DTM. Os sintomas mais comuns são a diminuição da amplitude do 

movimento mandibular, dor na face envolvendo os principais músculos da mastigação, dor na 

ATM, cefaleias constantes, cansaço facial, ruídos articulares e desvio do movimento de abertura e 

fechamento da boca. Os sintomas de DTM são mais prevalentes em mulheres, envolvendo uma 

ampla faixa etária, sendo mais comum entre 20 a 40 anos. (FERÃO; TRAEBERT, 2008; LIU; 

STEINKELER, 2013; MCNEELY; ARMIJO; MAGEE, 2006; MEDLICOTT, MAREGA S; 

HARRIS, 2006; PIMENTEL et al., 2008; TOSATO et al., 2016) 

A DTM pode ser categorizada como distúrbios articulares e não-articulares (envolvendo os 

músculos da mastigação) sendo as condições musculoesqueléticas as causas mais comuns de DTM, 

representando pelo menos 50% dos casos.(GAUER, 2015; LIU; STEINKELER, 2013). O critério 

de diagnóstico de pesquisa para distúrbios temporomandibulares (RDC/TMD) é o protocolo de 

diagnóstico mais utilizado para a pesquisa de DTM desde a sua publicação em 1992 e é constituído 

por dois eixos, Eixo I (Aspectos Físicos) e Eixo II (Aspectos Psicossociais). (DWORKIN SF, 1992; 

GIL-MARTÍNEZ et al., 2016)  O primeiro eixo é dividido em Três grupos: Grupo 1: Distúrbios 

musculares, incluindo dor miofascial e dor miofascial com limitação de abertura; Grupo 2: 

Deslocamento de disco com redução e deslocamento de disco sem redução, com ou sem limitação 

de abertura; Grupo 3: Artralgia, artrite e artrose da ATM.(TUNCER et al., 2013). A intenção é de 

fornecer simultaneamente um diagnóstico físico, sinais e sintomas e identificar outras 

características relevantes do paciente que possam influenciar na manifestação da disfunção, como 

aspectos psicossociais e comportamentais.(SCHIFFMAN et al., 2014, 2010) 

As DTMs devem ser estudadas e tratadas a partir de uma perspectiva que envolve uma 

compreensão biopsicossocial, pois a dor crônica pode levar a problemas físicos, efeitos 

psicológicos e sociais, afetando a qualidade de vida e do sono dos indivíduos.(CONTI et al., 2012a; 

TOSATO et al., 2016) 
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Qualidade de Vida 

Diversos fatores podem estar associados à etiologia da DTM, como fatores físicos e 

psicossociais, sendo responsáveis pela segmentação e manutenção da disfunção. Em casos de dores 

persistentes e recorrentes, a DTM pode reduzir a qualidade de vida dos pacientes (OLIVEIRA et 

al., 2015; TJAKKES GE, REINDERS J, TENVERGERT EM, 2010). A dor orofacial tem um 

grande impacto na qualidade de vida de indivíduos com DTM, sem diferença entre os gêneros, 

entretanto, existe uma clara correlação entre a gravidade da DTM e o impacto na qualidade de vida 

de pacientes que procuram tratamento para a disfunção (CONTI et al., 2012a; LEMOS et al., 2015). 

Devido a grande amplitude de sinais e sintomas, os pacientes que sofrem com a DTM 

podem ter um comprometimento físico e mental que geram um efeito negativo na qualidade de 

vida (LEMOS et al., 2015). A dor persistente e recorrente tem um potencial impacto sobre a vida 

diária (LIST; AXELSSON, 2010). O paciente pode ter seu limiar para a dor alterado devido ao 

estresse, ansiedade e depressão e esses fatores podem intensificar alguns hábitos parafuncionais 

como o bruxismo e o apertamento dos dentes que, por sua vez, levam a uma sobrecarga do aparelho 

estomatognático, intensificando os sintomas do paciente (MONTEIRO et al., 2011; RESENDE et 

al., 2013).  

Resende et al., em um estudo com o objetivo de associar transtornos psiquiátricos menores 

e qualidade de vida com DTM observaram que essa disfunção necessita de múltiplos focos de 

atenção devido a sua associação com indicadores psicológicos de saúde geral e qualidade de vida. 

Os autores também destacaram que o principal fator que influencia na qualidade de vida é o 

deslocamento de disco com redução, sendo associado aos constantes estalos durante a mastigação 

e função limitada comprometendo o comportamento e convívio social. (RESENDE et al., 2013) 

Lemos et al, relatam as DTMs como altamente prevalentes e que podem comprometer 

diversos aspectos relacionados à função oral. Dessa forma, os autores realizaram um estudo com o 

objetivo de avaliar o impacto da presença e gravidade dos sinais e sintomas da DTM na qualidade 

de vida relacionada com a saúde oral. Cento e trinta e cinco participantes foram avaliados quanto 

à presença de DTM por meio de um questionário anamnésico e por um protocolo resumido de 

avaliação clínica. Foi utilizado o questionário Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) para 

avaliação da qualidade de vida. Os participantes com DTM em maior gravidade e que necessitavam 

de tratamento, apresentaram maior impacto na qualidade de vida relacionada com a saúde oral. Os 
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maiores escores do OHIP-14 foram para participantes que apresentaram DTM muscular e articular 

simultaneamente. Os principais fatores comprometidos foram dor física, limitação funcional e 

desconforto psicológico. Os autores concluíram, então, que a gravidade da DTM apresenta efeito 

negativo na qualidade de vida. (LEMOS et al., 2015) 

 

 Devido ao impacto da literatura ser escasso, Tjakkes e colaboradores realizaram um estudo 

com o objetivo de avaliar se a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) é diminuída em 

pacientes com DTM sintomática em relação à QVRS na população geral e avaliar em que medida 

a duração da dor afeta a QVRS. A amostra foi constituída por 95 pacientes (90 do sexo feminino e 

5 do sexo masculino). Na maioria dos itens de funcionamento físico e social, os pacientes com 

queixas de 1 a 3 anos e pacientes com queixas a mais de 3 anos apresentam índices 

significativamente piores do que a população geral. Por outro lado, não houve diferença dos 

pacientes com a população em geral ao comparar os itens mentais. Os autores concluíram que 

pacientes com problemas mais duradouros apresentam maiores problemas e limitações físicas 

gerando maior impacto no funcionamento social desses indivíduos e esse fator deve ser levado em 

consideração ao gerenciar essas condições. (TJAKKES et al, 2010) 

Moreno et al, em 2009, realizaram um estudo com o objetivo de avaliar sintomas de dor, 

apertamento dos dentes, qualidade do sono e sensibilidade dolorosa dos músculos mastigatórios e 

estabilizadores cervicais e qualidade de vida em mulheres com DTM. Foram avaliadas 45 mulheres 

e concluíram que mulheres com DTM têm sintomas mais intensos de cefaleia, cervicalgia, 

intensidade de apertamento dos dentes e dificuldade de dormir. Também apresentam limiar de dor 

mais baixo nos músculos avaliados e pior qualidade de vida em todos os domínios avaliados. 

(MORENO et al., 2009)  

Rocha e colaboradores, em um estudo cujo objetivo era avaliar a prevalência de DTM em 

estudantes de odontologia e sua associação com saúde geral, qualidade de vida e ansiedade, 

avaliaram 90 alunos por meio de questionários para determinar a prevalência e severidade do DTM 

e quantificar a saúde geral, qualidade de vida e níveis de ansiedade. Os autores observaram que 

cerca de 58,9% dos estudantes apresentaram sinais e sintomas de DTM e havendo também 

associação significativa com fatores psicossociais, como a qualidade de vida.(ROCHA et al., 2017) 
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Estudos complementares, incluindo revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados 

bem delineados, envolvendo a influência do tratamento da DTM sobre a qualidade de vida são 

fundamentais para a compreensão dessa relação.(RESENDE et al., 2013) A coompreensão dessa 

relação é importante para o desenvolvimento de estratégias de tratamento que visem diminuir a 

gravidade da DTM e o seu impacto sobre a qualidade de vida.(RODRIGUES et al., 2015) 

Qualidade do sono 

Uma quantidade adequada de sono é primordial para o funcionamento geral do organismo 

e estudos relatam problemas de sono em 50-89% dos pacientes com algum tipo de dor crônica. 

(RENER-SITAR et al., 2016) Até 90% dos pacientes com transtorno temporomandibular 

geralmente relatam uma qualidade do sono ruim e isso pode ocorrer devido a constantes estímulos 

nociceptivos. (COLE et al., 2007; MARTINS et al., 2010;) 

Tosato et al, realizaram um estudo transversal com o objetivo de avaliar a correlação entre 

a DTM e a qualidade do sono. Nesse estudo, foram avaliadas 60 mulheres com idade entre 18 e 40 

anos, diagnosticadas com DTM pelo RDC/TMD e responderam também ao Índice Anamnético de 

Fonseca, ao EVA e questões com relação a qualidade e quantidade do sono.  Os autores verificaram 

que quanto mais severa a DTM, menor o número de horas dormidas por noite e menor a qualidade 

do sono. Portanto, sendo a DTM de etiologia multifatorial e com sintomatologia variada, sendo a 

dor o sintoma mais comum, a qualidade do sono pode ser diretamente afetada.(TOSATO et al., 

2016) 

Martins et al, avaliaram a associação entre a qualidade do sono e o estresse em indivíduos 

com DTM em um estudo com a amostra de 354 adultos. Para mensurar o nível da DTM foi utilizado 

o Índice Anamnésico de Fonseca e para avaliar a qualidade do sono, foi utilizado o Índice de 

Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e a escala de avaliação de reajuste social para registrar o 

nível de estresse. Nesse estudo foi observado que a qualidade do sono e níveis de estresse foram 

influenciados pela DTM. (MARTINS et al., 2010) 

Um estudo realizado por Oliveira e colaboradores, procurou avaliar a associação entre a 

DTM e ansiedade, qualidade do sono e qualidade de vida em profissionais de enfermagem.  Quatro 

questionários (questionário de Fonseca, IDATE, SAQ e SF-36)  foram preenchidos por 160 

enfermeiros. Os autores observaram que a DTM é comum entre esses profissionais e sua presença 
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foi associada à ansiedade. Concluíram que a presença de DTM pode reduzir a qualidade do sono e 

a qualidade de vida.(OLIVEIRA et al., 2015) 

Um outro estudo realizado por Rener-Sitar et al com o objetivo de caracterizar a qualidade 

do sono (QS) autorrelatada em pacientes com DTM e comparar com pacientes saudáveis. O PSQI 

foi usado para medir a QS em uma amostra de conveniência de 609 casos de DTM e 88 controles 

e o diagnóstico foi dado por meio do RDC/TMD. Nesse estudo, houve uma relação maior de 

qualidade do sono ruim em pacientes com DTM (escore médio de 7,0 no PSQI) em comparação 

com o grupo controle (escore médio de 5,2 no PSQI). Os autores concluíram que avaliar a QS em 

pacientes com DTM pode ajudar a caracterizar melhor esses pacientes. Discutir o comportamento 

da QS pode oferecer outra abordagem terapêutica para reduzir o sofrimento relacionado à dor e 

melhoria do sono nesses pacientes e, portanto, a avaliação da QS através do PSQI deve ser 

considerada para pacientes com DTM que apresentam dor disfuncional e que estão angustiados 

com seus sintomas.(RENER-SITAR et al., 2016) 

O sono é de grande importância para o corpo, ajudando a recuperar e preservar a saúde 

física, mental e psicológica. Fatores que podem exercer algum tipo de influência negativa sobre o 

sono, devem ser estudados e avaliados.(LEI et al., 2015; TOSATO et al., 2016) 

Tratamentos conservadores 

Atualmente, os tratamentos conservadores da DTM incluem uma combinação de 

autocuidado em casa, aconselhamento, terapia cognitivo-comportamental, fisioterapia, 

farmacoterapia, placas oclusais, acupuntura. A grande maioria dos distúrbios temporomandibulares 

(aproximadamente 85 a 90%) pode ser tratada com terapias não invasivas, intervenções não 

cirúrgicas e reversíveis. O sucesso do tratamento para pacientes com DTM geralmente é obtido 

com uma abordagem multidisciplinar.(CONTI et al., 2012b; GAUER; SEMIDEY, 2015; 

SCRIVANI, 1994; SMITH et al., 2007; TOUCHE et al., 2010; YANG et al., 2017) 

O tratamento da DTM é complicado devido a sua patogênese multifatorial e deve começar 

com abordagens conservadoras que são básicas, simples e não afetam diretamente os tecidos 

relacionados com a ATM. Embora o tratamento pareça difícil, a maioria dos pacientes que 

procuram tratamento para a disfunção e alívio da sintomatologia relatam algum nível de melhora. 

(AKSAKALLI et al., 2015; WIECKIEWICZ et al., 2015) 
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Aconselhamento 

Foi aceito na literatura científica que os tratamentos para condições de dor crônica com 

modalidades comportamentais e educacionais são eficazes no controle da dor. A DTM tem se 

mostrado beneficiada com essa modalidade de tratamento.(DWORKIN, 1997) A terapia bio-

comportamental é considerada uma abordagem segura, reversível e não invasiva que abrange 

intervenções, como biofeedback eletromiográfico (EMG), terapia cognitivo-comportamental 

(TCC), hipnose, reeducação e outras técnicas de relaxamento. Tratamentos biocomportamentais 

envolvem uma ampla gama de  intervenções terapêuticas, seguras, não invasivas e 

reversíveis.(ORLANDO et al., 2007) 

O objetivo desse tratamento é promover a reeducação do paciente, modificação na 

percepção da dor, mudança de comportamento e hábitos prejudiciais, e a manutenção de uma 

função psicossocial aceitável mesmo na presença de dor.(LIST; AXELSSON, 2010; TURNER et 

al., 1990)   

A introdução da terapia bio-comportamental como opção de tratamento para DTM 

originou-se de uma série de trabalhos em que pesquisadores relataram uma alta influência e 

prevalência de distúrbios psicológicos e comportamentais na DTM. Esses pacientes com DTM 

apresentaram níveis mais elevados de ansiedade, depressão e somatização em relação aos 

controles saudáveis.(MANFREDINI et al., 2004a, 2004b) Portanto, tratamentos que sugerem 

mudanças no comportamento podem afetar positivamente a resposta à dor, diminuindo a 

ansiedade e fadiga, e aliviando os sintomas da DTM.(GARDEA et al., 2001).  

Michelotti et al, compararam a eficácia da educação do paciente de forma isolada em 

relação à fisioterapia doméstica em associação com a educação do paciente para o tratamento da 

dor miofascial. Setenta pacientes foram estudados e divididos em dois grupos de tratamento 

conforme descrito acima. As avaliações para o resultado clínico incluíram o limiar de dor à pressão 

dos músculos da mastigação, abertura máxima da boca sem dor, dor ao mastigar, dor muscular 

espontânea e dor de cabeça. Os resultados desse estudo, mostraram que a taxa de sucesso foi de 

57% para o grupo que recebeu apenas educação e 77% para os que receberam educação e 

fisioterapia, porém não houve diferenças significativas entre os grupos.(MICHELOTTI et al., 

2004) 
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Orlando et al, realizam um estudo que revisou as modalidades de tratamento 

biocomportamentais utilizadas para o alívio da dor em pacientes com DTM. Os autores observaram 

que os dados presentes na literatura sugerem que as intervenções biocomportamentais apresentam 

um efeito positivo no tratamento das DTMs, embora não sejam possíveis conclusões sobre sua 

eficácia a longo prazo.(ORLANDO et al., 2007) 

Terapia Manual  

A terapia manual (TM) está entre os dez tratamentos mais comuns utilizados para DTM e 

inclui vários exercícios que são amplamente indicados devido à característica de auto-

administração, baixo custo e boa eficiência.(ARMIJO-OLIVO et al., 2016; MORAES et al., 2013) 

Essa modalidade tem o objetivo de realizar manipulação, mobilização e exercícios 

específicos, a fim de promover um alívio das condições sintomatológicas do paciente e, 

principalmente, restabelecer a função e o equilíbrio musculoesquelético por diminuição da 

inflamação, reparação e regeneração tecidual.(MICHELOTTI et al., 2005) Exercícios terapêuticos, 

terapia manual, exercícios realizados em casa e a reeducação postural do paciente podem ajudar a 

controlar os sintomas de DTM. Também colaboram para diminuir a dor do pescoço e do maxilar, 

melhorar a amplitude de movimento, tratar pacientes com deslocamento de discos e tratar pacientes 

que não responderam a tratamentos anteriores.(ARMIJO-OLIVO et al., 2016; PRIEBE et al., 2015; 

RASHID et al, 2013).  

Dentre os recursos da fisioterapia mais citados em estudos, encontra-se a terapia termal 

(crioterapia e calor), ultra-som terapêutico (UST), laser de baixa intensidade, exercícios e 

alongamentos musculares, massagens e estimulação elétrica nervosa. (DISORDERS, 2006; 

KATYAYAN et al., 2013; MEDLICOTT et al., 2006; NICOLAKIS et al., 2000) 

Os exercícios, alongamentos e massagens se destinam a aumentar a amplitude de 

movimento e estabilização da ATM, reduzir a dor, melhorar a coordenação dos músculos da 

mastigação, reduzir o espasmo muscular e hiperatividade, restaurar o comprimento do músculo 

original e fortalecer os músculos envolvidos.(MORAES et al., 2013; TUNCER et al., 2013) 

A termoterapia é indicada na redução da dor crônica, quadros inflamatórios crônicos, 

espasmo muscular crônico, amplitude de movimento reduzida e redução de contraturas articulares. 

(SCRIVANI, 1994) 
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A terapia manual é uma importante forma de tratamento para DTMs, pois conta com o uso 

de aparelhos e outros recursos para alcançar os referidos objetivos. Além disso, a atuação da 

fisioterapia junto a uma equipe multidisciplinar tem um papel de extrema importância frente aos 

pacientes com disfunções da ATM.(CUCCIA et al., 2010; LIST; AXELSSON, 2010) 

Tuncer et al, realizaram um ensaio clínico randomizado com quarenta indivíduos com DTM 

que teve como objetivo, comparar a eficácia a curto prazo da terapia física domiciliar isolada com 

a terapia manual em conjunto com fisioterapia domiciliar. O estudo clínico foi realizado durante 

quatro semanas. A intensidade da dor foi avaliada utilizando a escala analógica visual (EVA) e a 

abertura máxima da boca sem dor também foi avaliada. O estudo concluiu, em um período de 

quatro semanas, que os dois tipos de tratamento têm um efeito clinicamente significativo na dor e 

na abertura máxima da boca sem dor em pacientes com DTM.(TUNCER et al., 2013) 

Outro estudo foi realizado por Priebe et al, com o objetivo de avaliar a estabilidade dos 

resultados terapêuticos em um período de controle após a fisioterapia em pacientes com DTM.  

Participaram do estudo, vinte e cinco indivíduos de ambos os gêneros. O tratamento de fisioterapia 

durou 10 semanas e incluiu orientações de autocuidado e exercícios domiciliares.  Os resultados 

obtidos logo após o tratamento foram comparados aos resultados da avaliação realizada após 2 

meses de controle.  Dos 25 participantes do estudo com média de idade de 31,6 anos, 76% 

apresentaram ausência de diagnóstico de disfunção temporomandibular logo após o tratamento. 

Destes, 68% mantiveram esse resultado no controle de dois meses. Foi observada melhoria em 

60% dos participantes quanto aos ruídos articulares e não houve diferença significativa entre os 

valores de dor à pressão entre as avaliações, concluindo que a fisioterapia apresentou efeitos 

positivos e duradouros nos sintomas da DTM.(PRIEBE et al., 2015) 

Em uma revisão sistemática com meta-análise realizada por Dickerson et al, foram 

avaliadas a efetividade da terapia de exercícios na dor, função e mobilidade em pacientes com 

DTM. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados que apresentavam terapias de exercícios 

como intervenção. A avaliação obteve como resultado seis artigos com um total de 419 

participantes, onde as abordagens de mobilidade e terapia de exercícios proporcionaram benefícios 

moderados a curto prazo e variáveis a longo prazo na redução da dor e na melhoria da amplitude 

de movimento dos pacientes com DTM, mas que não tiveram impacto significativo na melhoria 

funcional. (DICKERSON et al., 2016) 
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Armijo-Olivo et al, também realizaram uma revisão sistemática e meta análise com o 

objetivo de resumir evidências e avaliar a qualidade metodológica dos ensaios controlados 

randomizados que examinaram a eficácia da terapia manual (TM) e as intervenções de exercícios 

terapêuticos quando comparadas com outras intervenções ativas ou cuidados padrão para 

tratamento de DTM. Nesse estudo foram incluídos ensaios clínicos randomizados envolvendo 

adultos com DTM, comparando qualquer tipo de intervenção de terapia manual ou terapia de 

exercícios com intervenções de placebo, de comparação controlada ou cuidados padrão. Maioria 

dos tamanhos de efeito foi baixa a moderada, sem indicação clara de superioridade de exercícios 

versus outros tratamentos conservadores para tratamento de DTM. Os autores concluíram que não 

há evidências de alta qualidade sobre a eficácia do exercício e da TM para a DTM. (ARMIJO-

OLIVO et al., 2016) 

Placa Oclusal  

A maioria das DTMs são tratadas com placas oclusais. É um tratamento simples, 

conservador, pode aliviar os sintomas de DTM e tem sido recomendado por muitos dentistas em 

todo o mundo. (AKSAKALLI et al., 2015) A placa oclusal tem como finalidade colocar o côndilo 

na posição cêntrica, relaxar os músculos mastigatórios, evitar o desgaste dentário devido à 

atividade parafuncional noturna e involuntária promovendo estabilidade oclusal e diminuição da 

tensão muscular, auxiliar no tratamento de deslocamento de disco, restabelecer as funções estáticas 

e dinâmicas do sistema estomatognático e produzir um equilíbrio neuromuscular.(KATYAYAN et 

al., 2013; PFICER et al., 2017; RESTREPO; MEDINA; PATIÑO, 2011; ROLDÁN-BARRAZA 

et al., 2014; WIECKIEWICZ et al., 2015) 

As placas são fabricadas individualmente por uma equipe experiente composta por um 

dentista e técnico de laboratório. Pode ser usada no arco superior ou inferior, mas de preferência 

na maxila. São confeccionadas em um material rígido com múltiplos contatos bilaterais e 

proporcionam a separação dos dentes posteriores durante a protrusão e guia canina durante o 

movimento de lateralidade.(KATYAYAN et al., 2013; RESTREPO; MEDINA; PATIÑO, 2011) 

Um ensaio clínico randomizado foi realizado por Costa et al, com o objetivo de avaliar os 

efeitos das placas oclusais como tratamento adicional em aspectos psicológicos em pacientes com 

DTM. O estudo foi realizado com 60 adultos diagnosticados com dor miofascial através do 

RDC/TMD divididos em dois grupos de tratamento. Os participantes receberam apenas 



27 

 

aconselhamento (grupo 1) e aconselhamento com placas oclusais (grupo 2). As avaliações 

ocorreram no baseline, aos dois e cincos meses. O estudo observou que essas estratégias 

minimamente invasivas podem proporcionar uma melhora nos aspectos psicológicos desses 

pacientes e o uso da placa pode acelerar esse processo.(COSTA et al., 2015) 

Katyayan et al, julgando haver evidências limitadas que apoiam o papel das placas oclusais 

na DTM, realizaram um estudo clínico controlado randomizado com o objetivo de avaliar a eficácia 

da PO na dor facial e mobilidade mandibular em pacientes com DTM.  A amostra desse estudo 

totalizou 80 pacientes alocados em dois grupos: grupo 1 (n=40), pacientes tratados com placas e 

exercícios mandibulares mastigatórios e grupo 2 (n=40), sendo este o grupo controle, com 

pacientes tratados com exercícios musculares. Os dados de ambos os grupos foram coletados no 

início do estudo e após um acompanhamento de 6 meses. Foi observado que a dor facial e o número 

de músculos dolorosos diminuíram, e a mobilidade mandibular aumentou significativamente em 

ambos os grupos após o tratamento; No entanto os achados desses, mostram que o tratamento PO 

em combinação com AC e exercícios musculares mastigatórios não tem benefício adicional para 

aliviar a dor facial e aumentar a mobilidade mandibular em relação ao aconselhamento e exercícios 

musculares mastigatórios.(KATYAYAN et al., 2013) 

Pficer et al, descreveram que o desconforto psicológico, a deficiência física e as limitações 

funcionais do sistema orofacial têm um grande impacto na vida cotidiana dos pacientes com DTM. 

Em uma meta-análise, os autores buscaram avaliar os efeitos a curto e longo prazo da PO no 

tratamento desses pacientes e identificar fatores que influenciam na sua eficácia. Os autores 

buscaram ECRs nas principais bases de dados que compararam o uso da PO com outros 

tratamentos, como o uso de aparelhos bucais oclusais, fisioterapia, terapia comportamental, 

aconselhamento e ausência de tratamento. Trinta e três ECRs foram incluídos na meta-análise. 

Como resultado, observaram que em curto prazo a PO apresentou efeito positivo na redução da 

intensidade da dor. Porém a longo prazo o efeito da PO é igualado com outras modalidades 

terapêuticas. Os autores concluíram que são necessários estudos adicionais com o uso adequado de 

críterios para recrutamento de pacientes para melhor avaliação da eficácia da PO em longo 

prazo.(PFICER et al., 2017)  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL:  

Avaliar a efetividade da placa oclusal, terapia manual, aconselhamento e placa oclusal em 

associação com aconselhamento na qualidade de vida, qualidade do sono e dor em pacientes com 

DTM.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

qualidade de vida (geral), impacto da saúde bucal na qualidade de vida e presença de distúrbios 

do sono em pacientes com DTM;     

3.2.2 Verificar o efeito da terapia manual sobre a dor, qualidade de vida (geral), impacto 

da saúde bucal na qualidade de vida e presença de distúrbios do sono em pacientes com DTM; 

3.2.3 Verificar o efeito da placa oclusal sobre a dor, qualidade de vida (geral), impacto da 

saúde bucal na qualidade de vida e presença de distúrbios do sono em pacientes com DTM; 

3.2.4 Verificar o efeito da placa oclusal em associação com o aconselhamento cognitivo-

comportamental sobre a dor,, qualidade de vida (geral), impacto da saúde bucal na qualidade de 

vida e presença de distúrbios do sono em pacientes com DTM;     

3.2.5 Comparar os resultados de cada grupo de terapias no período de 1 mês pós-

tratamento. 

 

4. HIPÓTESES ESPERADAS  

H1 – A dor será reduzida e a qualidade de vida e do sono melhoradas após o tratamento, 

independente da terapia aplicada em pacientes com DTM.    

H2 – A dor será reduzida e a qualidade de vida e do sono melhoradas após o tratamento, 

com o grupo de placa em associação com aconselhamento apresentando melhores resultados em 

comparação com as terapias isoladas.   
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5. METODOLOGIA 

5.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

O projeto de pesquisa foi aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) obtendo o parecer número 1.442.401 e desenvolvido de 

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

humanos (BRASIL, 2013). Após explanação dos pesquisadores, os indivíduos que aceitaram 

participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, anexo 

A) na primeira consulta após leitura e remoção de dúvidas. O estudo também está cadastrado na 

plataforma REBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos). 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

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 no período de março de 2016 a julho de 2017.  

Realizou-se um ensaio clínico controlado randomizado cego, no qual o avaliador não teve 

conhecimento a qual terapia o paciente foi submetido. Os pacientes foram avaliados em duas 

etapas: baseline e após 30 dias. 

A população foi constituída por pacientes maiores de 18 anos, diagnosticados com DTM 

pelo eixo I do RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

(anexo B) e divididos em quatro grupos de tratamento:  

PO: uso de placa oclusal; 

TM:  terapia manual;  

AC: aconselhamento; 

PAC: uso de placa oclusal associada com aconselhamento; 

Em cada etapa do estudo os grupos foram avaliados quanto às seguintes variáveis e pelos 

dos seguintes instrumentos: 

1. Ficha clínica inicial, contendo informações pessoais e presença de hábitos 

comportamentais e parafuncionais. (Anexo C); 

2. Dor (escala visual analógica de dor – EVA –, anexo D); 
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3. Função (RDC/TMD, anexo B) 

4. Qualidade do sono (Pittsburgh, anexo E) 

5. Qualidade de vida nos domínios (WHOQOL- abreviado, anexo F): 

a. Geral  

b. Físico 

c. Psicológico 

d. Social 

e. Ambiental  

6. Impacto da saúde bucal na qualidade de vida (OHIP-14, anexo G);  

Os pacientes selecionados de acordo com os critérios de inclusão da pesquisa, foram 

alocados nos grupos por meio de sorteio seguindo a ordem de triagens. A amostra foi selecionada 

por conveniência. Para a randomização, foi sorteado o tratamento seguindo a ordem dos grupos 

citados, sendo o primeiro paciente da triagem pertencente ao grupo PO, o segundo paciente 

direcionado ao grupo TM, o terceiro direcionado ao grupo AC e o quarto paciente selecionado ao 

grupo PAC, repetindo esta sequência de seleção até que todos os pacientes estivessem alocados.  

 

Critérios de Inclusão 

- Diagnóstico positivo para DTM obtido pela aplicação do eixo I do RDC/TMD 

(Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) (DWORKIN; LERESCHE, 

1992),.   

- Relato de dor na região orofacial nos últimos 3 meses e que não tivessem recebido 

nenhum tratamento para DTM neste período; 

- Pacientes de 18 a 65 anos. 

 Critérios de Exclusão 

- Comprometimento da capacidade cognitiva, sendo o paciente incapaz de compreender 

as perguntas dos questionários;  
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- Histórico de trauma na cabeça que esteja relacionado com a etiologia da dor orofacial, 

confundindo o diagnóstico de DTM;  

- Desordens intracranianas;  

- Cefaleias não relacionadas a DTM; 

- Uso de medicações nos últimos 3 meses que interferissem 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, neuropatias e 

fibromialgia. 

5.3 AMOSTRA 

Foram triados inicialmente 300 (trezentos) pacientes que procuraram o CIADE com 

alguma queixa de DTM. Destes, foram excluídos 188 (cento e oitenta e oito) pacientes por não 

se enquadrarem nos critérios de inclusão e/ou apresentarem algum dos critérios de exclusão do 

estudo. Os 112 (cento e doze) pacientes que preencheram os critérios, foram distribuídos em 

quatro grupos como observado no Fluxograma 1.  

Os indivíduos que abandonaram o tratamento selecionado ou não seguiram as 

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

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

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

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

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

de grupo de acordo com o sorteio da nova terapia. 

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

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

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

da diferença entre grupos sobre a EVA, OHIP, WHOQOL e ao PSQI.  
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Fluxograma 1. Representação da distribuição da amostra até o início da realização das terapias. 

 

5.4 TERAPIAS 

 

Aconselhamento 

O aconselhamento visou a mudança de hábitos prejudiciais e parafuncionais do paciente 

como a onicofagia (roer unhas), morder tampa de caneta, morder cantos da boca, mascar chicletes 

ou balas pegajosas, apertamento consciente dos dentes superiores e inferiores. O paciente também 

foi orientado sobre a importância de manter uma vida ativa, prática de exercícios físicos, evitar o 

consumo de bebidas com cafeína durante a noite, não abrir muito a boca para se alimentar ou 

bocejar, policiamento da postura corporal e manter uma boa qualidade do sono (Anexo H).  

Os pacientes receberam o aconselhamento personalizado durante uma sessão com duração 

média de 30 minutos adaptado às características pessoais de cada paciente. Todos receberam uma 

cartilha contendo as informações referentes ao tratamento (Anexo H) no dia em que foi realizado 

o aconselhamento e esse foi reforçado após 15 dias e 30 dias em caso de dúvidas. 

Placa oclusal 

As placas oclusais foram confeccionadas da seguinte forma: Moldagem dos arcos superior 

e inferior do paciente, utililizando um hidrocolóide irreversível (Hydrogum 5; Zhermack, Pádua, 

Itália) para posterior confecção de modelos de gesso utilizando gesso especial tipo IV (Durone; 

Dentsply, Petropólis, Brasil). A obtenção da relação espacial da maxila em relação a base do crânio 

foi feita com o arco facial para a montagem do modelo superior em articulador semi-ajustável 
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(ASA) (Mondial 4000 Bio-art. São Carlos, SP, Brasil). A relação maxilo-mandibular foi 

reproduzida em relação cêntrica (RC) com o auxílio do “Jig de Lúcia” confeccionado com resina 

acrílica vermelha duralay (Reliance Dental – Worth, IL, EUA) sobre os incisivos centrais do 

paciente, envolvendo as superfícies vestibular e palatina. Esse dispositivo tem o objetivo de 

promover desprogramação da memória proprioceptiva, obtenção de oclusão em relação cêntrica e 

determinar a espessura da PO. Para a montagem do inferior também foi realizado o registro de 

mordida utilizando uma lâmina de cera nº7 (Asfer Indústria Química LTDA., São Caetano do Sul-

SP) aquecida e dobrada ao meio. Foi respeitado o paralelismo entre os ramos superior e inferior do 

ASA por meio da montagem com o pino em zero.(OKESON, 2013) 

  As placas oclusais foram fabricadas pelo mesmo laboratório e pelo mesmo técnico, 

utilizando resina acrílica termopolimerizável (Vipi Cril Plus, Vipi Produtos Odontológicos, 

Pirassununga, SP, Brasil). As placas instaladas apresentaram espessura média de 2mm na região 

dos molares, ausência de báscula, contatos oclusais bilaterais, guias incisal e canino presentes, 

superfície lisa e plana. Foram respeitadas a dimensão vertical de repouso e os aspectos fonéticos 

dos pacientes.(OKESON, 2013)  

Todos pacientes receberam orientações sobre o uso noturno da placa e aqueles que 

relatassem hábitos parafuncionais durante o dia, também foram orientados quanto ao uso diurno da 

placa. O uso da placa foi preconizado durante o período de 1 mês. Os pacientes também receberam 

orientações quanto aos cuidados de higienização e acondicionamento da mesma. O primeiro 

retorno foi realizado após 15 dias da instalação. Nas sessões de controle, após um mês de uso, 

foram verificadas as adaptações da placa e realizados os ajustes necessários, bem como aplicados 

os questionários para verificação de melhora com relação a todos os fatores citados.  

Placa com aconselhamento 

Os pacientes que pertenceram a esse grupo receberam a placa oclusal confeccionada como 

já descrito no item 4.3.2 e o aconselhamento descrito no item 4.3.1. O aconselhamento foi realizado 

no dia da instalação da placa oclusal. O ajuste da placa foi realizado e o aconselhamento foi 

reforçado com 15 dias da instalação.  
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Terapia Manual 

Os tratamentos fisioterápicos propostos no estudo envolveram agentes térmicos e 

exercícios terapêuticos e foram conduzidos por um pesquisador capacitado. Cada sessão teve a 

duração de 40 minutos com frequência de 2 vezes por semana, por 4 semanas. O paciente foi 

estimulado a realizar as terapias em casa todos os dias durante as 4 semanas de tratamento.   

 Terapias iniciais para todos os pacientes com DTM: 

o Os pacientes foram orientados a realizar compressas com bolsas de gel mornas  (40º 

a 50º) por 20 minutos, três vezes ao dia durante todas as quatro semanas de 

tratamento. As compressas foram aplicadas na região do masseter, temporal e ATM. 

(MICHELOTTI et al., 2004) 

Os exercícios terapêuticos foram realizados tanto pelo profissional quanto pelo próprio 

paciente fora do atendimento clínico. Os pacientes foram devidamente treinados para a realização 

desses exercícios. Foram indicados os seguintes exercícios a depender do quadro clínico do 

paciente. 

o Massagem do masseter e temporal. (KALAMIR et al., 2012; LAAT et al., 2003; 

MICHELOTTI et al., 2004) 

o Realizado em média por 10 minutos com pressão ligeiramente maior que a 

sensação dolorosa inicial.  

o Massagem do masseter: o masseter foi massageado com movimentos circulares 

realizados com os dedos indicador, médio, e anelar colocados extraoralmente 

sobre a região de origem e inserção; o polegar foi colocado intraoralmente e 

uma contrapressão foi exercida durante a massagem. 

o Massagem do temporal: os músculos temporais foram massageados com 

movimentos ondulantes suaves realizados com o dedo indicador.  

 Terapias específicas para determinados tipos de DTM. (LAAT et al., 2003; MICHELOTTI 

et al., 2005; WAHLUND et al., 2015) 

o Exercícios de alongamento: exercícios de alongamento para os músculos da 

mandíbula foram usados principalmente em pacientes com o diagnóstico de dor 

miofascial com abertura limitada da boca e com a finalidade de alongar os músculos. 
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O paciente foi solicitado a abrir lentamente a boca até que ele tivesse uma sensação 

de dor inicial. Após esse momento, o paciente foi orientado a forçar um pouco a 

abertura com o auxilio do dedo polegar posicionado sobre os incisivos superiores e 

o indicador sobre os incisivos inferiores. O exercício foi executado em um estratégia 

de segura-relaxa. O paciente foi orientado a realizar o exercício 3 vezes ao dia, em 

uma série de 10 repetições. 

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

2004) 

o Indicados para problemas de DTM quando existe deslocamento anterior de 

disco com ou sem redução. Realização de movimentos mandibulares de 

abertura, fechamento, lateralidade e protrusão de forma rítmica e suave com 

períodos de relaxamento executados dentro dos limites indolores do paciente - 

três séries de 10 repetições, três vezes ao dia. 

o O paciente foi instruído a realizar movimentos laterais da mandíbula, a fim de 

recapturar o disco se for possível. Após a realização de movimentos de 

lateralidade, o paciente também foi instruído a realizar movimentos de protrusão 

e retrusão. 

o Movimentos de lateralidade, abaixamento e elevação mandibular, protrusão e 

retrusão foram realizados com a aplicação de uma força externa pelo dentista ou 

pelo próprio paciente. O paciente foi orientado a realizar uma série de 10 

repetições, três vezes ao dia.  

5.5 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos de coleta para medição das variáveis foram constituídos por 

questionários autoaplicáveis, um índice diagnóstico e uma escala de dor:  

 EVA - escala analógica visual: dor.  

Escala que varia de 0 (ausência de dor) a 10 (dor máxima), obtivemos os valores médios 

das sintomatologias dolorosas dos pacientes. A categorização dessa variável se deu da 

seguinte forma: a primeira com dor até 3 e a segunda com dor acima de 3.   

o PSQI - Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh: distúrbios do sono; 
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Com a utilização do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) é possível obter 

informações sobre a qualidade e distúrbios do sono dos pacientes com DTM. 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., 2011a) 

 

o OHIP 14 – Oral Health Organization 14: qualidade de vida (saúde bucal);   

Através do questionário OHIP-14 é possível mensurar o impacto da saúde bucal sobre a 

qualidade de vida dos participantes. Esse questionário possui questões sobre a limitação 

funcional (itens 1 e 2), dor física (itens 3 e 4), desconforto psicológico (itens 5 e 6), 

incapacidade física (itens 7 e 8), incapacidade psicológica (itens 9 e 10), incapacidade 

social (itens 11 e 12) e desvantagem social (itens 13 e 14). Os escores variam de 0 (nunca) 

a 4(sempre) e quanto maior o valor, pior a qualidade de vida. 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. 

 

o WHOQOL – World Health Organization Quality of Life: qualidade de vida (geral); 

Com o uso desse questionário é possível avaliar a qualidade de vida dos participantes 

através de 26 questões divididas em 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e 

meio ambiente. Quanto maior o escore, melhor a qualidade de vida. 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 Físico - avalia a dor, desconforto, energia e fadiga, sono e repouso, mobilidade, 

atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de tratamentos e a 

capacidade de trabalho. 

o Psicológico - avalia sentimentos positivos, pensamento, aprendizado, memória e 

concentração, auto-estima, imagem corporal e aparência, sentimentos negativos e 

espiritualidade/religião/crenças pessoais. 

o Social - avalia relações pessoais, suporte/apoio social e atividade sexual. 
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o Meio ambiente - avalia segurança física e proteção, ambiente no lar, recursos 

financeiros, disponibilidade e qualidade dos cuidados de saúde e sociais, 

oportunidades de recreação/lazer, ambiente físico e transporte. 

Todos os questionários apresentam adequadas propriedades métricas e foram traduzidos e 

validados para o português. (BERTOLAZI et al., 2011b; OLIVEIRA; NADANOVSKY, 2005; 

WHOQOL GROUP, 1995) Os voluntários responderam as questões de próprio punho, quando 

alfabetizados, ou com auxílio do entrevistador após a leitura de cada item sem que houvessem 

interferência nas respostas.  

5.6 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

As variáveis dependentes utilizadas no trabalho foram: distúrbios 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. As variáveis independentes estudadas 

foram: sexo, idade, estado civil, escolaridade e situação profissional. 

 

5.7 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

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

programa Statistical Package for the Social Science (SPSS) 22.0. Foi realizada a análise 

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

variabilidade. Foi utilizado o teste estatístico 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%.   
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6. RESULTADOS  

 Caracterização da amostra  

A amostra foi constituída por 89 pacientes de 18 a 61 anos, pois houveram 22 perdas por 

desistência e 1 óbito, sendo 24 tratados por meio da placa, 21 tratados com terapia manual, 19 

tratados apenas com aconselhamento e 25 com placa oclusal associada ao aconselhamento.  

A média de idade foi de 28 anos (±9,34) com maior prevalência do sexo feminino (n=72; 

80,9%) em todos os grupos do estudo, em relação ao sexo masculino (n=17; 19,1%). Quanto a raça, 

a maioria dos pacientes se denominaram brancos (n=45; 50,6%), seguido de pacientes pardos 

(n=38; 42%), negros (n=5; 5,6%) e amarelos (n=1; 1,1%). 

  No critério ao estado civil dos participantes, houve uma predominância de pacientes 

solteiros (n=68; 76,4%), seguido de pacientes casados (n=19; 21,3%) e divorciados (n=2; 2,2%). 

Quanto ao nível de escolaridade, a maioria dos pacientes tinha nível médio (n=44; 49,4%), seguido 

de pacientes com nível superior (n=33; 37,1%), pós-graduação (n=8; 9%), ensino fundamental (n= 

2; 2,2%) e sem escolaridade (n=2; 2,2%). Em relação à ocupação dos pacientes, a maioria eram 

estudantes (n=28; 31,5%) e empregados (n=27; 30,3%), seguido de pacientes estudantes e 

empregados (n= 14; 15,7%), desempregados (n=10; 11,2%), “do lar” (n=8; 9,0%) e aposentado 

(n=1; 1,1%). 

O poder da amostra utilizado no presente estudo chegou a 91,5% para a variável dor.  

Observou-se que a amostra tem o poder de detectar a diferença mínima entre os grupos de 1,65; 

2,3; 10; 1,8 com relação à dor, ao OHIP, WHOQOL e ao PSQI, respectivamente.  

 

Diagnóstico da DTM pelo RDC/TMD 

De acordo com o diagnóstico inicial da DTM obtido através do exame RDC/TMD, foi 

observado uma maior prevalência de pacientes com envolvimento muscular e articular associado, 

com diagnóstico positivo para todos os grupos (GI – Dor miofascial com ou sem limitação de 

abertura; GII: Deslocamento do disco com ou sem redução e com ou sem limitação de abertura; 

GIII: Artralgia, Osteoartrite e Osteoartrose). Poucos pacientes apresentaram apenas um grupo de 

diagnóstico para DTM, caracterizando a maior parte da amostra no baseline com DTM mista 

(envolvimento muscular e articular simultaneamente). Após 30 dias do tratamento, observamos 
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uma redução de 48,31% para 20,7% de pacientes com associação nos três grupos de diagnóstico e 

aumento de pacientes com diagnósticos isolados nos grupos I, II e III de 2,39%, 13,83% e 4,66%, 

respectivamente. Houve também aumento de 11,5% para pacientes sem diagnóstico. Os dados 

estão representados na tabela 1.  

Tabela 1. Distribuição dos diagnósticos de DTM no baseline e 30 dias após tratamento. 

 

Tempo 

 

Diagnósticos da DTM pelo RDC/TMD  

Total 
GI GII GIII G I e II G I e 

III 

G II e 

III 

G I, II 

e III 

Sem 

diagnóstico 

Baseline n=5 

5,61% 

n=3 

3,37% 

n=2 

2,24% 

n=10 

11,23% 

n=25 

28,08% 

n=1 

1,12% 

n=43 

48,31%  

n=0 

0% 

n=89 

100%  

30 dias n=7 

8,0% 

n=15 

17,2% 

n=6 

6,9% 

n=11 

12,6% 

n=11 

12,6% 

n=9 

10,3% 

n=18 

20,7% 

n=10 

11,5% 

n=87 

100% 
DTM: disfunção temporomandibular; Grupo I: dor miofascial e dor miofascial com limitação de abertura; Grupo II: 

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

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

 

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

apresentavam diagnóstico apenas para o grupo I, DTM mista com diagnóstico para associação dos 

grupos I e II; I e III; I, II e III e DTM articular para os grupos II; III e associação dos grupos II e 

III.  O gráfico 1 mostra as distribuições dos diagnósticos por grupos de tratamento no baseline e 1 

mês, respectivamente.  
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Gráfico 1: Distribuições do diagnóstico por grupo de tratamento no baseline e 1 mês após tratamento. 

 

Escala Visual Analógica  

Apesar da amostra total do estudo ser de 89 pacientes, apenas 85 responderam a EVA. Ao 

analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve uma redução da dor dos pacientes em 

todos os grupos. Essa diferença ao longo do tempo foi estatisticamente significativa (p<0,001), 

porém não houve significância na relação entre os grupos (p=0,260). Esta redução atribuído ao 

tempo foi de 27,7% (eta=0,277) apresentando efeito terapêutico alto (tabela 2).  No gráfico 2, pode 

ser observada a comparação das médias do EVA no baseline (etapa=1) e após 30 dias de tratamento 

(etapa=2). No gráfico 3, pode-se observar a distribuição do número de pacientes que apresentaram 

nível de dor menor e maior que 3 na EVA, avaliados no baseline e 1 mês após tratamento.  
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Tabela 2. Comparação da sintomatologia dolorosa obtida pela Escala Visual Analógica (EVA) em relação 

a diferentes tempos e entre os grupos 

 Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Gráfico 2: Perfis médios de resposta ao tratamento segundo EVA no baseline (etapa 1) e com 30 dias 

(etapa 2). 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

p Eta 

parcial 

quadrado 

P Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 4,6800 2,96816 

  

Placa  22 3,5000 3,11295   

Terapia Manual 21 3,4286 2,18109    

Aconselhamento 17 5,0000 2,59808    

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

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 2,5200 2,61598 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 22 1,8182 1,65145 

Terapia Manual 21 1,7619 2,18872 

Aconselhamento 17 4,4118 3,08340 

Total 85 2,5294 2,56621 
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Gráfico 3:Distribuição de pacientes por nível de dor em cada grupo de tratamento no beseline (etapa 1) e 

com 30 dias (etapa 2). 

 

Qualidade do sono (PSQI)  

 Apesar da amostra total do estudo ser de 89 pacientes, apenas 85 responderam ao PSQI. Ao 

analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve uma redução nos distúrbios do sono em 

todos os grupos, aumentando a qualidade do sono dos pacientes. Essa diferença ao longo do tempo 

foi estatisticamente significativa (p=0,001), porém não houve significância na relação entre os 

grupos (p=0,097). Esta redução atribuído ao tempo foi de 11,9% (eta=0,119) apresentando efeito 

terapêutico médio (tabela 3). No gráfico 4, pode ser observada a comparação das médias do PSQI 

no baseline (Etapa=1) e com 30 dias de tratamento (Etapa=2). No gráfico 5, observa-se a qualidade 

do sono por grupo de tratamento nos dois tempos analisados. 
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Tabela 3. Comparação dos valores de qualidade do sono obtidos pelo  Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI) em relação a diferentes tempos e entre os grupos. 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

 

Gráfico 4: Perfis médios de resposta ao tratamento segundo PSQI no baseline (etapa 1) e com 30 dias 

(etapa 2). 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

p Eta 

parcial 

quadrado 

p Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
22 7,2273 2,68916 

  

Placa  23 7,3913 3,22968   

Terapia Manual 21 7,4286 2,83851    

Aconselhamento 19 7,4737 2,81599    

Total 85 7,3765 2,85764 ,001 ,119 ,097 ,075 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
22 6,9091 3,13063 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 23 5,0870 2,95286 

Terapia Manual 21 6,1429 2,51567 

Aconselhamento 19 7,1053 2,44710 

Total 85 6,2706 2,85935 
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Gráfico 5: Distribuição de pacientes de acordo com a qualidade do sono obtida pelo PSQI no baseline e 1 

mês após tratamento. 

Impacto da saúde bucal sobre a qualidade de vida (OHIP-14)   

Todos os 89 participantes responderam ao OHIP-14. Ao analisar os valores obtidos no 

controle de 30 dias, houve uma diminuição no impacto da saúde bucal sobre a qualidade de vida 

em todos os grupos e nenhum paciente apresentou qualidade de vida baixa após os tratamentos 

realizados. Essa diferença ao longo do tempo foi estatisticamente significativa (p<0,001), porém 

não houve significância na relação entre os grupos (p=0,961). Este aumento atribuído ao tempo foi 

de 48,9% (eta=0,489) apresentando grande efeito terapêutico (tabela 4). No gráfico 6, pode ser 

observada a comparação das médias OHIP-14 no baseline (etapa=1) e com 30 dias de tratamento 

(etapa=2). No gráfico 7, observa-se a distribuição dos pacientes por qualidade de vida, nos dois 

tempos analisados. 
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Tabela 4. Comparação dos valores do impacto da saúde bucal sobre a qualidade de vida (OHIP-14) em 

relação a diferentes tempos e entre os grupos. 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Gráfico 6:  Perfis médios de resposta ao tratamento segundo OHIP-14 no baseline (etapa 1) e com 30 dias 

(etapa 2). 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta 

parcial 

quadrado 

p Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 10,82 5,764 

  

Placa  24 10,64 5,235   

Terapia Manual 21 10,31 5,679    

Aconselhamento 19 13,25 5,287    

Total 89 11,17 5,522 <0,001 ,489 ,961 ,003 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 7,1972 5,22760 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 7,0171 4,70788 

Terapia Manual 21 6,4238 3,37378 

Aconselhamento 19 10,0026 5,94576 

Total 89 7,5651 5,06647 
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Gráfico 7:Distribuição de pacientes de acordo com a qualidade de vida obtida pelo OHIP-14 no baseline e 

1 mês após tratamento. 

Qualidade de vida (WHOQOL)  

Essa variável foi avaliada em 4 domínios e todos os 89 participantes responderam a esse 

questionário. 

WHOQOL- GERAL 

Ao analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve um aumento na QV geral auto-

percebido pelo paciente em todos os grupos. Essa diferença ao longo do tempo foi estatisticamente 

significativa (p=0,006), porém não houve significância na relação entre os grupos (p=0,405). Este 

aumento atribuído ao tempo foi de 8,4% (eta=0,084) apresentando um efeito terapêutico médio 

(tabela 5). No gráfico 8, pode ser observada a comparação das médias do WHOQOL- Geral no 

baseline (Etapa=1) e com 30 dias de tratamento (Etapa=2). No gráfico 9, observa-se a distribuição 

dos pacientes por qualidade de vida geral, nos dois tempos analisados. 
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Tabela 5. Comparação dos valores de qualidade de vida geral  (WHOQOL geral) em relação a diferentes 

tempos e entre os grupos. 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do 

tempo 

Entre os grupos 

p Eta 

parcial 

quadrado 

p Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 60,5000 17,55942 

  

Placa  24 56,2500 17,67767   

Terapia Manual 21 65,4762 13,63862    

Aconselhamento 19 61,8421 17,41731    

Total 89 60,8146 16,76956 ,006 ,084 ,817 ,011 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 63,5000 18,72220 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 59,3750 20,93273 

Terapia Manual 21 71,4286 15,38204 

Aconselhamento 19 68,4211 13,41668 

Total 89 65,3090 12,2386 
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Gráfico 8:Perfis médios de resposta ao tratamento segundo WHOQOL-Geral no baseline (etapa 1) e com 

30 dias (etapa 2). 

 

Gráfico 9: Distribuição de pacientes de acordo com a qualidade de vida obtida pelo WHOQOL Geral no 

baseline e 1 mês após tratamento 

. 
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WHOQOL- FÍSICO 

Ao analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve um aumento na QV no aspecto 

físico auto-percebido pelo paciente em todos os grupos. Essa diferença ao longo do tempo foi 

estatisticamente significativa (p<0,001), porém não houve significância na relação entre os grupos 

(p=0,254). Este aumento atribuído ao tempo foi de 25,7% (eta=0,257) apresentando grande efeito 

terapêutico (tabela 6). No gráfico 10, pode ser observada a comparação das médias do WHOQOL- 

Físico no baseline (etapa=1) e com 30 dias de tratamento (etapa=2). 

 

Tabela 6. Comparação dos valores de qualidade de vida no aspecto físico (WHOQOL Físico) em relação a 

diferentes tempos e entre os grupos. 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta 

parcial 

quadrado 

p Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 62,57 14,364 

  

Placa  24 58,48 14,998   

Terapia Manual 21 65,99 11,159    

Aconselhamento 19 58,46 15,348    

Total 89 61,40 14,183 <0,001 ,257 ,254 ,046 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 66,1429 13,2078 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 67,5595 16,2444 

Terapia Manual 21 74,8299 9,87655 

Aconselhamento 19 63,3459 15,0980 

Total 89 67,9775 14,2191 
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Gráfico 10:Perfis médios de resposta ao tratamento segundo WHOQOL-Físico no baseline (etapa 1) e 

com 30 dias (etapa 2). 

 

WHOQOL- PSICOLÓGICO  

 Ao analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve um aumento na QV no aspecto 

psicológico auto-percebido pelo paciente em todos os grupos. Essa diferença ao longo do tempo 

foi estatisticamente significativa (p=0,002), porém não houve significância na relação entre os 

grupos (p=0,659). Este aumento atribuído ao tempo foi de 10,5% (eta=0,092) apresentando efeito 

terapêutico médio (tabela 7). No gráfico 11, pode ser observada a comparação das médias do 

WHOQOL- Psicológico no baseline (etapa=1) e com 30 dias de tratamento (etapa=2).  
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Tabela 7. Comparação dos valores de qualidade de vida no aspecto psicológico (WHOQOL Psicológico) 

em relação a diferentes tempos e entre os grupos. 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Gráfico 11: Perfis médios de resposta ao tratamento segundo WHOQOL-Psicológico no baseline (etapa 1) 

e com 30 dias (etapa 2). 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

P Eta 

parcial 

quadrado 

P Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 65,17 15,445 

  

Placa  24 61,98 16,035   

Terapia Manual 21 66,07 11,732    

Aconselhamento 19 66,23 14,887    

Total 89 64,75 14,557 ,002 ,105 ,659 ,019 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 67,0000 14,4297 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 64,9306 17,2417 

Terapia Manual 21 71,8254 12,1410 

Aconselhamento 19 70,6140 13,4280 

Total 89 68,3521 14,5795 
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WHOQOL-SOCIAL 

Ao analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve um aumento na QV no aspecto 

social auto-percebido pelo paciente em todas as terapias, exceto o grupo aconselhamento. Essa 

diferença ao longo do tempo foi estatisticamente significativa (p=0,012), porém não houve 

significância na relação entre os grupos (p=0,177). Este aumento atribuído ao tempo foi de 7,2% 

(eta=0,072) apresentando efeito terapêutico médio (tabela 8). No gráfico 12, pode ser observada a 

comparação das médias do WHOQOL- social no baseline (etapa=1) e com 30 dias de tratamento 

(etapa=2). 

 

Tabela 8. Comparação dos valores de qualidade de vida no aspecto social (WHOQOL Social) em relação a 

diferentes tempos e entre os grupos 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n 

Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

 

P Eta 

parcial 

quadrado 

P Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 63,67 24,281 

  

Placa  24 60,42 15,590   

Terapia Manual 21 71,03 17,204    

Aconselhamento 19 72,81 14,657    

Total 89 66,48 19,010 ,012 ,072 ,177 ,056 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 68,3333 16,6666 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 69,7917 21,8156 

Terapia Manual 21 76,5873 16,3764 

Aconselhamento 19 71,0526 11,9051 

Total 89 71,2547 17,3173 
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Gráfico 12: Perfis médios de resposta ao tratamento segundo WHOQOL-Social no baseline (etapa 1) e 

com 30 dias (etapa 2). 

WHOQOOL- MEIO AMBIENTE 

Ao analisar os valores obtidos no controle de 30 dias, houve um aumento na QV no aspecto 

ambiental em todas as terapias, exceto o grupo aconselhamento. Porém, não houve diferença 

estatisticamente significativa (p=0,390) em relação ao tempo e em relação às modalidade de 

tratamento (p=0,809) (tabela 9). No gráfico 13, pode ser observada a comparação das médias do 

WHOQOL-ambiental no baseline (Etapa=1) e com 30 dias de tratamento (Etapa=2). 
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Tabela 9. Comparação dos valores de qualidade de vida no aspecto ambiental (WHOQOL Meio ambiente) 

em relação a diferentes tempos e entre os grupos. 

Fonte: A Autora, 2017 (Natal/RN) 

 

Gráfico 13:Perfis médios de resposta ao tratamento segundo WHOQOL-Ambiental no baseline (etapa 1) e 

com 30 dias (etapa 2). 

Tempo 
Grupo de 

tratamento 
n Média 

Desvio 

Padrão 

Ao longo do tempo Entre os grupos 

p Eta 

parcial 

quadrado 

p Eta 

parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 55,88 17,005 

  

Placa  24 48,18 14,857   

Terapia Manual 21 62,35 12,789    

Aconselhamento 19 56,74 14,255    

Total 89 55,51 15,540 ,390 ,009 ,809 ,011 

 

 

 

30 dias 

 

Placa + 

Aconselhamento 
25 58,3750 13,9088 

 

 

 

 

 

 

 

Placa 24 49,3490 13,4483 

Terapia Manual 21 63,2440 14,3173 

Aconselhamento 19 56,0855 13,2367 

Total 89 56,6011 14,4320 
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7. DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou avaliar a dor, qualidade de vida e do sono em pacientes com DTM 

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

terapia manual.  As avaliações foram feitas no baseline e com 30 dias após tratamento por meio de 

questionários validados.  

Vários estudos apontam a DTM como uma doença com predileção para o sexo feminino. 

Esse fato pode ser observado, por exemplo, no estudo de Ferão et al. e Oliveira et al, com a amostra 

constituída de 72% e 93% do sexo feminino, respectivamente. (FERÃO; TRAEBERT, 2008; 

OLIVEIRA et al., 2008). O presente estudo colabora com esses achados, apresentando 80,9% da 

amostra do sexo feminino. Estes dados podem ser justificados pela característica das mulheres 

monitorarem com mais atenção sua sintomatologia, desejarem mais prontamente uma solução para 

a dor, bem como pelo próprio limiar de dor ser mais sensível em relação ao sexo masculino e pela 

possível influência do sistema endócrino.(ABUBAKER et al., 1993; LIU; STEINKELER, 2013; 

PIMENTEL et al., 2008; RACINE et al., 2012) Quanto a idade, corroborando com o estudo de Liu 

et al e Gauer et al que apresentam a DTM com uma ocorrência entre 20 e 40 anos, o presente estudo 

apresentou uma idade média de 28 anos (±9,34). (GAUER; SEMIDEY, 2015; LIU; STEINKELER, 

2013; PIMENTEL et al., 2008) 

Com relação aos diagnósticos de DTM, observa-se que após o tratamento houve uma 

redução de pacientes com DTM mista de 48,31% para 20,7% e nota-se também o aumento do 

número de pacientes com ausência de diagnóstico, revelando que os tratamentos propostos no 

estudo foram eficazes no completo alívio dos sintomas em 11,5% dos pacientes que apresentavam 

algum nível de DTM.  

Das hipóteses esperadas, apenas a H1 foi aceita tendo em vista que a dor foi reduzida 

(p<0,001), a qualidade do sono foi melhorada (p=0,001), o impacto da saúde oral na qualidade de 

vida foi diminuído (p<0,001) e a qualidade de vida geral (p<0,006) foi melhorada na avaliação de 

30 dias após tratamento, independente da modalidade terapêutica. A hipótese H2 de que a terapia 

associada seria superior às terapias isoladas foi negada devido a ausência de diferença significativa 

ao comparar as terapias propostas no estudo. Embora não se tenha encontrado diferença 

intergrupos, estes achados corroboram com os poucos autores que utilizam metodologia 

semelhante.   
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Os achados do presente estudo, em relação a dor, concordam com o estudo de De Laat et al 

(2003) que teve como objetivo avaliar pacientes com DTM tratados com terapia manual e 

aconselhamento por 4 e 6 semanas e concluíram que uma abordagem conservadora pode melhorar 

significativamente a dor e função em pacientes com DTM não havendo diferenças entre 4 e 6 

semanas de terapia manual.(LAAT et al., 2003) Wieckiewicz et al (2015) realizaram uma revisão 

sistemática e concluíram que tratamentos conservadores, como placa oclusal, terapia manual e 

aconselhamento, devem ser a primeira escolha para a DTM por apresentarem grande efetividade, 

como observado nesse estudo. A segurança psicológica que o paciente apresenta ao ser tratado, 

independente da terapia instituída, possivelmente tenha um reflexo na melhora a curto prazo destes 

pacientes, sendo necessário mais estudos que avaliem a evolução destas terapias ao longo do tempo 

e que correlacionem com o tipo e gravidade da DTM.  

Concordando também com a hipótese H1, ROLDÁN-BARRAZA et al (2014) em uma 

revisão sistemática e meta-análise comparando os efeitos da placa oclusal e intervenções 

psicossociais para tratamento da  DTM em adultos não encontraram nenhuma evidência para 

distinguir a eficácia clínica entre os tratamentos. O estudo de Michelotti et al (2004), com o objetivo 

de comparar a eficácia a curto prazo do aconselhamento isolado com a terapia manual em 

associação com o aconselhamento como tratamento da dor em pacientes com DTM também 

observaram que houve redução da dor para os dois grupos, sem diferença significativa entre os 

grupos. O estudo de Katyayan et al (2013), teve como objetivo avaliar a eficácia da PO na dor 

facial e mobilidade mandibular em pacientes com DTM em comparação com um grupo controle, 

em pacientes tratados com exercícios musculares. Foi observado que a dor facial diminuiu e a 

mobilidade mandibular aumentou significativamente em ambos os grupos após o tratamento e não 

houve benefício adicional para o grupo tratado com PO.   

Pficer et al (2017), em revisão sistemática, buscaram avaliar os efeitos a curto e longo prazo 

da PO e buscaram estudos que comparassem o uso da PO com outros tratamentos, como o uso de 

aparelhos bucais oclusais, fisioterapia, terapia comportamental, aconselhamento e ausência de 

tratamento. Os autores observaram que em curto prazo a PO apresentou efeito positivo na redução 

da dor e intensidade da dor. Porém a longo prazo o efeito da PO é igualado ao de outras 

modalidades terapêuticas. Costa et al (2015) avaliaram os pacientes com DTM no quesito dor e 

aspectos psicológicos e os participantes que foram tratados com aconselhamento isolado e placa 
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oclusal em associação com aconselhamento, também encontraram melhora na dor em ambos os 

grupos, assim como no presente estudo.  

Conti et al (2012), em contra partida, em um estudo comparado o uso aparelhos intra-bucais 

e aconselhamento comportamentais e de autocuidado concluíram que mudanças comportamentais 

são efetivas na dor em pacientes com DTM. No entanto, o uso simultâneo de dispositivos oclusais 

parece acelerar esse processo.  

Segundo Racine (2012), a dor é considerada uma experiência pessoal e subjetiva, que 

envolve aspectos sensoriais, perceptivos, afetivos, motivacionais, cognitivos e avaliativos que 

interagem entre si, sendo sua percepção multidimensional. As escalas unidimensionais ainda se 

mostram insatisfatórias, uma vez que se limitam a um único aspecto de dimensão da dor.(RACINE 

et al., 2012) No presente estudo, por ter sido utilizado apenas uma escala de simples aplicação e 

unidimensional, pode ter subestimado ou subvalorizado a dor dos pacientes e seu amplo aspecto. 

Dessa forma, recomenda-se a utilização de escalas multidimensionais em futuros estudos que 

analisam a relação da DTM com a dor e aspectos psicológicos.  

Com a utilização do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) foi possível obter 

informações sobre a qualidade e distúrbios do sono dos pacientes com DTM. Ao analisar a média 

dos escores obtidos no baseline, é possivel observar uma qualidade do sono ruim em todos os 

grupos. Apesar de haver uma diferença significativa ao analisar o tratamento ao longo do tempo 

(p=0,001), a média obtida tanto no baseline como no controle, classificam a QS dos pacientes como 

ruim, mas nota-se uma melhora em relação ao escore inicial. A qualidade do sono dos pacientes 

pode ser afetada por outros fatores não relacionados com a DTM, como o ambiente do sono (luz, 

temperatura e ruídos), o estresse e preocupações da vida cotidiana. Esses fatores externos, podem 

ter colaborado para que a qualidade do sono de todos os pacientes do estudo não evoluíssem para 

uma QS boa.  

Tosato (2016) avaliaram a correlação entre DTM e qualidade do sono e verificaram que 

quanto mais severa a DTM, maior a dor e menor o número de horas dormidas por noite. Martins et 

al.(2010), compararam níveis de estresse e qualidade do sono em indivíduos com DTM e obtiveram 

uma associação positiva entre os fatores pesquisados. Outro estudo realizado por Oliveira et al 

(2015) que avaliou a presença de DTM, qualidade de vida e do sono em profissionais de 

enfermagem, concluíram que a presença de DTM pode reduzir a qualidade de sono e de vida. Esses 
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estudos corroboram com os achados da presente pesquisa, revelando a importância de entender a 

DTM como fator influenciador na qualidade de sono dos pacientes.  

Através do questionário OHIP-14 foi possível mensurar o impacto da saúde bucal sobre a 

qualidade de vida dos participantes. Ao analisar os resultados do presente estudo ao longo do 

tempo, nota-se uma melhora significativa na qualidade de vida, com retas apresentando inclinações 

parecidas, embora não haja diferença significativa da modalidade do tratamento no impacto da 

saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes. Lemos et al (2015), avaliaram o impacto da 

presença de DTM na qualidade de vida relacionada com a saúde oral pelo OHIP-14. Os autores 

verificaram que a gravidade da disfunção temporomandibular e sua sintomatologia dolorosa, 

podem influenciar nas características psicossomáticas e físicas representando impacto negativo na 

qualidade de vida.  

Na qualidade de vida mensurada pelo WHOQOL- Geral observa-se que houve um aumento 

dos escores para todos os grupos, revelando melhora na QV geral e o mesmo ocorreu para os 

demais domínios. Observa-se, porém, que nos domínios social e ambiental, o grupo de 

aconselhamento apresentou uma reta inversa aos outros grupos, revelando uma piora em relação a 

QV e isso pode ser justificado pelo fato do aconselhamento proposto no estudo não abranger os 

componentes desse domínio.  

Resende et al (2013), associaram transtornos psiquiátricos menores e qualidade de vida com 

DTM e observaram que essa disfunção necessita de múltiplos focos de atenção devido a sua 

associação com indicadores psicológicos de saúde geral e qualidade de vida. Rocha et al (2017) 

também observaram que existe associação significativa da DTM com a qualidade de vida. Esses 

estudos corroboram com os achados do presente estudo, onde pacientes com DTM apresentam uma 

pobre qualidade de vida.   

O presente trabalho possui algumas vantagens como a utilização do RDC/TMD como 

exame padrão para o diagnóstico da DTM por ser protocolo de diagnóstico mais utilizado para a 

pesquisa de DTM, a realização de um ensaio clínico randomizado comparando diferentes terapias 

conservadoras e utilização de instrumentos válidos e padronizados para mensurar os aspectos 

psicossociais. O estudo apresenta também algumas limitações, como o curto tempo de controle (1 

mês), sendo interessante continuar esta avaliação a longo prazo para verificar a estabilidade desses 

tratamentos e se alguma terapia ira será sobressair ao longo do tempo. Outro fator importante para 

melhor validação externa dos resultados é o aumento no tamanho da amostra para possibilitar um 
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poder alto para todas as variáveis em questão e a comparação destes resultados com outras 

modalidades terapêuticas conservadoras, como a laserterapia, acupuntura e o biofeedback.  
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8. CONCLUSÃO 

 

Dentro das limitações do estudo, pode-se concluir que a curto prazo, as terapias 

conservadoras com aconselhamento, placa, fisioterapia e placa em associação com aconselhamento  

foram efetivas na melhora da qualidade da vida, qualidade do sono, impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida e sintomatologia em paciente com DTM. Entretanto, nenhum grupo terapêutico 

foi superior ao outro.  
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ANEXO A 

 

 
     UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

                    DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 

                            PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

                     TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Efeitos funcionais, psicossociais e relacionados 

ao sono de diferentes terapias para Disfunções Temporomandibulares (DTM): ensaio clínico randomizado, 

que tem como pesquisador responsável Drª Erika Oliveira de Almeida. 

Esta pesquisa pretende avaliar os efeitos funcionais, físicos, psicológicos e relacionados ao sono 

e a qualidade de vida em pacientes diagnosticados com DTM quanto a diferentes terapias: uso de placa 

oclusal, aconselhamento, fisioterapia e medicação. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo sobre as diferentes formas de tratamento da DTM é 

comparar o efeito das terapias citadas, isoladamente e associadas ao aconselhamento, no manejo da dor 

e em relação à melhoria dos fatores psicológicos, da qualidade de vida, redução dos distúrbios do sono e 

recuperação da função. 
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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. 

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 
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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. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 
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 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 B 

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 

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 

   

      

1.Você tem dor no lado direito 

da sua face, lado esquerdo ou 

ambos os lados? 

Nenhum 0 

Direito 1 

Esquerdo 2 

Ambos 3 

  

2. Você poderia apontar as áreas 

aonde você sente dor? 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

Examinador apalpa a área apontada pelo 

paciente, caso não esteja claro se é dor 

muscular ou articular.  

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 nenhuma direito esquerdo ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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                                     Tabela abaixo: Para os itens “a”, “b” e “c” somente 

 

 

 

 
 
 
7. Ruídos articulares nas excursões: 

Ruído – direito                                                 Ruídos - esquerdo  
 

Nenhum Estalido 
Crepitação 

grosseira 

Crepitaçã

o leve 

Excursão 

direita 
0 1 2 3 

Excursão 

esquerda 
0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 
 
 
INSTRUÇÕES, ÍTENS 8-10. Circule o número que corresponde a quantidade de dor. 

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

8. Dor muscular extra-oral com palpação 
 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 

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 

6. Excursões 

a. Excursão lateral direita __ __ mm 

b. Excursão lateral esquerda __ __ mm 

c. Protrusão __ __ mm 

 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

nenhuma direito esquerdo ambos nenhuma direito esquerdo ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

d. Desvio de linha média __ __ mm 
Direito Esquerdo NA 

1 2 8 

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

leve 

Excursão 
direita 

0 1 2 3 

Excursão 

esquerda 
0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 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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Necessidade de Tratamento Clínico: (    ) Sim  (    ) Não 

Qual tipo? (    ) Dispositivo Oclusal / Qual?_______________________ 

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

(    ) Outro ______________________________________________________ 

      (    ) Encaminhado para: ___________________________________________ 

 

ANEXO C 

FICHA CLÍNICA 

 

DADOS INICIAIS 

Nome: ___________________________________________________________________ 

CPF: __________________ RG: _______________ Órgão emissor: __________________ 

Sexo: (   ) Masc  (   ) Fem   Idade: ________   Data de nascimento: _____/_____/________ 

Naturalidade: ___________________ UF: __________ Nacionalidade: ________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Bairro: _____________Cidade: _________________UF: __________CEP: ___________ 

AMANMESE 

1. Qual motivo da sua consulta? _________________________________________________ 

2. Com relação ao seu problema de saúde, responda as seguintes questões: 

3. Quando você notou, pela primeira vez, os sintomas? _______________________________ 

4. O que pode ter provocado o início dos sintomas? 

 

 

 

 

5. Usou algum tipo de aparelho? _______________________________________________ 

6. Com que freqüência seus sintomas ocorrem? ___________________________________ 

 

DISTÚRBIOS DO SONO 

Tem tido dificuldade em permanecer dormindo 

após ter conciliado o sono (ter pego no sono)? 

 

(   ) Sim 

 

(   ) Não 

 

(  ) às vezes 

(    ) Acidente / Trauma ______________________ 

(    ) Após doença ___________________________ 

(    ) Após tratamento médico (    ) Odontológico 

(    ) Não sei 
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Toma medicação ou álcool para dormir?  (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Tem tido noites agitadas e mal dormidas? (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Tem acordado cedo (antes da hora) e não tem 

conseguido dormir de novo? 

(   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Tem perdido muito o sono por causa de 

preocupações? 

(   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Tem tido sonhos desagradáveis ou 

aterrorizantes? 

(   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

 

 

HÁBITOS DO SONO 

Dorme com as mãos debaixo do queixo?  (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Sente-se descansado ao levantar?  (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Acorda com algum desconforto / cansaço facial / 

articular na face? 

(   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Lê ou assiste TV na cama?  (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Dorme sentado? (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Dorme com o braço/mão sob o travesseiro? (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

Qual sua posição para dormir? (    ) De lado (    ) De costas ( ) De lado  (    ) Ventral 

Quantos travesseiros usa para dormir?   (    ) nenhum  (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3 ou mais  

 

HÁBITOS COMPORTAMENTAIS 

 

Pratica exercícios? (   ) não (   ) diariamente (   ) 1 vez/semana (   ) 2 a 3 vezes/ 

semana 

Que tipo de 

exercícios? 

(   ) caminhada (   ) hidroginástica  (   ) corrida  (   ) esportes (   ) outros  

Alimentação: (   ) apetite 

ruim  

(   ) apetite 

moderado 

(   ) apetite bom 

Bebidas com 

cafeína: 

(   ) nenhuma                                 (   ) às vezes (   ) diariamente 

Refrigerante tipo 

cola: 

(   ) nenhuma  (   ) às vezes (   ) diariamente  



77 

 

Toma vitaminas: (   ) nenhuma (   ) às vezes (   ) diariamente  (   ) usa 

megadoses 

Fuma tabaco: (   ) nenhum  (   ) às vezes (   ) + de 1 maço/dia  (   ) menos de 

1 maço/dia 

 

HÁBITOS PESSOAIS 

 

Rói unhas? (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Masca chicletes? (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Mastiga objetos (como ponta de caneta, por exemplo) (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Sucção de dedos? (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Respirador bucal? (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Apóia o telefone entre o ombro e a cabeça sem usar 

as mãos? 

(   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Uso prolongado de computador? (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Morde os “cantos” da boca? (   ) Sim (   )  Não (  ) às vezes 

Aperta e/ou range os dentes à noite? (   ) Sim (   ) Não (  ) às vezes 

 

 Questionário de triagem recomendado para DTM segundo a Academia Americana de Dor 

Orofacial. 

1.  Você tem dificuldade, dor ou ambas ao abrir a sua boca, por exemplo, ao 

bocejar: 

(   ) Sim (   ) Não 

2.  Sua mandíbula fica “presa”, “travada”, ou sai do lugar? (   ) Sim (   ) Não 

3. Você tem dificuldade, dor ou ambas ao mastigar, falar ou usar seus 

maxilares? 

(   ) Sim (   ) Não 

4.  Você percebe ruídos na articulação dos seus maxilares? (   ) Sim (   ) Não 

5.  Seus maxilares ficam rígidos, apertados ou cansados com regularidade? (   ) Sim (   ) Não 

6.  Você tem dor nas, ou ao redor das orelhas, têmporas ou bochecha? 

Onde:  a – (   ) orelhas   b – (   ) têmporas  c – (   ) bochechas 

(   ) Sim (   ) Não 

7.  Você tem cefaléia, dores no pescoço ou nos dentes com freqüência? 

Onde:  a – (   ) cefaléia   b – (   ) dores no pescoço   c – (   ) nos dentes 

(   ) Sim (   ) Não 
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8.  Você sofreu algum trauma recente na cabeça, pescoço ou maxilares? (   ) Sim (   ) Não 

9.  Você percebeu alguma alteração recente na sua mandíbula? (   ) Sim (   ) Não 

10. Você fez tratamento recente para um problema não explicado na 

articulação temporomandibular? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

 

ANEXO D 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA 
 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável 

Paciente: __________________________________________________   Data:___/___/___ 

Obs:_________________________________________________________________________             

Sem dor  0        1        2       3        4        5       6       7       8        9        10  Pior dor imaginável
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ANEXO E 

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 
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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_________________________________________________________________ 

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....... 
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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 F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 

ACONSELHAMENTO 

 Modifique sua dieta: 

 Tente comer alimentos macios como sopa, iogurte, purês, etc. Evite comer alimentos duros 

ou que tenha que mastigar por muito tempo. Não masque chiclete. 

2. Não abra muito a boca: 

 Evite bocejar, gritar, cantar e longas sessões no dentista. 

3. Relaxe seus músculos da mandíbula: 

 Tente não apertar seus dentes. Pratique manter sua língua no céu da boca, atrás dos seus 

dentes da frente, seus lábios juntos e dentes separados. 

4.  Mantenha boa postura: 

 Mantendo boa postura de cabeça, pescoço e costas irá ajudar a relaxar seus músculos da 

mandíbula. 

5. Melhore seu sono: 

 Tente ter um sono necessário para descansar. Evite dormir “de bruços” ou em outras 

posições que tensione seus músculos da mandíbula e pescoço. 

6. Pratique exercícios aeróbicos: 

 Caminhadas e hidroginástica são excelentes meios de ajudar a combater a sua dor, além de 

melhorar a sua saúde geral. 

 

O aconselhamento também terá 11 regras básicas para um sono melhor, listadas na cartilha 

e que têm ajudado as pessoas a dormirem melhor e a se sentirem melhor durante o dia, então 

estará assim descrito: 

 

1. Durma apenas o quanto você precisa para se sentir descansado no próximo dia 

 Esticar o seu sono não é uma boa ideia.  Dormir demais atrapalha o seu “relógio biológico”. 

Se você dormir demais, é bem provável que tenha dificuldade de dormir na próxima noite. 

2. Mantenha um horário regular de sono 
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Manter um horário regular de sono significa ir dormir e acordar na mesma hora tanto durante 

a semana quanto nos finais de semana.  Isso o ajudará a desenvolver um ritmo de sono 

regular. 

3.  Não fique tentando dormir 

Se ao deitar o sono não vier, não force.  Isto apenas cria uma certa ansiedade, deixando-o 

mais acordado ainda.  Levante da cama e faça alguma coisa diferente por um tempo. Volte 

à cama quando se sentir sonolento. 

4.  Reduza o barulho e a claridade do seu quarto 

Os barulhos e a luz podem perturbar o seu sono, ou mesmo torná-lo mais leve sem que isso 

o acorde totalmente. Minimize esses ruídos indesejáveis em seu quarto. 

5.  Mantenha a temperatura de seu quarto agradável para você 

Um quarto muito quente ou frio pode perturbar ou interromper seu sono. 

6. Não vá dormir com fome 

Um lanche leve antes de dormir pode ajudá-lo a dormir como mais facilidade, assim como 

previne que pontadas de fome o acordem durante a noite.  Mas não coma demais antes de 

dormir, pois a indigestão também pode acordá-lo. 

7. À noite não beba líquidos com cafeína 

Mesmo que você não sinta, a cafeína do café, chá, refrigerantes tipo cola e dos chocolates 

podem perturbar o seu sono. 

8. Não tome bebidas alcoólicas antes de dormir 

Embora o álcool antes de dormir possa ajudar uma pessoa tensa a dormir, esse sono não é 

muito saudável. Isso na verdade vai acordá-lo durante a noite, além disso, o álcool pode 

deixá-lo embriagado na manhã seguinte. 

9. Tente não fumar à noite 

Embora o cigarro ajude a acalmar uma pessoa dependente de nicotina, ele também age como 

um estimulante que pode atrapalhar o sono. 

10. Exercite-se todos os dias 
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Exercícios regulares podem tornar o seu sono mais profundo e relaxante. Porém, evite se 

exercitar muito há menos de 2 horas antes de dormir. 

11. Tente ter uma vida ativa 

O nível de atividade durante o dia influencia o seu ritmo de sono. Ficar ativo durante 

o dia e fazer coisas agradáveis podem ajudá-lo a dormir melhor. 

 


