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RESUMO 

A disfunção temporomandibular (DTM) constitui um importante problema de saúde pública, já 

que é uma das causas mais relatadas de dor orofacial crônica que interfere nas atividades diárias. 

Aspectos biológicos e comportamentais como depressão e qualidade do sono, podem 

desempenhar um papel importante na adaptação à dor e recuperação desses pacientes. Objetivo: 

avaliar a influência das terapias conservadoras, placa, aconselhamento e terapia manual, sobre a 

intensidade de dor, nível depressão e  qualidade do sono em pacientes portadores de DTM. 

Métodos: 85 pacientes diagnosticados com DTM através do RDC/TMD (Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders) foram incluídos nesse ensaio clinico randomizado. 

Aleatoriamente eles foram distribuídos em 4 grupos de tratamento distintos: placa oclusal-PO 

(n= 24), placa oclusal associada ao aconselhamento-PAC (n=24), terapia manual-TM (n=19) e 

aconselhamento-AC (n=18).  Os pacientes foram avaliados quanto a intensidade de dor por meio 

da Escala Visual Analógica (EVA), nível de depressão pelo Inventário de Depressão de Beck 

(BDI) e pela Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADSd) e qualidade do sono através 

do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) no baseline e também nos períodos de um 

e três meses após realização do tratamento. Os dados foram analisados utilizando o teste Split 

Plot ANOVA, com o intuito de observar a diferença ao longo do tempo e entre grupos, com nível 

de confiança de 95%. Resultados: Ao analisar as variáveis ao longo do tempo todas as terapias 

se mostraram positivas, com redução da intensidade de dor (p=0,000), diminuição dos escores do 

nível de depressão avaliado pelo BDI (p=0,001) e também de qualidade do sono avaliada pelo 

PSQI (p=0,005). Exceto nos níveis de depressão avaliado pela HADSd não foi encontrada 

diferença significativa ao longo do tempo (p=0,106) e entre grupos (p=0,890). Diferença 

significativa também não foi evidenciada entre os grupos de tratamento, em nenhuma variável 

durante o período da pesquisa. Conclusão: As terapias PO, PAC, AC e TM possuem resultados 

positivos, quanto a intensidade de dor, níveis de depressão e qualidade do sono em pacientes 

portadores de DTM a curto prazo (1 e 3 meses),  sem diferenças entre elas. 

 

Palavras chaves: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular, Dor, Depressão, 

Sono. 
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ABSTRACT 

Temporomandibular disorders (TMDs) is a major public health problem, as they are the most 

commonly reported causes of pain that interfere with daily activities. Biological and behavioral 

aspects such as depression and sleep quality may play an important role in adapting to pain and 

canceling out patients. Objective: to evaluate the therapy of conservative therapies, occlusal 

splint, counseling and manual therapy on the intensity of pain, anxiety level and sleep quality in 

patients with temporomandibular disorders. Methods: 85 patients diagnosed with TMD through 

RDC / TMD (Diagnostic Criteria for Research in Temporomandibular Disorders) were included 

in this randomized clinical trial. They were randomly assigned to 4 different treatment groups: 

oclusal splint (n = 24), occlusal splint associated with counseling  (n = 24), manual therapy (n = 

19) and  counseling (n = 18). The patients were evaluated for pain intensity by means of the 

Visual Analogue Scale (VAS), pressure level by the Beck Intelligence Inventory (BDI) and the 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADSd) and the quality of sleep through Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI) there is no baseline and also the last two weeks after the treatment. 

The data were used in the Split Plot ANOVA test, in order to observe the difference between 

time and groups, with a confidence level of 95%. Results: When analyzing how variables over 

time all therapies differ positively, with reduction of pain intensity (p = 0.000), decrease in 

depression levels by BDI (p = 0.001) and also sleep quality evaluated by PSQI (p = 0.005). 

Except for confidence levels at the same time that HADSd was not different over time (p = 

0.106) and between groups (p = 0.890). Significant difference was not found between treatment 

groups in any of the variables during the study period. Conclusion: As therapy of occlusal splint, 

counseling therapy and manual terapy, have positive results regarding pain intensity, depression 

levels and sleep quality in patients with short-term MS (1 and 3 months) with no differences 

between them. 

Keywords: Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome, Pain, Depression, Sleep. 
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1.INTRODUÇÃO 

A disfunção temporomandibular (DTMs) constitui um importante problema de saúde 

pública, já que é uma das causas mais relatadas de dor orofacial crônica que interfere nas 

atividades diárias (ARMIJO-OLIVO et al., 2016). Os principais sinais e sintomas incluem sons 

na articulação temporomandibular (ATM), capacidade limitada de abertura de boca, desvios nos 

movimentos mandibulares, além da dor (OKESSON, 2008).  

Na atual perspectiva, a sua etiologia é considerada multidimensional (ORAL et al., 2009) 

e fatores biomecânicos, neuromusculares, biopsicossociais e neurobiológicos podem contribuir 

com o surgimento do distúrbio (SUVINEN et al., 2005).  Os fatores causadores são diversos e 

podem ser classificados como predisponentes (estrutural, metabólico e/ou condições 

psicológicas), iniciadores (traumatismo ou carga adversa ao sistema mastigatório) e agravantes 

(parafunção, hormônios e fatores psicossociais) (MCNEILL, 1997).  

Em virtude do envolvimento de características biológicas e comportamentais, variáveis 

psicossociais, como o nível de depressão, podem desempenhar um papel importante na 

adaptação à dor e recuperação de pacientes com DTM (MCNEILL, 1997; MANFREDINI, 

2004). Essa percepção também pode ser influenciada pela qualidade do sono (III et al., 2016).  

Na revisão realizada por Veiga et al, a associação entre distúrbios do sono e DTM foram 

encontradas, todavia apesar das diferenças metodológicas a conclusão não mostrou evidencia 

significativa (VEIGA et al., 2013). Por essa razão, e pelo componente psicológico envolvido na 

etiologia das DTMs devem ser realizados ensaios clínicos avaliando intensidade de dor, a 

qualidade do sono e os níveis depressão nos mesmos pacientes. (ROLDÁN-BARRAZA et al., 

2014). 

Diversas terapias, consideradas conservadoras, são conhecidas para tratamento da DTM, 

sendo elas: terapias de relaxamento, intervenções farmacológicas, placas oclusais, acupuntura, 

agulhamento a seco, terapia manual, biofeedback, laserterapia, terapias cognitivo-

comportamental e  aconselhamento. (DWORKIN et al, 2002; OKESSON, 2008; NIEMELA et 

al, 2012; PFICER et al., 2017).  

 Dentre elas a placa oclusal, o aconselhamento e a terapia manual são algumas  das 

principais condutas tomadas ou indicadas por cirurgiões dentistas na gestão  da DTM, possuindo 

como benefícios serem conservadoras e não invasivas (COSTA et al., 2015). Tendo a placa  o 

efeito de diminuição da carga na ATM, redução do reflexo neuromuscular, alteração na  posição 

da articulação e assim sua recuperação; o aconselhamento o de orientar o paciente e remover 

possíveis fatores etiológicos e a terapia manual o de restabelecer a função por aliviar a  dor 
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neuromusculoesquelética e reduzir a inflamação nos tecidos envolvidos TELKAR et al., 2010; 

RASHID, MATTHEWS, COWGILL, 2013; MICHELOTTI et al., 2004; DE FREITAS et al., 

2013). Algumas pesquisas já confirmaram o efeito dessas terapias sobre a dor (KALAMIR et al., 

2012; CONTI et al., 2012; CONTI et al., 2015) e poucas confirmaram o efeito sobre variáveis 

comportamentais (VILA NOVA et al., 2014; COSTA et al., 2015). 

 

Ainda assim, apesar das vantagens de cada terapia, o conhecimento está suportado por 

evidencias cientifica precárias, com estudos possuindo vieses, amostras pequenas e qualidade 

metodológica fraca (KREINER et al., 2001; FRICTON et al., 2010; EBRAHIM et al., 2012; DE 

FREITAS et al., 2013; ROLDÁN-BARRAZA et al., 2014; ARMIJO-OLIVO et al., 2016). A 

evidência que comprove a relação entre essas terapias para DTM, com qualidade do sono, dor e 

depressão também é pobre e escassa  (DWORKIN et al., 2002; VEIGA et al., 2013;VILANOVA 

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

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a efetividade  das terapias conservadoras, 

placa, aconselhamento e terapia manual, sobre a intensidade de dor, níveis de  depressão e 

qualidade do sono em pacientes com DTM. 

2. REVISÃO DA LITERTURA 

2.1  DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO DA DTM 

A articulação temporomandibular (ATM) e os músculos associados são responsáveis pela 

realização de movimentos verticais e horizontais realizados pela mandíbula.  Problemas ou 

anormalidades de origens traumáticas, inflamatórias ou infecciosas nessas estruturas, dão origem 

à disfunção temporomandibular com alteração na função, associada ou não a dor (RODRIGUES 

et al., 2012).  

Estudos epidemiológicos mostram que 75% dos adultos apresentam algum sinal clinico e 

em torno de um de cada três indivíduos possuem pelo menos um sintoma de DTM 

(RUTKIEWICZ et al., 2006; NIEMELA et al, 2012). No entanto apenas 5% da população 

necessitam de algum tratamento para a disfunção crônica (MACFARLANE, GLENNY; 

WORTHINGTON, 2001; NIEMELA et al, 2012) e menos ainda desenvolve sinais ou sintomas 

debilitantes (CUCCIA; CARADONNA; CARADONNA; 2011). O distúrbio é de 1,5 a 2 mais 

frequente em mulheres, (LERESCHE, 1997; CUCCIA; CARADONNA; CARADONNA, 2011)  
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com possível associação ao eixo hormonal feminino (MANFREDINI; CHIAPPE; BOSCO, 

2006). 

No trabalho realizado por Ferreira et al. (2015), com o objetivo de analisar a proporção de 

homens e mulheres brasileiros, e a associação entre gênero, e as variáveis idade, duração do 

problema e sintomas de DTM, maior prevalência de mulheres foi observada, com essas, 

apresentando também mais queixas de dor. Quanto à faixa de idade, os adultos jovens entre 19 e 

40 anos foram predominante (FERREIRA; SILVA; FELÍCIO, 2016). 

A etiologia da DTM é multifatorial, causada por problemas como distúrbios musculares e 

articulares, hábitos parafuncionais como o bruxismo e apertamento, problemas oclusais, perdas 

dentárias; e engloba também variáveis psicossociais como somatização, ansiedade, estresse e 

depressão (BONJARDIM et al., 2005; OKESSON, 2008). 

Os sinais e sintomas mais relatados são dor espontânea e sensibilidade à palpação nos 

músculos mastigatórios e na região pré-auricular; redução ou alteração nos movimentos de 

abertura, fechamento e excursões, bem com a presença de sons articulares (estalidos, crepitações 

e zumbidos referido nos ouvidos) (OKESON, 2013). Limitações na fala, mastigação e funções 

orofaciais podem ser consequências dessas alterações (GREENE, KLASSER, EPSTEIN, 2010). 

O diagnostico correto da DTM através da interpretação desses sinais e sintomas é de 

extrema importância, e, o RDC/TMD é o principal instrumento preconizado para pesquisas 

(FRICTON et al., 2010). Ele é composto por um sistema de duplo eixo; o primeiro eixo 

segmenta os diagnósticos em grupos: distúrbios musculares, incluindo dor miofascial com e sem 

limitação de abertura; deslocamento do disco com ou sem redução e/ou limitação de abertura, 

artralgia, artrite e artrose. O segundo eixo inclui um questionário de 31 itens e usa avaliações 

comportamentais, psicológicas e fatores psicossociais como (depressão, sintomas físicos 

inespecíficos e níveis de incapacidade) (DWORKIN et al.,; 2002; DWORKIN, LERESCHE 

1992).  Para quantificação da dor nesses pacientes é bastante usada a escala visual analógica 

(EVA), composta por uma linha numerada de 0 a 10 em que 0 representa ‘’sem dor’’ e 10 a pior 

dor imaginável, comprovada como um bom método para avaliação da dor orofacial (SEYMOUR 

et al., 1985).  
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2.2 DEPRESSAO E DTM 

A depressão é definida como sendo um conjunto de perturbações mentais, combinados à 

perda de prazer, em atividades consideradas prazerosas. A sintomatologia principal inclui choro 

sem causa aparente, irritabilidade, retraimento social, traços de ansiedade, fadiga, falta de libido 

além da exacerbação de dores pré-existente (BARBOSA et al., 2018). 

A DTM é comumente acompanhada por sintomas psicossociais, como o acima descrito. 

No entanto, a relação de causa e efeito entre eles não esta bem estabelecida e, um pode surgir 

como consequência do outro (MANFREDINI et al., 2004; (BONJARDIM et al., 2005). A 

Evidência existente, todavia, aponta a dor como um dos principais mediadores dessa relação, e, 

pacientes diagnosticados com ambos os problemas podem apresentar quadros de dor mais 

crônicos e intensos (LAJNERT et al., 2010).   

Manfredini et al. (2004), ao analisar a prevalência de transtornos de humor, incluindo a 

depressão, em pacientes com diferentes tipo de DTM, comparou grupos de pacientes com 

diagnósticos variados. O grupo I com diagnóstico de DTM muscular dolorosa diagnosticados 

pelo RDC/TMD (dor miofascial com ou sem limitação de abertura; n=20), grupo II com 

distúrbio articular doloroso (diagnósticos de artralgia ou osteoatrite; n=18), grupo III, sujeitos 

com ambas as desordens comparando a sujeitos com DTM não dolorosa diagnosticados pelo 

RDC/TMD (deslocamento do disco com e sem redução ou osteoatrose n= 22) e também a 

indivíduos sem DTM (n=29). 

Os resultados mostraram que os pacientes com dor miosfacial obtiveram diferença 

significativamente maior em relação ao domínio depressão, do que os grupos sem dor (p< 0,001) 

e também quando comparados com indivíduos livres de DTM (p=0,001). Entretanto, quando 

comparando as diferentes localizações da condição dolorosa entre muscular e articular não 

encontrou diferença estatística. Concluiu, portanto, que a presença de depressão em pacientes 

com DTM, parece estar relacionada com a presença de dor e  não com a localização da dor 

(MANFREDINI et al., 2004). 

Em um estudo realizado por Nevalein et al. (2016), com o objetivo de estudar a 

associação entre estresse, dor facial crônica e a associação com depressão, durante um período de 

3 anos, confirmou que alto nível de estresse está relacionado ao aumento de risco de dor facial e 

essa associação parece mediar o surgimento da depressão.  Concluiu, portanto, que problemas de 

cunho psicológico podem predispor a dor facial crônica e o tratamento dos pacientes deve incluir 

profissionais de diversas áreas da saúde (NEVALAINEN et al., 2017).  
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Para determinar o nível de depressão, o Inventário de Depressão de Beck (BDI) é um dos 

índices mais utilizados em pesquisas. Possui 21 itens, distribuídos em uma escala 

autoadministrada, com o intuito de medir as manifestações cognitivas, fisiológicas e psicológicas 

da depressão (BECK et al., 1961). Cada item é pontuado em uma escala de 4 pontos, com os 

escores variando de 0 a 3 e a pontuação total podendo chegar a 63; quanto maior esse escore, 

maiores os níveis de depressão. Possui alta validade interna e já foi utilizado em estudos com 

indivíduos que apresentam dor crônica e depressão associadas (BECK, STEER, GARBIN, 

1988).  

Outro índice usado é a Escala Hospitalar de Dor e Depressão (HADS). Essa escala é 

composta por 7 itens correspondentes ao diagnóstico de ansiedade (HADSa) e 7 itens para 

depressão (HADSd). Além de ter sido testado e com propriedades psicométricas estabelecidas, a 

sua versão em português já foi validada (BOTEGA, et al.,1995; MEKLETUN, STORDAL, 

DAHL, 2001). É um método de auto avaliação, rápido e fácil de ser usado e detecta depressão e 

ansiedade em pacientes de hospitais e na população geral (MEKLETUN, STORDAL, DAHL, 

2001). 

2.3 SONO E DTM 

A qualidade e quantidade de sono são essenciais para estabelecimento de uma adequada 

saúde geral (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, 2005). Dormindo o corpo humano se 

renova física e psicologicamente do desgaste natural e da percepção da dor (VEIGA et al., 2013). 

Estudos comprovam que um sono deficiente pode exacerbar a dor e a dor também pode 

prejudicar o sono (SMITH, et al., 2000;  EDWARDS, et al., 2009; SMITH, et al., 2007). 

Em relação à avaliação entre distúrbios do sono e DTM, poucos estudos realizaram essa 

análise (SMITH et al., 2009). Na revisão sistemática que teve como objetivo analisar a relação 

entre distúrbios do sono e DTM e também determinar a prevalência dessa relação, foi 

confirmado que pacientes com DTM tinham má qualidade do sono, independentemente do 

método de avaliação utilizado, e, também, de que não há um consenso entre autores de qual o 

sentido estabelecido de causa efeito, nessa relação (VEIGA et al., 2013).  

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg (PSQI) é uma escala amplamente utilizada e 

validada, para avaliação subjetiva do sono. A sua aplicação é feita na forma de auto relato e 

possui perguntas que qualificam o sono em “bom” ou “ruim’’. Os escores variam de 0 a 21 e 

quanto maiores pior a qualidade do sono. Ele é dividido em 7 domínios: qualidade subjetiva do 
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sono, latência do sono, duração do sono, eficiência do sono, distúrbio do sono, uso de medicação 

para dormir e disfunção diurna (BUYSSE, et al., 1989). 

Rener Sitar et al. (2017) caracterizaram a qualidade do sono autorreferida, usando o esse 

Ínice, em pacientes com dor DTM (n= 609) e comparou seus resultados com pacientes sem a 

disfunção (n= 88). Os pacientes que possuíam diagnósticos de DTM associados à dor, 

apresentaram escores do PSQI significativamente diferentes comparados ao grupo controle 

(p<0,001). Mostrando, portanto, que a qualidade do sono é prejudicada em pacientes com DTM 

e dor associada (REINER-SITAR, et al.,2017). 

2.4TRATAMENTO COM PLACA 

Uma das principais terapias para tratamento das DTMs é o uso da placa oclusal. Ela foi 

incialmente introduzida por Ramjjord e Ash em 1960 e é considerada o “padrão ouro” de todos 

os aparelhos orais para tratamento da DTM (RAMFJORD, ASH, 1994). As suas principais 

indicações são: redução da dor, distúrbios articulares do disco, abertura limitada de boca e 

prevenção de desgaste dentário em pacientes com hábitos parafuncionais (EKBERG, VALLON, 

NILMER, 1998). 

 O real efeito das placas oclusais ainda não foi estabelecido na literatura, entretanto 

algumas teorias, possivelmente atuando de forma combinada, compreendem a: alteração ou 

melhora da oclusão, alteração ou aumento da dimensão vertical, mudança nos impulsos elétricos 

(motores ou sensitivos) da periferia para o sistema nervoso central, mudança na posição condilar, 

efeito placebo e regressão a media (OKESON, 1987; OKESON, 2007).  

 Ebrahim et al 2012 realizaram revisão sistemática da literatura com meta analise, sobre o 

tema, objetivando analisar a eficácia das terapias com placa oclusal com mínimo ou nenhum 

tratamento associado em pacientes com DTM. 1567 artigos foram considerados elegíveis, e 11 

foram incluídos, evidenciando de forma moderada efeito substancial da placa oclusal sobre a dor 

de pacientes com DTM. Os artigos incluídos nessa revisão possuiram variação nos subtipos de 

DTM, com trabalhos incluindo pacientes portadores de  disfunção do tipo muscular, articular ou 

ambas, sendo predominante os artigos que incluíram pacientes apenas com desordens musculares 

(5 artigos). As pesquisas incluídas também variaram quanto ao tipo de placa; sendo 9 artigos que 

avaliaram a placa de estabilização oclusal rígida, 1 artigo usou a placa macia e 1 artigo aparelho 

de reposicionamento anterior. Entretanto, apesar das variações não foi observada diferença 

significativa para subgrupos de DTM e para tipos de placa.  
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Com a finalidade de estabelecer os efeitos a curto e longo prazo da placa oclusal, no 

tratamento para DTM e determinar os fatores que influenciam a sua eficácia, Pficer et al. (2017) 

realizaram um outra meta-análise. Nesse trabalho a placa de estabilização oclusal apresentou 

benefícios, em curto prazo, para pacientes com DTM, entretanto em longo prazo foi semelhante 

a outras modalidades terapêuticas conservadoras. Ainda assim, sugeriram que para determinar a 

persistência do efeito em um tempo mais longo, novos estudos com metodologias padronizadas 

sejam realizados (PFICER et al., 2017). 

2.5  TRATAMENTO COM TERAPIA MANUAL 

A fisioterapia como terapia para a dor tem por objetivo romper aderências fibrosas, 

estimular a produção de liquido sinovial, reduzir a isquemia local, estimular a propriocepção e 

assim redução da sensação dolorosa. Suas principais modalidades incluem ultrassonografia, 

laser, TENS, acupuntura, exercícios terapêuticos e terapia manual (ARMIJO-OLIVO et al., 

2016). 

Para tratamento de pacientes com DTM a terapia manual é tambem uma das manobras 

mais utilizadas mais utilizadas, ela envolve manipulação articular, bem como técnicas em tecidos 

moles, como a liberação miofascial e de pontos gatilhos (KALAMIR et al., 2012). Tem por 

objetivo restaurar a função mandibular normal, melhorando a coordenação de movimento e força 

da mandíbula, por meio do alivio da dor neuromusculoesquelética causada pela inflamação dos 

tecidos (RASHID, MATTHEWS, COWGILL, 2013). 

Armijo Olivo et al., (2015) realizaram revisão sistemática da literatura com meta-análise 

visando  resumir a evidência e qualidade metodológica dos ensaios clínicos que examinaram a 

eficácia das intervenções de terapia manual e exercício terapêutico, quando comparada com 

outras intervenções ou tratamento padrão para DTM. Concluíram que a evidencia global 

encontrada foi considerada baixa, devido a grande heterogeneidade dos estudos e que apesar da 

terapia manual sozinha ou em combinação com exercícios terapêuticos apresentarem efeitos 

promissores, sem, no entanto, apresentar diferenças significativas entre os grupos de 

comparaçao; ainda há incerteza quanto a sua eficácia para pacientes com DTM (ARMIJO-

OLIVO, et al., 2016). 

Em contrapartida, ao avaliar o efeito da terapia manual sobre a articulação 

temporomandibular, Martins et al. (2015) em sua revisão com meta-análise, encontraram que a 

terapia manual se mostrou significativamente superior (p <0,0001), para abertura ativa de boca e 



18 
 

dor durante a abertura, quando comparada com outras terapias conservadoras para DTM, durante 

3 a 6 meses (COSTA et al., 2015).  

Guarda-Nardini et al., 2012, para avaliar o efeito da terapia manual e da aplicação de 

toxina e da terapia manual sobre a DTM, realizaram intervenção em 30 pacientes com 

diagnóstico de DTM de origem muscular. Os pacientes foram randomizados em dois grupos de 

terapias e um recebeu injeções de toxina e o outro, sessões de terapia manual. Ambos os grupo 

apresentaram melhoras significativas na avaliação de três meses, quanto à dor, comparando com 

o baseline, no entanto, nenhum grupo se mostrou superior em relação ao outro. As duas terapias 

foram eficazes para dor miofascial em curto prazo  (GUARDA-NARDINI et al., 2012). 

 

2.6  TRATAMENTO COM ACONSELHAMENTO 

 O envolvimento do fator psicossocial na etiologia da DTM coloca a terapia por meio de 

aconselhamento, como indicada para pacientes com DTM (MICHELOTI, et al.,2004). Ela é 

considerada uma terapia que não requer conhecimento especifico da psicologia,  como a terapia 

cognitiva comportamental, que deve ser realizada por psicólogos e/ou terapeutas ocupacionais, e 

pode se aplicada por qualquer profissional que possua conhecimento sobre os fatores etiológicos 

que causam os sinais e sintomas da DTM (DE FREITAS et al., 2013; ROLDAN-BAZARRA, 

2015).  

As recomendações mais realizadas por trabalhos que usam o aconselhamento como 

terapia  incluem: observação e redução de hábitos parafuncionais como bruxismo e apertamento 

e deletérios como morder objetos; manutenção de dieta leve; recomendações de mastigar 

cuidadosamente e bilateralmente; redução de movimentos mandibulares excessivos, equilíbrio da 

postura corporal e da qualidade do sono (DE FREITAS, et al., 2013; DWORKIN et al., 1994). 

Em uma trabalho realizado por Michelotti et al. (2012), foi feita comparação entre um 

programa de educação com o do uso de placa oclusal para dor miofascial. Os pacientes foram 

divididos em grupos de terapias diferentes e acompanhados a cada três semanas por um período 

de três meses. Diferença significativa (p=0,034) foi encontrada para o grupo que recebeu 

educação, quando comparado ao grupo de placa oclusal, para dor muscular espontânea.  

Portanto, durante curto período a educação foi mais eficaz que a placa oclusal para dor auto 

relatada, entretanto apesar de tal achado, os autores recomendam que estudos com maior tempo 

de acompanhamento sejam realizado (MICHELOTTI, et al., 2012).  
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Na revisão realizada por De freitas, et al., 2013, com o objetivo de resumir os achados 

dos ensaios clínicos randomizados sobre a eficácia do aconselhamento e outras formas de 

autoterapias para alivio da dor e melhora da função em pacientes com DTM, resultados 

semelhantes foram encontrados. Eficácia semelhante ao uso de aparelhos interoclusais em 

relação a dor espontânea, sensibilidade muscular a palpação, e abertura máxima sem dor, 

entretanto sem vantagens quando da associação. Em contraste quando combinado com 

reeducação postural e terapias físicas, proporcionou resultados positivos. Concluiu que embora 

promissores, os resultados permanecem incertos devido ao número reduzido e com boa 

metodologia de ensaios clínicos randomizados e sugere que novos estudos sejam realizados, para 

assim, comprovar a evidencia (DE FREITAS et al., 2013). 

O aconselhamento também pode ser associado a terapias já conhecidas, como a placa 

oclusal ou terapia manual, para pacientes com DTM (CONTI et al., 2015  MICHELOTI et al., 

2004). No estudo realizado por Conti et al. (2015),  para demonstrar a eficácia de diferentes 

dispositivos intraorais associados ao aconselhamento em pacientes com descolamento do disco 

com redução (DDCR) e artralgia. Comprovou-se que o uso de dispositivos oclusais associados 

ao aconselhamento parece contribuir para melhoria mais rápida dos pacientes, do que o 

aconselhamento de forma isolada (CONTI et al., 2015). 

 

Assim, ao avaliar o que a literatura traz sobre as terapias e o envolvimento das 

características comportamentais dos indivíduos portadores de DTM, e a carência de ensaios 

clínicos bem delineados, tem-se a necessidade da realização de um ensaio clínico que avalie as 

terapias placa oclusal, aconselhamento e terapia manual, sobre a intensidade de dor, os níveis de 

depressão e a qualidade do sono dos pacientes. Com essa avaliação será possível trazer 

resultados sobre o envolvimento dos fatores comportamentais e dor e indicar a melhor terapia 

para os portadores da disfunção. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito dos tratamentos conservadores terapia manual (TM), placa oclusal (PO), 

aconselhamento (AC) e associação da placa oclusal com o aconselhamento (PAC); sobre a 

intensidade de dor, qualidade do sono e níveis de depressão em pacientes portadores de DTM. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Comparar os efeitos das terapias após 1 e 3 meses da realização do tratamento; 
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Analisar a efetividade de cada terapia ao longo do tempo de 1 e 3 meses após a realização 

da terapia. 

4. HIPÓTESES ESPERADAS 

H1- Os pacientes que recebessem as terapias com PO, TM e AC apresentariam melhora 

quantos as variáveis intensidade de dor, qualidade do sono e níveis de depressão; 

H2- Os pacientes que recebessem as terapias PAC, apresentariam melhores resultados  

sobre as variáveis intensidade de dor, qualidade do sono e níveis de depressão em comparação 

com os pacientes que recebessem as terapias isoladas. 

5. METODOLOGIA 

5.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Esse trabalho faz parte de um extenso projeto que foi submetido à análise e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), 

com parecer de número 1.442.401 (ANEXO I) Além disso, os participantes, após leitura e 

concordância, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II) que 

possuía todas as informações referentes a pesquisa. 

5.2 NATUREZA E LOCAL DO ESTUDO 

 A pesquisa consistiu de um ensaio clinico cego randomizado, cadastrado da plataforma 

Plataforma REBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos). Foi realizado no CIADE (Centro 

Integrado de Atendimento a pacientes portadores de Disfunção do Aparelho Estomatognático) 

projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Odontologia (DOD) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Natal/RN de março de 2016 a junho  de 2018. 

5.3 CRITERIOS DE INCLUSÃO 

 Foram incluídos pacientes adultos de 18 a 65 anos de idade diagnosticados com DTM, 

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

Disorders) (DWORKIN, LERESCHE, 1992). Os participantes deviam ter referido sentir dor 

orofacial compatível com DTM, nos últimos 3 meses, e também não terem se submetido a 

nenhuma terapia para o problemas durante o mesmo período. 

5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

‐ Historia recente de trauma na região orofacial e/ou passaram por cirurgia na ATM 

ou no sistema craniomandibular; 
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‐ Problemas de origem dentária como cáries e periodontopatias; 

‐ Desdentados sem reposição dos elementos dentários perdidos; 

‐ Desordem intracranianas ou cefaleias que assemelhasse ao quadro de DTM, nos 

últimos 3 meses;  

‐ Referido uso de medicações, nos últimos três meses, como relaxantes musculares, 

antiinflamatórios, anticonvulsivantes, antidepressivos e ansiolíticos; 

‐ Portadores de neuropatias ou fibromialgia; 

‐ Gestantes;  

‐ Distúrbio psicológico grave que o impedisse de compreender os questionários da 

pesquisa. 

5.5 AMOSTRA 

Foram triados 460 pacientes e destes 336 foram excluídos por não preencherem os 

critérios de inclusão da pesquisa. Uma amostra de 124 pacientes foi selecionada, e foram 

distribuídos nos grupos de tratamento conforme podemos observar no fluxograma 1. Após 

iniciadas as terapias algumas desistências foram contabilizadas, sendo 11 do grupo AC, dos 

quais 10 faltaram aos controles e 1 tomou medicação;  7 do grupo PO, sendo 4 por falta aos 

controles, 2 por perda e/ou quebra da placa e 1 obito; 10 do grupo TM, dentre eles 2 mudaram de 

endereço e 8 por não retorno aos controles  e 11 do grupo PAC dos quais 10 faltaram aos 

controles e 1 perdeu a placa, totalizando 38 perdas e 1 óbito. Dessa forma, restaram 85 pacientes 

nesta pesquisa, que compuseram a amostra final (Fluxograma 1). 

A randomização foi realizada por meio da amostragem probabilística sistemática. 

Inicialmente foi feito o sorteio de qual terapia o primeiro paciente incluído seria submetido e os 

demais distribuídos na seguinte ordem: PO, TM, AC, PAC. Por exemplo, se o primeiro paciente 

fosse sorteado para o grupo TM, o segundo seria AC, o terceiro PAC o quarto PO, e então 

reiniciava a sequência. Para a redução de vieses o pesquisador que distribuía os pacientes nos 

grupos determinados no sorteio, era mascarado para o tipo de diagnóstico que o paciente possuía. 
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 Foi realizado cálculo do poder da amostra com poder de 80% e nível de confiança de 

95%. Observou-se que a amostra teve a capacidade de detectar uma diferença mínima de 

 1,65; 2,4; 3,05; 2,37; 2,3; 4,7 e 10 com relação a variável DOR, PSQI,  BDI, HADS, OHIP 

14, IDATE-E, WHOQOL, respectivamente entre os grupos. 

5.6 GRUPOS DE TRATAMENTO 

5.6.1Placa oclusal (PO) 

As PO usadas na pesquisa foram confeccionadas de acordo com a técnica descrita por 

Okeson (2008). Sequencialmente, Para obtenção dos modelos, foi realizada moldagem dos arcos 

superior e inferior com hidrocolóide irreversível e moldeiras de estoque (Tecnodent Indústria e 

Comércio., Brasil), desinfecção do molde com hipoclorito de sódio a 1% (Asfer Indústria 

química LTDA., Brasil, São Paulo) e vazamento com gesso especial tipo IV (Durone-Dentsply 

Indústria e Comércio LTDA., EUA). 

Com modelos obtidos, o “jig de Lúcia” era então confeccionado em resina acrílica 

duralay (Duralay-Polidental LTDA., Brasil, São Paulo). Realizado em boca, o jig envolvia os 

dentes incisivos centrais superiores por vestibular e palatina em um formato triangular com 

vértice apontado para os incisivos inferiores. Após polimerização final da resina o paciente era 

Fluxograma 1. Quantidade de pacientes triados, excluídos e alocados nos grupos 

 
336 pacientes foram perdidos por não 
se enquadrarem nos critérios da 
pesquisa 

38 desistências e  
1 óbito 



23 
 

instruído a mordê-lo, para assim, desprogramar a mandíbula e facilitar a manipualaçao em 

relação cêntrica (RC) ou máxima intercuspidação habitual (MIH) dependendo de cada caso.  

Com a posição de relação central marcada no jig, com auxilio de papel carbono (AccuFilm II-

Parkell., Nova York, EUA), o mesmo foi desgastado, mantendo se a forma, até se obter a 

distância de 2mm entre os arcos. Para o registro interoclusal dos outros elementos após 

finalização do jig, uma lâmina de cera 7 (Asfer Indústria química LTDA., Brasil, São Paulo) 

cortada no tamanho do arco e com alivio na região anterior foi usada, o paciente era então levado 

a morder essa lâmina na posição pré-estabelecida do jig em posição. 

Finalizando a confecção o registro das relações maxilomandibulares realizado com 

auxilio do articulador semi-ajustavel (ASA) da Mondial 4000 S (Bio-Art Equipamentos 

Odontológicos; Brasil, São Paulo), o modelo superior montado com o garfo de mordida, 

personalizado com godiva, e gesso comum (Godiva Exata-DFL, Rio de Janeiro., Brasil) e o 

inferior usando o jig, o registro interoclusal e também gesso, com o pino incisal em zero. 

 Todas as placas foram realizadas pelo mesmo laboratório, em resina acrílica 

termopolimerizável (Clássico-Artigos Odontológicos Clássico LTDA., São Paulo, Brasil). Elas 

deviam ser planas, lisas e polidas e cobrir completamente a face oclusal e incisal do dentes, 

possuindo aproximadamente 2 mm de espessura separado os arcos. Além disso deviam possuir 

guias protusivas, realizada pelos incisivos ou caninos, quando possivel, com alivio dos 

posteriores e guias laterais pelos caninos, com alivio dos lados de trabalho e balanceio também 

quando possivel. Os pontos de contato deviam ser uniformes, bilaterais e de mesma intensidade. 

A placa deveria reproduzir uma oclusão mutuamente protegida, com liberdade de movimentos. 

 Na sessão de instalação eram conferidas a adaptação da placa e a ausência de básculas, 

assim como a não invasão do espaço funcional livre. Após essa checagem inicial, procedia-se o 

ajuste oclusal com auxilio de papel carbono (AccuFilm II-Parkell., Nova York, EUA) e brocas 

maxi e minicut de carboneto de tungstênio (PM – Labordental., São Paulo, Brasil), onde os 

pontos de contato deviam estar uniformes, de mesma intensidade e bem distribuído, e todas as 

guias anteriores bem executadas.  

Ao fim, o paciente recebeu orientações sobre o uso, cuidados de higienização e 

acondicionamento da placa. O primeiro retorno aconteceu 15 (quinze) dias após a instalação, a 

fim de verificar essa adaptação e fazer os ajustes necessários. Nos controles de um mês e três 

meses referentes a avaliação da pesquisa,  a checagem  da placa foi novamente realizada e 

ajustes feitos quando necessário.  
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5.6.2 Terapia manual (TM) 

 A TM usada nesse estudo incluiu massagens associadas a orientações de exercícios 

terapêuticos. As massagens foram realizadas por um pesquisador capacitado, duas vezes por 

semana, por quatro semanas, em sessões de duração de40 minutos. Já os exercícios foram 

inicialmente demostrados pelo mesmo pesquisador, mas orientados a serem realizados em casa, 

todos os dias, três vezes ao dias,  em 10 repetições, durante todo o período do tratamento. Ambos 

descritos abaixo: 

 

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

MICHELOTTI et al., 2004):  

‐ Realizado em média por 10 minutos, em cada músculo, com pressão ligeiramente 

maior que a sensação dolorosa inicial.  

‐ Massagem do masseter: realizada extraoralmente e intraoralmente com os dedos 

indicador, médio e anelar sobre a região de origem e inserção do músculo com 

movimentos circulares. 

‐ Massagem do temporal: realizada de forma extraoral com o dedo indicador 

realizando movimentos ondulantes nas regiões anterior, média e posterior do 

referido músculo. 

 Exercícios coordenados e resistido a depender da indicação (LAAT et al., 2003; 

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

‐ Exercícios para alongamento dos músculos: o paciente era instruído a abrir a boca 

lentamente até que tivesse uma sensação de dor inicial. Logo após, foi orientado a 

forçar um pouco a abertura com o auxilio do polegar apoiado no incisivos 

superiores e o indicador nos incisivos inferiores. A sua principal indicação era 

para pacientes com dor miofascial e limitação de abertura. 

‐ Exercícios coordenados e resistidos (KALAMIR et al., 2012; MICHELOTTI et 

al., 2004):  solicitava-se ao paciente a fazer os movimentos (coordenados) de 

abertura, fechamento, lateralidade e protusão de forma rítmica e suave na 

quantidade de sessões acima indicadas e dentro dos seus limites de dor. Também 

foram orientados a realizarem esses mesmos exercícios contra a força externa 

realizada pelas mão (resistidos), também dentro dos limites que não causassem 

dor e na quantidade de sessões acima indicadas. Recomendados para pacientes 

com diagnóstico de deslocamento de disco anterior, com ou sem redução. 
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Os pacientes tratados, independentemente do tipo de DTM, foram orientado a fazerem o 

uso de terapia com agentes térmicos. Uma bolsa de gel com temperatura entre 40º a 50º, deveria 

ser usada sobre os músculos masseteres e temporais,  por 20 minutos, 3 vezes ao dia, durante as 

4 semanas do tratamento (MICHELOTTI et al., 2004). 

 

5.6.3 Aconselhamento (AC) 

 Os pacientes do grupo controle positivo receberam orientações quanto a origem e causa 

das DTMs tranquilizando-os sobre a sua condição.  Após explicação inicial o pesquisador seguia 

com uma conversa de investigação sobre hábitos parafuncionais, deletérios, de qualidade de vida 

e do sono. A partir dos dados obtidos e do conhecimento da etiologia da disfunção o 

aconselhamento era realizado de forma personalizada para cada caso. 

 As orientações foram individualizadas a partir de uma cartilha que era entregue ao 

paciente no fim do atendimento. Nela estavam contidas informações quanto a mudança de 

hábitos como morder unha, chupar chicletes, além de orientações quanto a realização de 

atividade físicas, mudança postural, de lazer e também sobre higiene do nosso (ANEXO III). 

Após 15 e 30 dias foram realizadas consultas de reforço das orientações e esclarecimento de 

dúvidas. 

Pacientes do grupo PAC  também recebiam o aconselhamento descrito acima  no dia da 

instalação da placa e reforço no dia do ajuste da placa em 15 e 1 mês. 

5.7 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 Os instrumentos usados nessa pesquisa foram: RDC/TMD ( Research Diagnostic Criteria 

for Temporomandibular Disorders) para diagnostico da disfunção, EVA (Escala Visual 

Analógica) para avaliação da intensidade de dor, PSQI (Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburg) para qualificação do sono e dois para diagnostico dos níveis de depressão HADS 

(Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão) e BDI (Inventário de Depressão de Beck). Com 

exceção do RDC, todos foram autorrespondidos e para os pacientes analfabetos ou com 

dificuldades de leitura um pesquisador fez a leitura.  A aplicação desses instrumentos ocorreu no 

baseline, e após 1 e 3 meses da finalização de cada terapia. 

5.7.1 Critério diagnóstico para pesquisa em DTM (RDC/TMD) 

O RDC/TMD (ANEXO IV) é composto por dois eixos.  O eixo II que inclui avaliações 

psicológicas e psicossociais e o eixo I, usado nessa pesquisa. O eixo I divide o diagnostico em 
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três grandes grupos de disfunçao: muscular (grupo I) e inclui diagnósticos de dor miofascial com 

e sem limitação de abertura, articular (grupo II) que corresponde aos diagnósticos de 

deslocamento do disco com ou sem redução e/ou limitação de abertura e o de outras alterações 

(grupo III) que contem a artralgia, artrite e artrose (DWORKIN et al., 2002; DWORKIN; 

LERESCHE, 1992). Nessa pesquisa foi utilizada a versão do formulário traduzido para o 

português e publicada por Pereira et al. (2004).  

A aplicação do RDC/TMD  foi realizada por um pesquisador capacitado para a sua 

aplicação e também mascarado para qual grupo de tratamento o paciente pertencia.   

 

5.7.2 Escala visual analógica (EVA) 

Para avaliação da intensidade da sintomatologia dolorosa utilizou-se a  EVA  (ANEXO 

IV). Essa escala é graduada de 0 a 10 em uma linha reta, onde o 0 significa sem dor e 10 é a pior 

dor imaginável. O paciente era orientado a marcar nessa linha a dor correspondente ao que ele 

sentia no momento.  

5.7.3 Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) 

A HADS (ANEXO V) é uma escala que avalia como o paciente se sentiu na última 

semana. É composta por 14 itens, onde 7 correspondem a  sintomas de ansiedade (HADS-A) e 7 

a sintomas de depressão (HADS-D).  Nessa pesquisa apenas os dados referentes a depressão 

foram utilizados. Cada item possui 4 opções de reposta equivalendo a uma pontuação que vai de 

0 a 3 sequencialmente. A soma máxima dos itens correspondentes a depressão pode chegar a 21 

pontos e de acordo com esse escore o paciente é classificado como sem depressão (0 a 7) 

portador de depressão leve (8 a 10), moderada (11 a 14) e severa (10 a 21). 

5.7.4 Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

Composto por 21 perguntas com 4 opções de resposta, o BDI (ANEXO VI) avalia como 

o paciente se sentiu na última semana.  Os itens do questionário avaliam a tristeza, pessimismo, 

sentimento de fracasso, insatisfação, culpa, punição, auto-aversão, auto-acusações, ideias 

suicidas, choro, irritabilidade, retraimento social, indecisão, mudança na auto-imagem, 

dificuldade de trabalhar,  insônia, fadiga, perda de peso, perda de apetite e preocupações 

somáticas e perda da libido. O escore de cada resposta varia de 0 a 3 e soma de todos os itens 

possui escore máximo de 63. Os pacientes são classificados quanto a  esse escore, e aqueles que 

pontuam de 0 a 11 possuem nível mínimo, 12 a 19 nível leve, 20 a 35 nível moderado e 36 a 63 

nível severo. 
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5.7.5 Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) 

A versão em português do PSQI (ANEXO VII) foi utilizada e nela é possível classificar o 

sono quanto a sua qualidade subjetiva, latência, duração, eficiência, distúrbios, uso de medicação 

e disfunção diurna. Os escores variam de 0 a 21 e quanto maiores pior a qualidade do sono. A 

classificação quanto ao escore se dá da seguinte forma: 0 a 4 qualidade do sono boa, 5 a 10 ruim 

e maior que 10 presença de distúrbio do sono (BUYSSE et al., 1989). 

5.8 VARIAVEIS ESTUDADAS 

As variáveis dependentes avaliadas no estudo foram: dor, depressão, sono e diagnóstico 

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

5.9 ANÁLISE DOS DADOS 

 Após coleta, os dados foram reunidos em um banco de dados no programa Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) 22. Análise descritiva e analítica foi realizada em valores 

absolutos. O teste realizado foi o Split Plot ANOVA, para observar a diferença dos grupos ao 

longo do tempo e entre grupos com nível de confiança de 95%. 

6. RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Nesse estudo 85 pacientes fizeram parte da amostra, com idade entre 18 e 61 anos e 

média de 28,2 (DP ± 9,29). O sexo feminino correspondeu a 82,4% (n=70) e o masculino a 

17,6% (n=15). Quanto a raça 49,4 % se autodeclararam brancos (n=42), 44,7% pardos (n=38), 

3,5% negros (n=3) e 2,4% amarelos (n=2).  Em relação a terapia realizada, 24 receberam PO, 24 

PAC, 19 TM, e 18 AC. 

Os pacientes casados corresponderam a 25,9% (n=22), os solteiros ou que nunca casaram 

72,9% (n=62) e os divorciados a 1,2% (n=1). A renda familiar teve média de 6,7 salários 

mínimos (DP± 2,38). Com relação ao nível de escolaridade a grande parte dos pacientes 

possuíam nível médio 49,4% (n=42), seguido por nível superior 38,8% (n=33),  pós-graduação 

8,2% (n=7), fundamental 2,4% (n=2) e sem escolaridade 1,2% (n=1) 

Devido ao preenchimento inadequado de alguns questionários, houve perda de 

seguimento e alguns deles não foram incluídos da amostra total de 85 pacientes durante os 

períodos de 1 mês e 3 meses. O total de RDCs contabilizados foi de 85 pacientes no baseline, 82 

pacientes que preencheram com 1 mês e 83 com 3 meses. 79 pacientes avaliados pela EVA nos 
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três períodos de tempo, 79 aferições pelo PSQI também nos três períodos de tempo e 74 pelo 

HADSd durantes os mesmo períodos. 

6.2 DIAGNÓSTICO DO RDC 

No inicio do estudo, havia predominância de paciente com o diagnósticos dos três tipos 

de DTM (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) 51,8% (n=44). Ao analisar os períodos de 1 mês e 3 meses nota-se redução desse 

número,  com valores de 22% (n=11) e 20,5% (n=9) respectivamente, de paciente se mantendo 

com o pior diagnóstico. Após 1 mês  13,4% (n=11) dos  pacientes apresentaram-se sem 

diagnostico de DTM, com queda dessa valor para 10,8% (n=9), após 3 meses da terapia (Tabela 

1). 

Tabela 1. Diagnóstico de DTM (RDC /TMD). Natal, 2018. 

 

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 

3,5% 

(n=3) 

5,9% 

(n=5) 

1,2% 

(n=1) 

10,6% 

(n=9) 

25,9% 

(n=22) 

1,2% 

(n=1) 

51,8% 

(n=44) 

0% 

(n=0) 

100% 

85 

 

1 mês  

7,3% 

(n=6) 

18,3% 

(n=15) 

7,3% 

(n=6) 

12,2% 

(n=10) 

12,2% 

(n=10) 

7,3% 

(n=6) 

22,0% 

(n=18) 

13,4% 

(n=11) 

100% 

82 

 

3 meses 

12,0% 

(n=10) 

21,7% 

(n=18) 

7,2% 

(n=6) 

6,0% 

(n=5) 

16,9% 

(n=14) 

4,8% 

(n=4) 

20,5% 

(n=17) 

10,8% 

(n=9) 

100% 

83 

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. 

Fonte: a Autora, 2018 (Natal/RN). 

 

 Após nova categorização dos dados, foi definido que os paciente seriam classificados em 

DTM muscular quando apresentassem diagnostico apenas do grupo I, DTM mista quando o 

diagnóstico envolvesse os grupos I e II, I e III e I, II e III e DTM articular quando pertencessem  
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aos grupos II, III ou a associação e ainda assim nota-se redução no número de pacientes com 

DTM mista nos tempos de 1 mês e 3 meses, em todos os grupos de tratamento. (gráfico 1). 

 

 

6.3 ESCALA DE DOR 

Avaliando-se a dor através da EVA houve redução nessa variável ao longo do tempo para 

todas as terapias realizadas nesse estudo no período de 1 mês e 3 meses ao se comparar com o 

baseline (Tabela 2). Já ao comparar as médias de dor entre os periodos de 1 mês e 3 meses o 

grupo que recebeu TM apresentou piora do quadro com média de (1,47±1,98) para (1,81±2,36)  

diferente dos outros grupos, que melhoraram (Gráfico 2, Tabela 2). 

Ainda que observada diferença entre os grupos, houve significância estatistica apenas na 

avaliaçao dos grupos atribuída ao tempo (p= 0,000) e não na compararação entre os grupos 

(p=0,833). Essa reduçao ao longo do tempo, possuiu efeito terapêutico grande  32,6% 

(eta=0,326) (Tabela 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Diagnóstico de DTM no baseline e após 1 mês e 3 meses. 
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Tabela 2. Dor mensurada pela Escala Visual Analógica (EVA) entre os grupos e em 

relação aos tempos. 

Fonte: a Autora, 2018 (Natal/RN). 

 

Tempo Grupo de 

 tratamento 

N Média Desvio 

Padrão 

Entre grupos Ao longo do tempo 

     P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

22 4,4091 3,04973   

Placa  22 3,5455 3,03515   

Terapia Manual 19 3,5263 2,19516   

Aconselhamento 16 5,9375 2,40745    

Total 79 4,2658 2,84068     

 

 

1 mês  

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

22 2,8636 2,78252                   

Placa 22 2,0455 1,70370                   

Terapia Manual 19 1,4737 1,98238 0,833 0,019 0,000 0,326  

Aconselhamento 16 4,5625 3,18264                   

Total 79 2,6456 2,63136                   

 

 

 

 

3 meses  

Placa + 

Aconselhamento 

22 2,2727 2,72872 

 

2,63016 

2,36322 

3,18787 

2,77368 

  

Placa 22 1,8182 

Terapia Manual 19 1,8421 

Aconselhamento 16 3,8125 

Total 79 2,3544 
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6.4 DEPRESSÃO AVALIADA PELO INVETÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

(BDI) 

Ao avaliar a variável depressão através do BDI, observou-se redução nos níveis médios 

de depressão em  todos os grupos de tratamento comparando os períodos do baseline e 1 mês, 

com o grupo AC apresentando a menor e mais lenta redução (Gráfico 3, Tabela 3). Ao considerar 

os períodos de 1 mês e 3 meses nota-se que todos os  grupos continuaram reduzindo e chegaram 

a valores médios aproximados, com exceção do grupo PAC, que apresentou  regresso durante o 

período de 3 meses, com média partindo de 6,18 (DP±6,73) no período de 1 mês para 6,90 

(DP±8,42) (Gráfico 3). 

Ao considerar a significância estatística, os grupo se mostraram diferentes apenas na 

avaliação ao longo do tempo (p=0,001), com efeito terapêutico considerado grande 17,4 

(eta=0,174) (Tabela 3). Contudo, não foi encontrada diferença estatística quando da comparação 

entre os grupos (p=0,575) (Tabela 3). 

 

 

Gráfico 2.  Representação do comportamento da amostra na mensuração da dor 

segundo EVA no baseline e após  1 mês e 3 meses. 

 

Médias 

marginais 

estimadas 

Placa + aconselhamento 

Placa 

Terapia manual 

aconselhamento 
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Tabela 3. Depressão mensurada pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI) entre os grupos e 

em relação aos tempos 

Fonte: a Autora, 2018 (Natal/RN). 

 

Tempo Grupo de  

tratamento 

N Média Desvio 

Padrão 

Entre grupos Ao longo do tempo 

     P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

22 8,50 6,300   

Placa 23 8,09 5,230   

Terapia Manual 18 8,56 6,252   

Aconselhamento 18 8,28 5,748    

Total 81 8,35 5,771     

 

 

 

1 mês  

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

22 6,1818 6,73043  

 

   

Placa 23 6,3478 5,21892     

Terapia Manual 18 6,2778 5,79864 0,575 0,030 0,001 0,174 

Aconselhamento 18 7,8889 5,52948     

Total 81 6,6296 5,78672     

 

 

 

3 meses 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

22 6,9091 8,42281  

 

 

 

 

 

 

Placa 23 5,8261 6,20595 

Terapia Manual 18 5,8889 6,34210 

Aconselhamento 18 6,0556 4,74617 

Total 81 6,1852 6,53856 
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6.5 DEPRESSÃO AVALIADA PELA ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E 

DEPRESSÃO (HADSd)   

 A avaliação da depressão por meio do questionário (HADSd) mostrou que os pacientes 

incluídos na pesquisa foram classificados como sem depressão, visto que possuíam média total 

de 4,84 (DP±3,083) no baseline (Tabela 4). No entanto, houve redução nas médias  de todos os 

grupos comparando o baseline com 1 mês, com o grupo TM mostrando a maior redução (4,47± 

2,85) para (3,58±3,41) (Tabela 4, Gráfico 4). Durante os períodos de 1 mês e 3 meses nota-se 

que o grupo TM e AC continuaram a reduzir os valores médios e os grupos PO regredindo a 

valores iniciais e PAC mostrando pequena piora (Tabela 4, Gráfico 4). 

Apesar das reduções apresentadas não foi encontrada diferença significativa ao longo do 

tempo (p=0,106) e também entre os grupos (p=0,890) (Tabela 4). 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Representação do comportamento da amostra na mensuração da depressão segundo 

BDI no baseline e após 1 mês e 3 meses.  
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Tabela 4.  Depressão mensurada pela Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADSd) 

entre grupos e em relação aos tempos. 

Fonte: a Autora, 2018 (Natal/RN). 

 

 

 

 

 

Tempo Grupo de 

 Tratamento 

N Média Desvio 

Padrão 

Entre grupos Ao longo do tempo 

     P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

21 5,19 3,356   

Placa 21 4,76 3,192   

Terapia Manual 17 4,47 2,853   

Aconselhamento 15 4,87 3,044    

Total 74 4,84 3,083     

 

 

 

1 mês  

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

21 4,6190 2,72903  

 

   

Placa    21 4,5238 3,85511     

Terapia Manual 17 3,5882 3,41062 0,890 0,016 0,106 0,063 

Aconselhamento 15 4,3333 2,38048     

Total 74 4,2973 3,14808     

 

 

 

3 meses 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

21 4,6667 3,36650  

 

 

 

 

 

 

Placa 21 4,7143 3,49489 

Terapia Manual 17 3,0000 3,10242 

Aconselhamento 15 4,0667 2,43389 

Total 74 4,1757 3,18970 
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6.6 QUALIDADE DO SONO AVALIADA PELO ÍNDICE DE QUALIDADE DO 

SONO DE PITTSBURG (PSQI)  

 Em relação à qualidade do sono avaliada pelo PSQI, os grupo se comportaram de 

formas distintas durantes os período de pesquisa.  Durante a avaliação de 1 mês os grupos AC, 

PO e TM apresentaram redução dos valores com melhoria da qualidade do sono e o grupo PAC 

se mantendo constante (Tabela 5, Gráfico 5). Na comparação entre 1 mês e 3 meses é possível 

observar que os as médias iniciais dos grupos se mostraram variadas, com o grupo placa e 

aconselhamento apresentando os menores valores (Tabela 5). Os grupos PO, TM e AC 

apresentaram redução do baseline para o período de 1 mês com o grupo PO apresentando uma 

grande redução nos valores médios.  O grupo PAC se manteve constante no na avaliação de 1 

mês (Gráfico 5). Ao se comparar  os períodos de 1 mês e 3 meses os grupos TM, AC e PAC 

continuaram em melhoria da qualidade do sono e o grupo PO com piora quando comparando os 

dois períodos (Gráfico 5).  

 Apesar de tais achados a significância estatística para a melhoria na qualidade do 

sono somente foi encontrada quando comparando os grupos ao longo do tempo (p=0,000), com 

efeito terapêutico considerado grande 22,4% (eta= 0,224), sem ser constatada diferença entre os 

grupos de tratamento (p=0,169) (Tabela 5). 

 

Gráfico 4. Representação do comportamento da amostra na mensuração da depressão 

segundo HADS no baseline e após 1 mês e 3 meses.  
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Tabela 5.  Qualidade do sono mensurada pelo (PSQI) entre grupos e em relação aos tempos. 

 

Tempo Grupo de tratamento N Média Desvio 

Padrão 

Entre grupos Ao longo do tempo 

     P Eta parcial 

quadrado 

P Eta parcial 

quadrado 

 

 

 

Baseline 

 

 

Placa + 

aconselhamento 

19 6,7895 2,93596   

Placa 23 7,2609 2,94213   

Terapia manual 19 7,7895 2,65788   

Aconselhamento 18 7,8889 2,08324    

Total 79 7,4177 2,68236     

 

 

 

1 mês  

 

 

Placa + 

aconselhamento 

19 6,6842 3,23269     

Placa 23 5,1304 2,84931  

Terapia Manual 19 6,3684 2,85210 0,169 0,059 0,000 0,224 

Aconselhamento 18 7,4444 2,1205     

Total 79 6,3291 2,88107     

 

 

 

3 meses 

 

 

Placa + 

Aconselhamento 

19 5,4737 2,54664  

 

 

 

 

 

 

Placa 23 5,5217 3,23151 

Terapia Manual 19 6,1579 3,50021 

Aconselhamento 18 5,7778 2,39007 

Total 79 5,7215 2,93055 

Fonte: a Autora, 2018 (Natal/RN). 
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7.DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a efetividade de terapias conservadoras 

para pacientes portadores de DTM sobre a intensidade de dor, os níveis de depressão e a 

qualidade do sono. Nele 85 pacientes foram incluídos, com predominância de pacientes do 

sexo feminino 84,4%, tal achado está em consonância com a literatura, que coloca as 

mulheres como sendo mais acometidas pelos sinais e sintomas de DTM e também as que mais 

procuram por tratamento  (MANFREDINI et al., 2010; KALAMIR et al., 2012; FRICTON et 

al., 2010). Variações hormonais, estrutura muscular  e limiar de dor mais baixos podem estar 

associados a essa predominância do sexo feminino, entretanto, sem comprovação na literatura 

(MANFREDINI, CHIAPPE, BOSCO). 

  Acerca da idade, a faixa etária média foi de 28,2, sendo, portanto, de jovens o que 

também já foi evidenciado em trabalhos epidemiológicos (CONTI et al., 1996; BONJARDIM 

et al., 2009). O estado civil dos pacientes foi predominantemente de solteiros, sendo 72,9% da 

amostra. Poucos estudos analisaram a associação entre estado civil e presença de sinais e 

sintomas de DTM e contrariamente a esse mostram maior dominância de pacientes casados 

(NEKORA-AZAK et al., 2010). Tal diferença pode ser explicada pelo fato desse ser um 

ensaio clinico e com menor amostra que estudos observacionais. 

Gráfico 5  – Representação do comportamento da amostra na mensuração da 

depressão segundo PSQI no baseline  e após 1 mês  e 3 meses.  
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 Das hipóteses apresentadas, apenas a hipótese H1 foi aceita,  de que os pacientes que 

fossem submetidos às terapias conservadoras PO, AC, PAC e TM, apresentariam alterações 

nas variáveis intensidade de dor, nível de depressão e qualidade do sono. A hipótese H2 foi 

negada, visto que o grupo de associação de terapias não se mostrou superior aos demais em 

nenhuma das variáveis analisadas, concordando com os achados da grande maioria dos 

estudos  com metodologia semelhante, e aqui discutidos.  Isso mostra que no gerenciamento 

da DTM as terapias podem ser inseridas isoladamente e que o aconselhamento, por ser fácil e 

rápido deve ser aplicado, mas sem, necessariamente, elevar os resultados. 

As terapias realizadas no EC se mostraram efetivas na redução da dor de pacientes 

portadores de DTM (p= 0,000), o que corrobora com o estudo realizado por Conti et al. 

(2012) que teve como um de seus objetivos analisar alterações na intensidade de dor dos 

músculos mastigatórios medida pela EVA após terapias de AC, associada ou não a PO. Nele 

os pacientes foram avaliados com 2 e 6 semanas e 3 meses e assim como o aqui exposto tanto 

os pacientes que fizeram PAC, quantos os que fizeram apenas AC obtiveram redução 

significativa (p<0,05) na intensidade de dor dos músculos mastigatórios na avaliação final. 

Diferentemente disso, Michelotti et al. (2012) ao compararem o efeito da placa oclusal ao do 

aconselhamento, para pacientes com dor miofascial, concluíram que a educação foi um pouco 

superior ao dispositivo oclusal. 

Ainda que os pacientes não tenham sido classificados em portadores de DTM 

muscular ou articular nas terapias realizadas no estudo, Conti et al. (2015) já demostraram o 

efeito do AC isolado e associado a placas oclusais também sobre disfunção de origem 

articular e redução na intensidade de dor aos 3 meses em ambos os grupos (p<0,05), 

mostrando, portanto, que as terapias podem ser usadas em pacientes que possuam diferentes 

tipos de DTM.  

Kalamir et al. (2012) objetivando avaliar a eficácia da TM de músculos mastigatórios, 

nos períodos de 6 semanas, 6 meses e 1 anos, em  pacientes diagnosticados com DTM, sem 

diferença de tipos, também mostraram que a TM reduz a intensidade de dor (p<0,05), em 

pacientes portadores de DTM, comparada ao baseline. Guarda-Nardini et al. (2012), ao 

compararem a efetividade da TM com a toxina botulínica para pacientes portadores de DTM 

confirmaram a efetividade de ambas, para  a variável intensidade de dor, no período de três 

meses. Esses resultados suportam a evidência do estudo exposto, e colocam a TM de 

músculos mastigatórios como efetiva para o tratamento de pacientes portadores de DTM. 
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 Já em relação aos tempos da pesquisa, diferença significativa foi encontrada para todos 

os grupos de tratamento, comparando os tempos 1 e 3 meses ao baseline, em todas as 

variáveis dependentes. Semelhante a isso Tatli et al. (2017), entre seus grupos de tratamentos, 

analisou a PO sobre a dor em pacientes com DTM articular e concluiu que ela é efetiva nos 

tempos de 1 mês (p=0,000) e 3 meses (p=0,000) comparando ao tempo inicial para a redução 

da intensidade de dor.   

 Os achados de redução nos níveis de depressão avaliados pelo BDI confimam o fundo 

psicológicos das DTMs. No presente trabalho o manejo dos pacientes através de terapias 

conservadoras foram capazes de reduzir  os níveis de dor (p=0,000) e depressão (p=0,001). 

Tal evidência já foi demonstrada nas revisões sistemáticas com meta-analises realizadas por 

Pficer et al. (2017) e Ebrahim et al. (2012), incluíram 7 ensaios clínicos que analisaram os 

efeitos da PO nos níveis de depressão. Ausência de diferença estatística entre os grupos de 

tratamento e controle para a variável em questão. Portanto, apesar do uso de escalas diferentes 

do BDI, concluiu-se que a terapia com PO é efetiva na redução dos escores de depressão, 

ainda que não seja superior a outros tratamentos em curto prazo, assim como o aqui 

apresentado. 

  Costa et al. (2015)  compararam pacientes tratados com AC isolado e associado a PO. 

Assim como o evidenciado, ambos os grupos apresentaram redução na intensidade de dor, 

entretanto, apenas o grupo que teve a associação de terapias obteve redução nos níveis de 

depressão. Esse envolvimento mostra a necessidade que os ensaios clínicos analisem as 

variáveis psicológicas também nos diversos tratamentos para DTM, pois estudos 

epidemiológicos já mostram essa associação (KINDLER et al.,2012; BONJARDIM et al., 

2005). 

 Apesar do BDI mostrar alterações nos níveis de depressão, estas não foram 

encontradas pelo HADSd (p=0,106).  Preljevic et al. (2012) ao comparar as Escala Hospitalar 

de Ansiedade e Depressão  ao Inventário de Depressão de Beck em pacientes realizando 

diálise, concluíram que o BDI apresentou um desempenho ligeiramente maior em detectar a 

depressão do que a HADSd. Essa pode ser uma justificativa para a não detecção de depressão 

nos pacientes medidos por essa escala, na pesquisa, assim como ausência de diferença 

estatística das terapias ao longo do tempo. Além disso, os pacientes da pesquisa, possuíam 

ausência de depressão ou baixos escores medidos por ambas as escalas e isso pode ser 
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justificado, possivelmente, pela exclusão de pacientes que fizeram administração de 

antidepressivos e/ou ansiolíticos, os quais alterariam a percepção de dor dos pacientes.  

As terapias conservadoras também foram capazes de modular positivamente a 

qualidade do sono medida pelo PSQI, ao longo do tempo (p=0,000). Os resultados 

encontrados por Vila-Nova et al. (2014) também corroboram com os desse estudos. Nele os 

pacientes portadores de dor miofascial se beneficiaram do uso da PO, reduzindo 

significativamente seus scores do PSQI (p<0,001). Assim como o exposto, os pacientes 

obtiveram redução nos níveis de dor e melhora na sua qualidade do sono, o que mostra a 

relação bi-direcional entre essas duas variáveis e que a mudança no quadro de dor, pode 

proporcionar um sono sem perturbações.  

O uso do RDC/TMD é de grande importância em ensaios clínicos para diagnóstico de 

DTM (VEIGA et al., 2013; FRICTON et al., 2010), esse rigor metodológico qualifica o EC, 

pois é uma ferramenta validada e precisa para a confirmação dos casos de DTM (DWORKIN, 

LERESCHE, 1992). A coleta de dados dos pacientes após a realização das terapias e a 

avaliação do quadro de DTM, dor e de características comportamentais, são de alta relevância 

para a literatura cientifica, visto a carência de ensaios clínicos que analisem essas 

características após os tratamentos.  

O trabalho, apesar da boa qualidade metodológica, possui algumas limitações, como o 

tamanho da amostra ser pequeno, ausência de um grupo controle sem intervenção, visto que 

os resultados podem ser atribuídos a uma regressão a média, (WHITNEY, KORFF, 1992) e 

também o curto período de avaliação. Além do mais, ainda que use questionários validados e 

confiáveis para as variáveis psicológicas, não houve um diagnóstico clinico dos pacientes em 

questão. Portanto, os resultados devem ser interpretados com cautela. 

8. CONCLUSÃO  

As terapias placa oclusal, placa oclusal associada ao aconselhamento, aconselhamento de 

forma isolada e terapia manual proporcionaram resultados positivos, a curto prazo, sobre a 

intensidade de dor; os níveis de depressão e a qualidade do sono em pacientes portadores de 

DTM. Contudo, não apresentam diferenças entre elas e podem ser igualmente indicadas para o 

gerenciamento da disfunção temporomandibular. 
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ANEXO II 
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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 em DTM: ensaio clínico randomizado, que tem como 

pesquisador responsável 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 e terapia manual e medicação. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo sobre disfunção temporomandibular (DTM) e 

diferentes formas de tratamento é comparar as terapias com aconselhamento, placa interoclusal, terapia 

manual, placa interoclusal associada ao aconselhamento e terapia manual associada ao 

aconselhamento na eficácia no manejo da dor, melhoria dos fatores psicológicos, qualidade de vida, 

redução dos distúrbios do sono e recuperação da função do paciente diagnosticado com DTM. O 

aconselhamento e a terapia manul são terapias de baixo custo, que podem ser utilizadas amplamente 

pela sua possível eficácia no tratamento das DTM, podendo ser facilmente conduzidas pelos dentistas e 

estudantes de odontologia, permitindo uma auto-gestão pelo próprio paciente. 

Caso você decida participar, você deverá responder a seis questionários para análise de 

aspectos psicológicos, qualidade do sono e qualidade de vida: para a análise da ansiedade, será 

utilizado o Índice de Ansiedade Traço-Estado (IDATE); o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh 

(PSQI); para a análise qualidade de vida (WHOQOL); para a análise da depressão, o Inventário de 

Depressão de Beck (IDB); para avaliar a influência da saúde bucal na qualidade de vida dos indivíduos 

(OHIP 14). Para o diagnóstico da DTM, você deverá se submeter a aplicação
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do RDC-TMD. Para o tratamento da DTM, você deverá se submeter a modalidade de tratamento em que 

for sorteado, podendo ser: Grupo AC: aconselhamento; Grupo MD: medicação; Grupo FT:  terapia 

manual; Grupo PO: uso de placa oclusal; Grupo MD + AC: medicação associada com aconselhamento; 

Grupo FT+ AC: uso de terapia manual associada ao aconselhamento; Grupo PO + AC: uso de placa 

oclusal associada com aconselhamento; Grupo BO: uso da toxina botulínica. Esses questionários irão 

indicar sinais de que você apresenta uma pré-disposição à DTM, à ansiedade, à depressão, e a 

classificação de sua qualidade de vida e a alterações no sono isoladamente ou em conjunto e a 

presença de DTM já instalada. Os tratamentos propostos visam a redução da dor, diminuam os 

distúrbios do sono, melhorem os fatores psicológicos, qualidade de vida e reestabelecimento da função. 

Para responder os questionários O paciente não terá gastos ao participar da pesquisa e precisará de, no 

máximo, 20 a 30 minutos para respondê-los os questionários iniciais. Poderá haver a necessidades de 

gravação de voz e/ou imagem.  

   No primeiro contato com o paciente, será realizado um exame clínico completo, composto pelo 

exame físico e a anamnese detalhada do paciente; seguido pelo preenchimento dos índices citados 

acima. A partir do segundo contato com o paciente, serão iniciadas as sessões de tratamento. Durante a 

realização dos questionários e tratamento da DTM a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que 

você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto durante o exame físico realizado no RDC-TMD em pacientes 

que apresentam DTM pois consiste em um exame de palpação com aplicação de força nos músculos da 

mastigação e na articulação; durante alguns procedimentos para a realização da placa oclusal; e na 

realização de exercícios fisioterápicos que serão minimizado a interrupção da aplicação da força a partir 

do momento em que o paciente expressar as primeiras reações à dor além de atendimento clínico com 

realização de procedimentos para tratamento da DTM. Você terá como benefício à oportunidade de 

conhecer a DTM, uma disfunção tão pouco divulgada e com poucos profissionais especialistas em sua 

cidade e receber o tratamento para o seu problema.   

Em caso de algum problema que você possa ter, 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 Erika Oliveira de Almeida.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Erika Oliveira 

de Almeida através do email erika.almeida.protese@gmail.com.   

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.
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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 pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

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 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Erika Oliveira de Almeida. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim 

e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Efeitos funcionais, 

psico-sociais e relacionados ao sono de diferentes terapias em DTM: 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 

 

 

    

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável

Como pesquisador responsável pelo estudo Efeitos funcionais, psico-sociais 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 
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ANEXO III 

CARTILHA DE ACONSELHAMENTO 
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ANEXO IV 

RDC/TMD (RESEARCH DIAGNOSTIC CRITERIA FOR TEMPOROMANDIBULAR 

DISORDERS) 
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ANEXO IV 

ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 
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ANEXO V 

ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HADS) 

HADS 
 

Paciente: ______________________________________________________________  Idade: _______________ 

Gênero: (   ) Masc. (   ) Fem.    Estado Civil: (   ) Solteiro(a)   (   ) Casado(a)    (   ) Divorciado(a)    (   ) Viúvo(a) 

Nível de escolaridade: (   ) sem escolaridade (   ) Fundamental   (   ) Médio   (   ) Superior  (   ) Pós-graduação  

Situação profissional: (   ) Estudante   (   ) Empregado   (   ) Desempregado  (   ) Do lar   

Se empregado, qual profissão:__________________________________________________________________ 

 

0 a 7 – Normal     Total A:___________   (____________________) 

8 a 10 – Leve                    Total D:___________   (____________________) 
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11 a 14 –Moderada  

15 a 21 – Severa
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ANEXO VI 

INVENTÁRIO DA DEPRESSÃO DE BECK (BDI) 
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ANEXO VII 

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

a) roncou alto 

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

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

b) teve longas pausas entre as respirações enquanto dormia 

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

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

c) teve contração ou movimento das pernas enquanto dormia 

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

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

d) teve episódios de desorientação ou confusão enquanto dormia 

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

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

e) teve outro desassossego enquanto dormia, descreva______________________________________________ 

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

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


