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RESUMO 
 

Introdução: as disfunções temporomandibulares (DTM) são alterações nas estruturas 
articulares e/ou musculares do sistema mastigatório que comumente apresentam dor 
nos músculos da mastigação e regiões adjacentes, sons articulares, dores de cabeça, 
otalgia e desvios da mandíbula. Estudos sugerem associações diretas entre DTM e 
alterações na coluna cervical, sendo a dor um dos principais sintomas que se 
relaciona principalmente à diminuição da força e resistência dos músculos cervicais. 
Além disso, dor no ouvido, zumbido e vertigem são apontados como queixas de 
origem otológica comumente presentes em indivíduos com DTM. Objetivo: avaliar a 
dor, controle neuromotor e a postura da cabeça e pescoço em indivíduos com DTM 
com e sem queixas otológicas. Métodos: trata-se de um estudo transversal no qual 
57 indivíduos com DTM diagnosticados pelo RDC/TMD, de ambos os sexos e na faixa 
etária dos 18 a 59 anos foram avaliados. Os indivíduos com DTM foram divididos em 
dois grupos: um grupo com queixas otológicas (GCQ; n=31) e um grupo sem queixas 
otológicas (GSQ; n=26). Como queixas otológicas foram consideradas a tontura, 
vertigem, zumbido, otalgia, plenitude auricular e hipoacusia. Os indivíduos foram 
submetidos à avaliação do autorrelato da dor pela escala visual analógica, limiar de 
dor à pressão dos músculos cervicais e mastigatórios pelo algômetro digital, postura 
da cabeça e pescoço pelo ângulo crâniovertebral, incapacidade cervical pelo 
questionário índice de incapacidade cervical e controle neuromotor dos músculos 
flexores profundos pelo biofeedback de pressão (ativação e resistência). Foram 
realizadas análises descritivas e inferenciais pelo programa estatístico SPSS 23.0 e 
adotado um intervalo de confiança de 95% e um p < 0,05 como diferença significativa. 
Resultados: o grupo com DTM e queixas otológicas apresentou menor ativação 
muscular (GCQ 24 mmHg [24 – 26]; GSQ 26 mmHg [24 – 28]), menor resistência 
(GCQ 44 [28 – 78] pontos; GSQ 105 [46 – 140] pontos) e maior incapacidade cervical 
(GCQ 13,32 ± 6,36 pontos; GSQ 8,15 ± 5,89 pontos) (p<0,05) quando comparados 
com o grupo com DTM sem queixas otológicas. Não houve diferenças 
estatisticamente significativas com relação aos limiares de dor à pressão, autorrelato 
de dor e postura da cabeça e pescoço entre os grupos. Conclusão: indivíduos com 
DTM com queixas otógicas apresentam menor controle neuromotor dos músculos 
flexores profundos cervicais, maior incapacidade cervical e mesmo níveis de dor e 
postura da cabeça e pescoço comparados a indivíduos com DTM sem queixas 
otológicas. 
 
Palavras-chave: Articulação Temporomandibular; Músculos do Pescoço; Vertigem; 

Zumbido. 
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ABSTRACT 
 

Background: Temporomandibular disorders (TMD) are conditions that affect the 
temporomandibular joint (TMJ), the masticatory muscles and associated structures. 
Common signs and symptoms include TMJ and muscle pain, limited mouth opening, 
joint noises, headaches, earache, and altered jaw movement. In addition, studies 
suggest direct associations between TMD and alterations of the cervical spine. The 
coexistence of neck pain and TMD is common and it can be associated with weakness 
and lack of endurance of the neck muscles. Earache, tinnitus and vertigo are also 
reported as commom complaints of otological origin in patients with TMD. Objective: 
The aim of this study was to evaluate pain, neuromotor control and head and neck 
posture in individuals with TMD with and without otological complaints. Methods: In 
this cross-sectional study, 57 individuals with TMD diagnosed with RDC/TMD between 
18 and 59 years of age and both genders were evaluated. Subjects with TMD were 
divided into two groups: a group with otological complaints (GCQ; n=31) and a group 
without otological complaints (GSQ; n=26). Otological complaints considered 
symptoms of dizziness, vertigo, tinnitus, earache, ear fullness or hearing loss. Self 
reported pain, masticatory and neck muscles pain threshold, head and neck posture, 
neck disability and neuromotor control and muscular endurance of deep neck flexors 
(DNF) were evaluated in both groups. All descriptive and inferential analyzes were 
performed using the statistical software SPSS 22.0 for Windows. A 95% confidence 
interval and significant level of p<0.05 was adopted. Results: The TMD group with 
otological complaints presented less muscle activation scores (GCQ 24 mmHg [24 - 
26]; GSQ 26 mmHg [24 - 28]), less endurance (GCQ 44 [28 - 78]; GSQ 105 [46 - 140]) 
and greater neck disability (GCQ 13.32 ± 6.36 points; GSQ 8.15 ± 5.89 points) (p<0.05) 
when compared to the group of TMD without otological complaints. There were no 
significant differences in pressure pain thresholds, self-reported pain and head posture 
between groups. Conclusion: Individuals with TMD with otologic complaints present 
diminished neuromotor control of the deep neck flexors, greater neck disability and 
same pain levels and head and neck posture compared to individuals with TMD without 
otological complaints. 
 

Keywords: Temporomandibular Disorders; Neck muscles; Vertigo; Tinnitus;  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
 

As disfunções temporomandibulares (DTM) são alterações nas estruturas 

articulares e/ou musculares do sistema mastigatório1 e têm como principal sintoma 

dor na articulação temporomandibular (ATM) e nas estruturas adjacentes. Embora 

essas disfunções sejam estudadas há bastante tempo, os dados de prevalência de 

DTM são inconsistentes, variando de 10% a 60%.1,2,3,4 Um estudo apontou que 

aproximadamente 40% dos indivíduos da população brasileira relata a presença de 

pelo menos um dos sintomas característicos da DTM: dor nos músculos da 

mastigação e regiões adjacentes, sons articulares, dores de cabeça, otalgia e desvios 

do movimento da mandíbula5,6. Além disso, Pereira Júnior et a 20047 concluiu em seu 

estudo epidemiológico que a DTM apresenta maior prevalência em adolescentes e 

adultos, tornando-se menos frequente em idosos.  

A etiologia da DTM é multifatorial e inclui diversos aspectos como sociais, 

cognitivos, biológicos e emocionais.8 Diferentes aspectos têm sido relatados como 

possíveis fatores de risco para DTM, tais como hábitos parafuncionais, má oclusão, 

estresse emocional, trauma físico, hipermobilidade articular e tempo prolongado na 

cadeira de tratamento odontológico.9,10 Indivíduos com DTM referem a dor como 

sintoma predominante, podendo ser na ATM, mandíbula, cabeça e/ou pescoço. 

Dificuldade de abrir a boca, estalidos e crepitação dentro da ATM, travamento na 

abertura, dores de cabeça tensionais e sintomas otológicos também são comumente 

relatados1. Além disso, alguns distúrbios de ordem reumatológica, como as doenças 

autoimunes, depressão, tensão muscular e dores de cabeça crônicas foram descritos 

como desordens associados à DTM.8 A DTM contribui para boa parte dos gastos com 

saúde pública e, além disso, são incapacitantes, piorando a qualidade de vida dos 

indivíduos afetados.4 

Alguns estudos sugerem associações diretas entre DTM e alterações na coluna 

cervical11,12, sendo a dor na região cervical um dos principais sintomas detectados em 

tais disfunções. A coluna cervical é formada por um sistema muscular complexo 

superficial e profundo que contribui para o controle estático e dinâmico da cabeça13. 

Estudos têm apontado para diminuição de força, resistência e controle neuromuscular 

dos músculos cervicais em indivíduos que sofrem com cervicalgia, especialmente uma 
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ativação diminuída da musculatura postural profunda14–16,17. Os principais músculos 

responsáveis pela estabilização das vértebras durante os movimentos da coluna 

cervical são os músculos flexores profundos cervicais (FPC), compostos pelo Longus 

Colli (longo do pescoço) e Longus Capitis (longo da cabeça)18. Pesquisas sugerem 

que estes músculos possuem relação com posições anormais da coluna cervical, 

resultando, por exemplo, na anteriorização da cabeça19,20. Além disso, indivíduos com 

DTM apresentam aumento da atividade da musculatura superficial21 e diminuição de 

ativação dos flexores profundos cervicais22,23. 

Dados apontam para uma relação entre ATM x região cervical, onde alterações 

em uma área podem causar mudanças na outra área e vice-versa24. Por outro lado, 

há estudos demonstrando não haver relação entre a postura cervical e aumento da 

dor cervical, uma vez  que esse achado pode estar presente em indivíduos com DTM, 

independentemente da presença de dor cervical25,26. Em um levantamento de 

literatura recente, os autores apontaram que uma combinação de exercícios da coluna 

cervical com terapia manual podem ser benéficos para indivíduos com DTM27. Além 

disso, novas evidências sugerem que ao tratar a coluna cervical por meio de 

exercícios para os músculos do pescoço há probabilidade de diminuir a dor nestes 

pacientes28. Autores relataram ainda que exercícios para região cervical para 

pacientes com DTM não estão bem protocolados quanto ao tipo, a intensidade e a 

frequência do exercício29. Sendo assim, pesquisas que investiguem falhas específicas 

na musculatura cervical nessa população podem ajudar a elucidar quais exercícios 

possuem reais benefícios para estes indivíduos. 

Dentre os sintomas que não envolvem as estruturas orofaciais e cervicais, os 

de origem otológica têm alta prevalência na população com DTM. Uma meta-análise 

apontou que cerca de 74,87% dos indivíduos apresentam pelo menos um sintoma 

otológico, com a plenitude auricular sendo a mais frequente, seguida da otalgia, 

zumbido, vertigem e hipoacusia, respectivamente30. Parker & Chole sugerem que a 

presença de tais sintomas podem estar relacionados à DTM devido à proximidade das 

estruturas anatômicas e da tuba auditiva, que, por sua vez, derivam da mesma 

cartilagem embrionária31. E ainda, uma revisão sistemática recente indicou que o 

zumbido pode ser resultado de disfunções na ATM e relacionado ao nível de 

severidade da DTM.32  
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As queixas otológicas podem diminuir total ou parcialmente após tratamento 

conservador para DTM, isto é, utilizando placas interoclusais, exercícios, terapia-

manual, tratamento farmacológico ou até mesmo cirurgia33.  Autores relataram ainda 

que os sintomas otológicos podem estar diretamente relacionados à presença de 

trigger points. Entretanto, não há evidência suportando qual tipo de exercício 

especificamente ou para qual grupo muscular há probabilidade de diminuirem as 

queixas otológicas nos indivíduos com DTM após tratamento. 

Dessa forma, pela diversidade dos sinais e sintomas apresentados na DTM, o 

tratamento torna-se complexo e por isso é necessário que se realize uma avaliação 

abrangente e com instrumentos confiáveis, específicos e validados para esta 

população. Sabe-se que alterações cervicais estão bem relatadas na população com 

DTM, bem como a presença de sintomas otológicos. No entanto, não há estudos que 

estabeleçam se indivíduos com DTM têm os sinais e sintomas cervicais intensificados 

quando apresentam queixas otológicas. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a 

dor, controle neuromotor e postura da cabeça e pescoço em indivíduos com disfunção 

temporomandibular com e sem queixas otológicas   
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1.2  JUSTIFICATIVA 
 

Sabe-se que a prevalência de queixas otológicas em pacientes com disfunção 

temporomandibular é alta e bem relatada atualmente. Pela complexidade dos 

diferentes tipos de queixas otológicas torna-se importante um olhar atencioso na 

avaliação desses indivíduos, dando importância ao complexo da cabeça e do 

pescoço, assim como suas conexões neuroananatômicas e funcionais, com foco para 

os componentes extra-musculares e esqueléticos que podem estar afetando a dor, 

força, postura e qualidade de vida desses indivíduos. 

Além disso, a utilização de questionários anamnéticos de autorrelato têm sido 

amplamento utilizados na prática clínica por serem de fácil aplicação e contribuirem 

para que os profissionais possam fazer melhores inferências na avaliação do 

indivíduo. Assim, facilitando a discriminação entre situações de maior e menor 

gravidade, melhorando a dinâmica de tratamento de pacientes com sintomas 

complexos e multifatoriais. 

Dessa forma, levando-se em consideração a íntima relação dos músculos 

mastigatórios com alterações cervicais estabelecidas na literatura e a alta frequência 

de sintomas otológicos, este estudo justifica-se pela escassez de publicações que 

abordem a influência das queixas otológicas na intensidade dos sintomas e alterações 

cervicais nos indivíduos com DTM.  
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1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a dor, controle neuromotor e postura da 

cabeça e pescoço em indivíduos com disfunção temporomandibular com e sem 

queixas otológicas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

- Comparar o autorrelato de dor nas ATMs e na cervical nos grupos com e sem 

queixas otológicas; 

- Avaliar e comparar o limiar de dor à pressão nas ATMs e nos músculos 

mastigatórios e cervicais nos grupos com e sem queixas otológicas; 

- Mensurar e comparar a postura da cabeça e pescoço utilizando o ângulo 

craniovertebral entre os grupos de pacientes com e sem queixas otológicas; 

- Medir e comparar o nível de ativação e resistência dos flexores profundos 

cervicais nos pacientes com e sem queixas otológicas; 

- Comparar o nível de incapacidade cervical entre pacientes com e sem queixas 

otológicas; 

- Descrever e caracterizar as queixas otológicas nos pacientes com DTM; 

- Caracterizar a amostra quanto ao nível de atividade física; 

- Analisar as possíveis associações da queixa de dor de cabeça às queixas 

otológicas, aos limiares de dor à pressão, autorrelato de dor, incapacidade cervical e 

ao nível de ativação e resistência dos flexores profundos cervicais; 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Delineamento e local do estudo 
 

Trata-se de um estudo observacional transversal realizado no período de Abril 

a Novembro de 2019 e desenvolvido em conjunto entre os Departamentos de 

Fisioterapia, Odontologia e Cirurgia da UFRN. O presente estudo segue as 

recomendações do guia para estudos transversais STROBE. 

 
2.2  Alocação e caracterização da amostra 
 

A amostra foi constituída por sujeitos de ambos os sexos, recrutados 

primariamente do Projeto de extensão CIADE (Centro integrado de atendimento a 

portadores de disfunção do aparelho estomatognático) localizado no Departamento 

de Odontologia da UFRN e do setor de Otorrinolaringologia do Hospital Universtário 

Onofre Lopes. Além disso, foram recrutados indivíduos por meio de anúncios e 

divulgação nos principais serviços de saúde, centros de referência e clínicas privadas, 

campus universitário, pelo portal da instituição (Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas) e por divulgação eletrônica da pesquisa em redes sociais 

(www.facebook.com e www.instagram.com). Os interessados em participar da 

pesquisa entraram em contato via ligação telefônica, mensagem ou e-mail e foram 

esclarecidos quanto aos objetivos e benefícios da participação na pesquisa para 

posterior agendamento da avaliação.  

Como critérios de elegibilidade, foram incluídos no estudo indivíduos de ambos 

os sexos com faixa etária de 18 a 59 anos de idade com diagnóstico de disfunção 

temporomandibular articular, muscular e/ou mista, de acordo com os critérios do 

RDC/TMD Eixo I (ANEXO 1)34, aplicado por um avaliador cirurgião-dentista com 

prática e qualificação necessária para fornecer referido diagnóstico seguindo as 

recomendações do consórcio internacional: http://www.rdc-tmdinternational.org/. A 

ferramenta foi primeiramente desenvolvido em 1992 por Dworkin e LeResche e tem 

sido revisado e atualizado ao passar dos anos, tendo sua última atualização em 2014 

com o Diagnostic Criteria35. 

Foram adotados como critérios de exclusão: crise de cefaleia e/ou enxaqueca 

no dia da avaliação, ter realizado algum tipo de tratamento não-farmacológico para 

DTM e/ou cervicalgia nos últimos 3 meses, incluindo o uso irregular de placas 
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interoclusais, ter realizado tratamento para queixas otológicas, comprometimento da 

capacidade cognitiva apresentando pontuação menor do que 24 pontos no Mini 

Exame do Estado Mental (MEEM)36,37, sendo incapaz de compreender as perguntas 

dos questionários e/ou de executar os testes propostos (ANEXO 2); histórico de 

trauma na cabeça que esteja relacionado com a etiologia da dor orofacial confundindo 

o diagnóstico de DTM; desordens intracranianas; uso contínuo de medicações nos 

últimos 3 meses como relaxantes musculares, anticonvulsivantes, antidepressivos e 

ansiolíticos; outras causas de dor orofacial como cárie, doenças periodontais, 

neuropatias e fibromialgia e ainda pacientes que não concordem em participar 

voluntariamente ou não assinem o termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE 1). 

Os indivíduos foram divididos em dois grupos e alocados por conveniência: um 

grupo com DTM e queixas otológicas (GCQ) e outro grupo com DTM e sem queixas 

otológicas (GCQ). Como queixas otológicas foram consideradas: tontura (sensação 

alterada de equilíbrio e posicionamento), vertigem (sensação de rotação do ambiente 

ou do próprio corpo), zumbido (percepção de som na ausência de estímulo sonoro 

som externo), otalgia (dor no ouvido interno ou externo), plenitude auricular (sensação 

de ouvido cheio) e hipoacusia (perda da audição) uni e/ou bilateralmente.30,32,38–40 A 

presença de pelo menos um destes sintomas relatados no último mês foi considerada 

para alocar o indivíduo no grupo com queixas otológicas. 

O tamanho da amostra foi calculado pelo software G*Power, levando-se em 

consideração os dados do estudo piloto realizado com 20 indivíduos (10 no grupo com 

queixas otológicas e 10 no grupo sem queixas), para o desfecho primário Índice de 

Desempenho. O tamanho do efeito calculado foi de 0.79 considerando um nível de 

significância de <0.05 e um poder estatístico de 0.80, sendo o valor ótimo estimado 

em 21 sujeitos por grupo, totalizando 42 indivíduos. O fluxograma do estudo está 

representado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma do estudo 

 

2.3 Aspectos éticos 
 

Essa pesquisa foi regulamentada de acordo com as determinações da Declaração 

de Helsinki, e encontra-se aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer número 3.223.448 

(ANEXO 3). Para a realização das coletas de dados os voluntários foram esclarecidos 

sobre os objetivos do estudo, caráter metodológico dos procedimentos e os possíveis 

riscos, reservando-lhes assim, o direito de desistência bem como garantido o sigilo de 

identidade. Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE baseado na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 
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2.4 Treinamento e calibração 
 

Três avaliadores (2 alunos de graduação e 1 um aluno de pós-graduação) 

foram treinados e calibrados com relação à aplicação da ficha de avaliação e dos 

questionários por uma semana. Um quarto avaliador, fisioterapeuta, com experiência 

de 3 anos, foi treinado para utilização do algômetro digital e do teste de flexão 

craniocervical. Para isso, foram realizadas medidas de avaliação de confiabilidade 

intra-avaliador com 8 indivíduos sintomáticos. A confiabilidade da avaliação foi 

considerada excelente para temporal esquerdo, trapézio direito e esquerdo e 

masseter esquerdo (ICC: 0,90 – 0,96), boa para ATM direita e esquerda, músculo 

temporal direito, masseter direito e ECOM esquerdo (ICC: 0,77 – 0,81) e moderada 

para ECOM direito (ICC = 0,73) - (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Classificação dos índices de confiabilidade de acordo com Portney 202041. 

Valor Classificação 
< 0,50 Pobre 

0,50 – 0,75 Moderada 

0,75 – 0,89 Boa 

0,90 – 1 Excelente 

 
 
2.5  Instrumentação e procedimentos de avaliação 
 

No dia da avaliação, primeiramente, após o esclarecimento da pesquisa pelo 

TCLE, os indivíduos passaram por uma anamnese (APÊNDICE 2) onde responderam 

a perguntas sobre as características antropométricas, história da disfunção 

temporomandibular, queixas principais, sintomas gerais e específicos e antecedentes 

pessoais e patológicos. Além do TCLE, o participante foi informado sobre a 

autorização do uso de imagem por meio do Termo de Autorização para uso de imagem 

(APÊNDICE 3), uma vez que a análise postural foi realizada por meio da 

biofotogrametria.  

Além disso, foi aplicada a versão curta do questionário internacional de 

Atvidiade Física (IPAQ)42 (ANEXO 4), no intuito de caracterizar a amostra quanto ao 

nível de atividade física. De acordo com o questionário, os indivíduos foram 
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classificados como sedentários, irregularmente ativos, ativos ou muito ativos. 

Entretanto, para fins de análise estatística, foram reagrupados em sedentários e 

ativos. Em seguida, os pacientes foram submetidos aos seguintes procedimentos: 

 
2.5.1 Avaliação da dor 
 

A mensuração da dor foi realizada de forma subjetiva pelo autorrelato por meio 

da Escala Visual Analógica (EVA) (ANEXO 5), na qual os participantes classificaram 

a dor numa escala crescente de “0” a “10” referente às ATMs, em que 10 indica a “pior 

dor imaginável”. A EVA é um método simples, validado e amplamente utilizado na 

pesquisa e na clínica.43 

Além disso, foi utilizada a algometria dos músculos mastigatórios e cervicais 

como medida mais objetiva de avaliação do limiar de dor à pressão. Cinco pontos 

foram utilizados. Por serem apontados como sendo os músculos mais propensos à 

tensão nesta população12, foram avaliados os músculos masseter, temporal anterior, 

esternocleidomastoideo e trapézio superior, como também na região da articulação 

temporomandibular bilateralmente na posição sentada (Figura 2). Para isso, foi 

utilizado o algômetro de pressão manual da marca Wagner Force Ten – Model FDX 

com ponta de borracha 1cm2 de diâmetro e o limiar de dor à pressão definido como o 

momento em que a pressão colocada mudou para “dor”. A Figura 2 apresenta o uso 

do algômetro em cada ponto utilizado. Foram realizadas duas medidas e utilizada a 

média como resultado para cada ponto.44,45 

Antes de iniciar a avaliação, foi realizada familiarização em um músculo 

distante aos pontos avaliados (ventre do músculo tibial anterior ou epicôndilo lateral), 

a fim de que o voluntário compreendesse o processo46. A pele foi exposta durante a 

avaliação e, durante o exame, a mão do avaliador estabilizou passivamente a cabeça 

do indivíduo. Para localizar os polos laterais da ATM foi solicitado aos indivíduos que 

abrissem e fechassem a boca três vezes com o dedo do avaliador colocado na região 

do tragus auricular. A velocidade de aplicação utilizada foi de 0,5 kgf/segundos, 

previamente calibrada em superfícies diferentes pelo avaliador.  
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FIGURA 2 – Avaliação do limiar de dor à pressão pela algometria: (A) Pontos 
avaliados pela algometria (B) músculo temporal anterior (C) ATM (D) músculo 
Masseter (E) origem do músculos ECOM (F) músculo trapézio superior 
 
2.5.2 Avaliação da incapacidade cervical  
 

Para o autorrelato de incapacidade cervical foi utilizado o questionário Índice 

de Incapacidade Cervical - IIC (ANEXO 6) que é utilizado para medir as limitações das 

atividades de vida diária advindas da dor e incapacidade cervical. Foi traduzido e 

adaptado para a a população brasileira em 200647 e é composto por 10 itens 

referentes às atividades gerais e dor. Além disso, é um questionário amplamente 

utilizado e validado e possui uma validade de 0.60 quando comparado à Escala 

Analógica Visual47 

Cada item refere-se a um tipo de atividade (intensidade da dor, cuidado 

pessoal, levantar coisas, leitura, dores de cabeça, prestar atenção, trabalho, dirigir 

automóveis, dormir e diversão) e, dentro dele, o indivíduo avaliado deve escolher 

dentre as seis afirmações qual melhor se encaixa com sua capacidade funcional. 

Cada afirmação corresponde a uma pontuação (0 a 5) e o escore final pode variar de 

0 a 5048. Caso na seção 8, o indivíduo não souber dirigir automóveis ou não tiver o 

hábito de dirigir, o item não será considerado na pontuação final e seu escore final 

será, no máximo, 45 pontos. Quanto maior o score, maior o nível de incapacidade. 
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2.5.3 Avaliação da postura da cabeça e pescoço 
 

A postura de cabeça e pescoço no plano sagital foi avaliada através da 

biofotogrametria, pela medição do ângulo craniovertebral (formado pela linha entre o 

tragus e o processo espinhoso de C7 com a linha do processo espinhoso de C7 e a 

horizontal)49  (Figura 3).  

Para a padronização da postura, os indivíduos foram orientados a realizar uma 

flexão e extensão cervical completa e confortável retornando a posição neutra com 

horizontalização do olhar.50 A posição neutra da coluna cervical foi obtida de acordo 

com as orientações de Sandoval et al 199951: cada sujeito em pé e com seu eixo visual 

horizontal em relação ao chão. Os indivíduos foram orientados a ficar descalços, em 

pé, olhando para frente e com os lábios juntos e dentes separados. Foi necessário 

descrever a posição dos pés como “separados por uma distância confortável e em 

leve rotação externa”. Todos foram orientados a respirar profundamente até que se 

sentissem confortáveis e relaxados em uma postura habitual.  

O processo espinhoso da sétima vértebra cervical foi identificado pela palpação 

após a flexão e rotação da coluna cervical pelo participante. O participante foi 

solicitado a mover a cabeça de volta para a posição neutra, e uma bola de isopor foi 

utilizada para identificar o processo espinhoso. Em seguida, foi registrada uma foto de 

cada indivíduo na posição lateral. 

Para a medida do ângulo craniovertebral o software SAPO foi utilizado. Esse 

software tem sido amplamente utilizado na pesquisa clínica11,52,53,54 e possui boa 

acurácia e boa confiabilidade intra e interexaminador.55 

 

 
 

 

 

FIGURA 3 – Ângulo craniovertebral 
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2.5.4 Avaliação da ativação e resistência muscular dos flexores profundos da 
cervical 

 
 O teste de flexão craniocervical (CCFT) é um teste usado para avaliar o controle 

neuromotor e a resistência muscular dos flexores profundos da cervical (longus capitis 

e longus colli). Além disso, é também utilizado na clínica como indicador de ativação 

muscular prejudicada/alterada56 e possui boa confiabilidade57. Falla et al 

demonstraram que cada estágio do CCFT foi acompanhado por aumento da amplitude 

eletromiográfica dos músculos flexores profundos da cervical58. Esse aumento não 

ocorreu durante outros movimentos do pescoço ou mandíbula, sustentando a 

especificidade muscular deste teste. 

Os sujeitos foram posicionados em decúbito dorsal com a posição da cabeça 

padronizada de acordo com o descrito por Jull et al.59. Foi utilizado o Stabilizer 

Chattanooga® como sensor de pressão (Figura 4 A) que foi posicionado na região 

occipital e inflado a uma pressão de base de 20 mmHg com o sujeito relaxado (Figura 

4 B). Primeiramente, os indivíduos foram instruídos a posicionar a língua no céu da 

boca com os lábios juntos e sem contato entre os dentes (evitando o apertamento 

dentário) afim de minimizar ativação muscular na região da mandíbula60. Em seguida, 

foi realizada sessão de familiarização do teste com o intuito de minimizar possíveis 

falha de entendimento e execução como recomendado18,61: os indivíduos realizaram 

uma flexão craniocervical lenta e suave sem elevação da cabeça (como se estivessem 

simulando um “sim”) primeiramente com objetivo de elevar o ponteiro de pressão de 

20 para 22 mmHg e segurá-lo por 2 a 3 segundos antes de relaxar e retornar a pressão 

inicial de 20 mmHg. Para fins de evitar fadiga, apenas uma repetição até o primeiro 

nível de teste foi utilizado para a familiarização.  

 
Figura 4 – Teste de Flexão Craniocervical: (A) Stabilizer Chattanooga ®; (B) posição dos sujeito antes 

do início do teste. 
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Durante a sessão de familiarização e coleta os pesquisadores observaram e 

corrigiram possíveis movimentos compensatários (perda do contato da cabeça com a 

maca, retração cervical, movimentos de apertamento dentário - clenching, 

movimentos bruscos, ativação de esternocleidomastoideo - ECOM) e a precisão do 

ponteiro em cada nível, para garantir que os sujeitos executassem o teste 

corretamente. Além disso, um avalidor foi posicionado lateralmente e outro 

posteriormente (na região da cabeça) para evitar efeito de erro paralaxe62. Feito isso, 

os indivíduos que apresentaram bom entendimento do teste descansaram a 

musculatura por 1 minuto antes de iniciar a coleta. 

O teste foi dividido em duas fases. Na primeira fase, o participante foi instruído 

a manter cada nível por dez segundos, com intervalo de 30 segundos entre cada nível, 

de acordo com a posição correta para o queixo e sem realizar ativação palpável dos 

flexores superficiais. Isso foi repetido em cada um dos cinco níveis de teste (22, 24, 

26, 28 e 30 mmHg). Esta fase foi finalizada quando o indivíduo não foi capaz de manter 

uma pressão constante durante a execução em algum dos níveis ou realizar 

movimentos compensatários anteriormente. O maior nível alcançado com sucesso foi 

registrado como resultado e foi chamado de Índice de Pressão de Ativação (IPA).61 

Na segunda fase do teste, o indivíduo deveria realizar até dez repetições no nível de 

incremento que alcançou no IPA61. Para calcular o resultado desta fase foi multiplicado 

o nível de ativação (2, 4, 6, 8 ou 10) pelo número de repetições (0 a 10). Por exemplo, 

se o indívíduo conseguiu um IPA de 24 mmHg e nesta fase, conseguiu repetir 10 

vezes, então seu resultado será de 40 (4*10). Se o indivíduo atingiu um IPA de 28 

mmHg e realizou 3 repetições nesta fase, seu resultado será de 24 (8*3). Afim de 

igualar e comparar os indivíduos de forma justa, foi criado o Índice de Desempenho 

Cumulativo (IDC) a partir do nível que o participante foi incapaz de continuar, da 

seguinte forma: IPA * repetições + somatório dos scores máximos dos níveis 

anteriores. Portanto, de acordo com esta fórmula um IDC perfeito seria de 300 

considerando 10 repetições no nível máximo (Quadro 2).63,64 

  

Quadro 2. Cálculo do Índice de Desempenho Cumulativo 

Pressão Índice Perfomance (IPA * 

repetições) 

Possíveis escores 

dentro do nível 

Escore somado 
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20*    

22 2 x [1-10] repetições 0-20 0 

24 4 x [1-10] repetições 24-60 20 

26 6 x [1-10] repetições 66-120 60 

28 8 x [1-10] repetições 128-200 120 

30 10 x [1-10] repetições 210-300 200 

*Pressão de base 
Fonte: James & Doe 2010. The craniocervical flexion test: Intra-tester reliability in asymptomatic 

subjects64. 
 

2.6  Análise Estatística 
 

Todas as análises foram realizadas pelo programa estatístico SPSS 23.0. 

Inicialmente, foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade dos 

dados. Em seguida, realizada a estatística descritiva para caracterização da amostra 

e os resultados foram apresentados em forma de média e desvio padrão quando 

paramétricos e em forma de mediana e intervalo interquartil quando não-paramétricos. 

Para análise de confiabilidade intra-avaliador foi utilizado o Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI)65. Para as comparações intergrupos das variáveis dor (escala visual 

analógica), incapacidade cervical e ângulo crâniovertebral foi utilizado o teste t de 

student independente e os resultados apresentados em forma de média e desvio-

padrão. Já para as variáveis dor (limiares de dor à pressão), índice de ativação e 

índice de desempenho foi utilizado o teste de Mann Whitney e os resultados 

apresentados em forma de mediana e intervalo interquartil.  Foi adotado um intervalo 

de confiança de 95% e um p < 0,05 como diferença significativa. O quadro 3 mostra 

as variáveis primárias e secundárias utilizadas para as análises estatísticas. 
 

Quadro 3. Relação dos desfechos primários e secundários considerados para análise 

estatística. 
VARIÁVEL CATEGORIA  

Sexo Categórica Nominal 1. Masculino 

2. Feminino 

Idade Quantitativa Contínua  

IMC Quantitativa Contínua  
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Nível de Atividade Física Categória Nominal 1. Ativo 

2. Sedentário 

Queixas Otológicas Categórica Nominal 1. Sim 

2. Não 

Dor de cabeça frequente Categórica Nominal 1. Sim 

2. Não 

Tipo de DTM Categórica Ordinal 1. Articular 

2. Muscular 

3. Mista 

Autorrelato de dor cervical Quantitativa discreta 0 a 10 

Autorrelato de dor nas ATMs Quantitativa discreta 0 a 10 

Incapacidade Cervical 1 Categórica discreta 0 a 50 

Incapacidade Cervical 2 Categórica Ordinal 1. Sem Incapacidade 

2. Incapacidade Mínima 

3. Incapacidade Moderada 

4. Incapacidade Severa 

5. Incapacidade Completa 

Limiar de dor à pressão Quantitativa Contínua  

Índice de Ativação  Categórica Ordinal 1. 22 mmHg 

2. 24 mmHg 

3. 26 mmHg 
4. 28 mmHg 

5. 30 mmHg 

Índice de Desempenho Cumulativo  Quantitativa discreta 0 a 300 

Posição da cabeça Quantitativa discreta  
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3 RESULTADOS  
 
3.1 Caraterização da amostra 

 
Dos 57 sujeitos com DTM incluídos no estudo, 31 apresentaram queixas 

otológicas e 26 não apresentaram queixas otológicas. Além disso, 84,2% de toda a 

amostra apresentou sinais de dor crônica (>3 meses de duração). A caraterização da 

amostra por grupo está descrita na Tabela 1. Não houve diferenças significativas entre 

os grupos (p<0.05), comprovando a homogeneidade da amostra.  

 
Tabela 1. Caracterização da amostra. 

Legenda: NAF: Nível de Atividade Física; IMC: Índice de Massa Corporal; IPAQ: Questionário Internacional de 
Atividade Física;  
Nota: Valores das variáveis de idade e IMC são expressos em média±desvio padrão; *teste t de student; **teste 
de qui-quadrado. 

 

 Grupo com queixas  
(n=31) 

Grupo sem queixas   
(n=26) 

p 

IDADE (anos) 30,81 ± 11,15 29,81 ± 9,67 0,879* 

IMC (Kg/m2) 23,55 ± 3,95 22,14 ± 3,51 0,165* 

SEXO (n e %)   1,000** 

Masculino 5 (16,1%) 4 (15,4%)  

Feminino 26 (83,9%) 22 (84,6%)  

TIPO DE DTM (n e %)   0,118** 

Articular 14 (45,2%) 16 (61,5%)  

Muscular 7 (22,6%) 1 (3,8%)  

Mista 10 (32,3%) 9 (34,6%)  

Unilateral Direito 10 (32.3%) 6 (23.1%)  

Unilateral Esquerdo 7 (22.6%) 12 (46.2%)  

Bilateral 14 (45.2%) 8 (30.8%)  

NAF (IPAQ)   0,117** 

Sedentário 27 (87,1%) 18 (69,2%)  

Ativo 4 (12,9%) 8 (30,8%)  

DOR DE CABEÇA FREQUENTE (n e %) 25 (80,6%) 15 (57,7%) 0,059** 
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A prevalência dos tipos de queixas otológicas em indivíduos com DTM são 

apresentadas na Figura 5. Observou-se uma maior prevalência de queixas de 

plenitude auricular (87,1%) e zumbido (83,9%). Quase a metade dos indivíduos 

apresentaram tontura (48,4%), seguida da hipoacusia (41,9%), otalgia (29%) e 

vertigem (19,4%). Além disso, apenas três indivíduos (9,7%) relataram uma queixa 

otológica, sete indivíduos (22,6%) apresentaram duas queixas, dez indivíduos (32,3%) 

apresentaram três queixas, quatro (12,9%) indivíduos apresentaram quatro queixas, 

seis indivíduos (19,3%) apresentaram cinco queixas e um indivíduo (3,2%) apresentou 

seis queixas otológicas. 

 
Figura 5 – Prevalência de queixas otológicas em indivíduos com disfunção temporomandibular no 

último mês 
 

3.2  Controle neuromuscular cervical e postura da cabeça e pescoço 
 

Nos resultados do controle neuromotor cervical medido pelo teste de flexão 

craniocervical (TFCC), diferenças estatísticas foram encontradas para ambos o índice 

de ativação e o índice de desempenho (Tabela 2). A postura da cabeça e pescoço 

medida pelo ângulo crâniovertebral não apresentou diferença estatística entre os 

grupos. 
 

Tabela 2. Comparação da posição da cabeça e controle neuromotor cervical nos 
indivíduos com e sem queixas otológicas. 

Legenda: **Média e DP; Teste t de Student; *Mediana e Intervalo Interquartil; Teste Mann Whitney; p valor 
<0,05; d: tamanho do efeito medido pelo d de Cohen 

 Com queixas 
otológicas  

(n=31) 

Sem queixas 
otológicas 

(n=26) 

p d 

Ângulo Crâniovertebral** 45,48 ± 4,55 45,31 ± 4,30 0,890 - 

Índice de Ativação* 24 (24 – 26) 26 (24 – 28) 0,016 0,64 

Índice de Desempenho* 44 (28 – 78) 105 (46 – 140) 0,014 0,58 
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Uma análise do Índice de Ativação para cada nível de pressão do TFCC (22 – 

30 mmHg) entre os grupos é mostrada na Figura 6. Observa-se uma maior distribuição 

do grupo com queixas otológicas (GCQ) nos primeiros níveis (83,87% entre 22 – 26 

mmHg) e para o grupo sem queixas otológicas (GSQ) nos níveis intermediários 

(80,76% entre 24 – 28 mmHg). 

 
Figura 6 – Gráfico de frequências dos Índices de Ativação dos indivíduos entre os Grupos com queixas 

otológicas (GCQ) e sem queixas otológicas (GSQ). 

 

3.3  Dor 
 

Os resultados das medidas de dor autorrelatados pela EVA e do limiar de dor 

à pressão pela algometria são mostrados na Tabela 3 para os grupos com e sem 

queixas otológicas. Os resultados apontam que não houve diferenças estatísticas 

significativas para o LDP ou EVA (p>0,05), com exceção do limiar de dor à pressão 

para o ponto trapézio esquerdo (p=0,049). 
 

Tabela 3. Comparação dos níveis de dor (autorrelato e limiar de dor à pressão) entre 
os grupos com e sem queixas otológicas. 
 Com queixas otológicas  

(n=31) 
Sem queixas otológicas 

(n=26) 
p 

EVA ATM D* 4 (3 – 7) 4 (0 – 5,25) 0,234 

EVA ATM E* 4 (3 – 6) 4 (1 – 6) 0,260 

EVA CERVICAL* 5 (2 – 6) 2,5 (0 – 6,25) 0,081 
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Legenda: *Mediana e IQ; Teste Mann Whitney; ** Média e DP; Teste t de Student 
 

3.4  Incapacidade cervical 
 

Dos 31 sujeitos do grupo com queixas otológicas (GCQ) apenas 3 (9,7%) dos 

indivíduos foram classificados como sem incapacidade cervical, 16 (51,6%) com 

incapacidade mínima e 12 (38,7%) com incapacidade moderada. Já para o grupo sem 

queixas otológicas (GSQ), 9 (34,6%) dos 26 indivíduos foram classificados como sem 

incapacidade, 10 (38,5%) indivíduos com incapacidade mínima e 7 (26,9%) com 

incapacidade moderada.  

Para a pontuação total do IIC (50 pontos), o GCQ apresentou média de 13,32 

± 6,36 pontos e o GSQ de 8,15 ± 5,89 pontos. A diferença entre os grupos foi 

considerada estatisticamente significativa (p≤0,003) e o tamanho do efeito 

considerado grande (d=0,84). 

 

3.5  Dor de cabeça 
 

Uma análise secundária foi realizada levando em consideração apenas 

indivíduos com dor de cabeça frequente entre os grupos com e sem queixas 

otológicas. Dessa forma, apenas indivíduos com DTM e dor de cabeça foram incluídos 

(Tabela 4).  Diferenças significativas foram encontradas para o controle neuromotor 

cervical (Índice de Ativação e Índice de Desempenho) (p≤0,033). 
 

LDP TEMPORAL D** 1,39 ± 0,55 1,73 ± 0,76 0,052 

LDP TEMPORAL E** 1,49 ± 0,67 1,88 ± 0,80 0,054 

LDP ATM D** 1,23 ± 0,51 1,48 ± 0,61 0,101 

LDP ATM E** 1,22 ± 0,59 1,53 ± 0,62 0,054 

LDP MASSETER D** 1,13 ± 0,50 1,35 ± 0,59 0,135 

LDP MASSETER E** 1,17 ± 0,51 1,42 ± 0,60 0,097 

LDP ECOM D** 1,10 ± 0,51 1,24 ± 0,58 0,345 

LDP ECOM E** 1,08 ± 0,48 1,30 ± 0,60 0,120 

LDP TRAPEZIO D** 1,62 ± 0,66 1,97 ± 0,73 0,063 

LDP TRAPEZIO E** 1,64 ± 0,62 1,98 ± 0,65 0,049 
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Tabela 4. Comparação dos níveis de dor (autorrelato e limiar de dor à pressão), 
incapacidade cervical, ângulo crâniovertebral e controle neuromotor em indivíduos 
com dor de cabeça frequente com e sem queixas otológicas. 

Legenda: **Média e DP; Teste t de Student; *Mediana e Intervalo Interquartil; Teste Mann Whitney; p valor 
<0,05; 
 

Considerando os resultados anteriores, uma análise ainda mais exploratória 

dos dados foi realizada dividindo os grupos em apenas indivíduos com e sem dor de 

cabeça frequente (Tabela 5). Para os desfechos ângulo crâniovertebral, índice de 

ativação e índice de desempenho não foram encontradas diferenças significativas. 

Porém, observou-se que houve diferença significativa para a incapacidade cervical 

(p≤0,001). Além disso, também foram encontradas diferenças significativas para os 

 Com dor de cabeça e 
queixas otológicas 

(n=25) 

Com dor de cabeça e 
sem queixas otológicas 

(n=15) 

p 

EVA ATM D* 4 (3 – 7) 4 (3 – 6) 0,406 

EVA ATM E* 4 (3 – 6,5) 4 (1 – 6) 0,164 

EVA CERVICAL* 5 (2,5 – 7) 3 (2 – 7) 0,267 

LDP TEMPORAL D** 1,33 ± 0,58  1,59 ± 0,60  0,194 

LDP TEMPORAL E** 1,49 ± 0,73  1,70 ± 0,63  0,358 

LDP ATM D** 1,16 ± 0,52 1,29 ± 0,41 0,418 

LDP ATM E** 1,21 ± 0,58  1,32 ± 0,45  0,523 

LDP MASSETER D** 1,10 ± 0,51 1,15 ± 0,36  0,741 

LDP MASSETER E** 1,16 ± 0,50 1,20 ± 0,33  0,761 

LDP ECOM D** 1,05  ± 0,53 1,16  ± 0,28  0,481 

LDP ECOM E** 1,07 ± 0,49 1,17 ± 0,35  0,462 

LDP TRAPEZIO D** 1,57 ± 0,60  1,79 ± 0,45  0,221 

LDP TRAPEZIO E** 1,63 ± 0,62 1,85 ± 0,47  0,238 

Ângulo Crâniovertebral** 45,14 ± 4,72 44,85 ± 3,95 0,839 

Incapacidade Cervical** 13,84 ± 5,53 11,26 ± 5,74 0,168 

Índice de Ativação* 24 (24 – 26) 26 (24 – 28) 0,033 

Índice de Desempenho* 44 (26 – 75) 108 (60 – 152) 0,009 
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pontos do limiar de dor à pressão dos musculos temporal direito e masseter direito, e 

da ATM direita e esquerda  (p≤0,042). 
 
Tabela 5. Comparação dos níveis de dor (autorrelato e limiar de dor à pressão), 
incapacidade cervical, ângulo crâniovertebral e controle neuromotor entre os grupos 
com e sem dor de cabeça. 

Legenda: **Média e DP; Teste t de Student; *Mediana e Intervalo Interquartil; Teste Mann Whitney; p valor 
<0,05; d: tamanho do efeito medido pelo d de Cohen 
 
  

 Com dor de cabeça  
(n=40) 

Sem dor de cabeça 
(n=17) 

p 

EVA ATM D* 4 (3 – 6) 4 (0 – 5) 0,127 

EVA ATM E* 4 (3 – 6) 3 (3 – 5) 0,355 

EVA CERVICAL* 5 (2 – 7) 2 (0 – 5.50) 0,051 

LDP TEMPORAL D** 1,43 ± 0,59 1,82 ± 0,77 0,042 

LDP TEMPORAL E** 1,57 ± 0,69  1,91 ± 0,85  0,118 

LDP ATM D** 1,21 ± 0,48  1,66 ± 0,65 0,004 

LDP ATM E** 1,25 ± 0,53 1,63 ± 0,73 0,035 

LDP MASSETER D** 1,12 ± 0,45 1,49 ± 0,68 0,019 

LDP MASSETER E** 1,18 ± 0,44 1,55 ± 0,43 0,062 

LDP ECOM D** 1,09 ± 0,45 1,32 ± 0,71 0,147 

LDP ECOM E** 1,11 ± 0,44 1,36 ± 0,72 0,199 

LDP TRAPEZIO D** 1,65 ± 0,55 2,08 ± 0,93 0,092 

LDP TRAPEZIO E** 1,71 ± 0,57 2,00 ± 0,78  0,125 

Ângulo Crâniovertebral** 45,03 ± 4,40 46,32 ± 4,43 0,326 

Incapacidade Cervical** 12,87 ± 5,68 6,04 ± 6,66 0,001 

Índice de Ativação* 24 (24 – 26) 26 (24 – 28) 0,209 

Índice de Desempenho* 60 (33 – 112,50) 84 (30 – 156) 0,427 
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4 DISCUSSÃO 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar a dor, o controle neuromotor e a postura em 

indivíduos com disfunção temporomandibular com e sem queixas otológicas. Este é 

um estudo pioneiro na avaliação cervical de indivíduos com DTM associada às 

queixas otológicas. Os resultados mostraram que indivíduos com DTM e queixas 

otológicas apresentam menor controle neuromotor cervical de acordo com os Índices 

de Ativação e Desempenho e maior incapacidade cervical. Não houve diferença entre 

os grupos com e sem queixas otológicas na postura da cabeca e pescoço e dor (com 

exceção do trapézio esquerdo).  

 

DTM e sintomas otológicos 
 

No presente estudo, a plenitude auricular apareceu como o sintoma mais 

prevalente, incluindo quase a totalidade dos indivíduos com queixas otológicas, 

seguido pelo zumbido. Quase a metade dos integrantes deste grupo relataram ter 

tontura, além da hipoacusia e com menor frequência a vertigem. Em uma metanálise 

recente, Toledo et al30 reportaram que os três sintomas otológicos mais prevalentes 

nesta população são a plenitude auricular, zumbido e a otalgia, corroborando com os 

achados do presente estudo. 

Diversas teorias tentam explicar a associação dos sintomas otológicos nas 

disfunções temporomandibulares. Uma delas afirma que a hiperatividade dos 

músculos mastigatórios podem induzir um reflexo secundário de músculo adjacentes, 

principalmente do músculo tensor do véu palatino, causando alterações na tuba 

auditiva, que por sua vez pode desencadear os sintomas otológicos66. Dessa forma, 

os músculos da cabeça e do pescoço podem sofrer alterações advindas dessa 

hiperatividade, contribuindo para entender a maior falha muscular profunda no grupo 

com queixas otológicas. Além disso, alterações na musculatura, como presença de 

trigger points pode estar associada a presença de sintomas otológicos33.  

 

Controle neuromotor 
 

De acordo com os resultados, o nível de ativação e resistência dos músculos 

flexores profundos cervicais (FPC) foi menor para o grupo DTM com queixas 
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otológicas (p<0,016) comparados com indivíduos sem queixas otológicas. Esse foi o 

primeiro estudo comparando o controle neuromotor de indivíduos com DTM com e 

sem queixas otológicas. Ferreira et al23 apresentou resultados de mediana do Índice 

de Ativação de 24 mmHg para sujeitos com DTM com e sem dor de cabeça e Índice 

de Ativação de 28 mmHg para o grupo saudável. Apesar de não haver grupo saudável 

no presente estudo, o Índice de Ativação para o grupo DTM sem queixas otológicas 

foi de 26 mmHg, resultados que validam que indivíduos com DTM apresentam 

menores índices de ativação quando comparados a sujeitos saudáveis. 

Um modelo proposto por Sterling et al67 diz que a presença de dor no indivíduo 

leva a uma inibição ou diminuição da ativação de músculos específicos que agem em 

determinado movimento e que, por isso, alterações nos padrões de ativação muscular 

podem ocorrer durante atividades funcionais. Murray et al68 trouxeram a informação 

adicional de que esse processo ocorre mais facilmente em músculos profundos da 

coluna vertebral responsáveis por controlar a estabilização das vétebras, que é o caso 

dos músculos flexores profundos cervicais, avaliados pelo teste de flexão 

craniocervical. 

Nessa perspectiva, a redução de força dos músculos profundos e o aumento 

da atividade dos músculos superficiais aliado a uma capacidade diminuida em relaxar 

os músculos tensionados pode comprometer o controle cervical e promover 

disfunções e incapacidade. Peck et al69 chamou este processo de modelo integrado 

de adaptação à dor, onde ocorre uma nova estratégia de recrutamento de unidade 

motoras frente à dor que pode ser influenciada pelos componentes multidimensionais, 

como alterações no sistema sensório motor. Portanto, indivíduos com queixas 

otológicas, como zumbido, plenitude auricular e tontura, são esperados terem uma 

maior alteração nesse complexo muscular, e portanto, uma menor ativação e 

resistência da musculatura profunda, corroborando com a diferença encontrada neste 

estudo para o controle neuromotor nos indivíduos que referiram queixas otológicas. 

 

Dor 
 

A utilização de escalas visuais analógicas pode ser simples e de fácil 

entendimento para o paciente, porém pelo aspecto multifatorial, pela ampla 

complexidade dos sintomas e principalmente pela cronicidade da dor e subjetividade 
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da EVA, os indivíduos podem ter apresentado dificuldade em separar a percepção da 

dor de outros fatores psicocognitivos, tornando a escala subjetiva e uni-dimensional. 

Por outro lado, o limiar de dor à pressão também não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos. Apesar das queixas otológicas não estarem associadas 

a um maior nível de dor nos indivíduos com disfunção temporomandibular, observou-

se uma tendência para todos os pontos avaliados de indivíduos com queixas 

otológicas apresentarem menores limiares de dor à pressão e menores níveis de dor 

pelo autorrelato e isso pode ter ocorrido devido ao pequeno tamanho amostral. 

Estudos futuros com maior tamanho amostral são necessários para verificar se 

existem diferenças significativas importantes nessa população. 

 

Postura de cabeça e pescoço 
 

 O presente estudo também avaliou a posição da cabeça e pescoço medida pelo 

ângulo craniovertebral que mostrou-se similar entre os grupos. Armijo-Olivo et al 

201126 encontrou valores de média para indivíduos com DTM mista de 50,74 ± 6,10 

graus e para DTM muscular 53,05 ± 5,46, não encontrando diferenças significativas 

entre os tipos de DTM para posição da cabeça medida pelo ângulo crâniovertebral. 

Portanto, os valores encontrados neste estudo aproximam-se dos relatados na 

literatura para indivíduos com DTM.  

Apesar de ter sido utilizado somente um ângulo para avaliação da posição da 

cabeça, este tem sido amplamento utilizado na literatura e corresponde a 

anteriorização da cabeça no plano sagital, que poderia estar relacionada aos 

músculos cervicais investigados neste estudo. Além disso, a utilização da 

biofogrametria para análise dos dados ao invés de radiografia é justificada pelo seu 

valor clínico, facilitando a avaliação visual e prática da postura.70 

Um outro estudo realizado em 2012 relatou que a avaliação da postura estática do 

sistema crâniocervical de indivíduos com DTM não é recomendada22, pois não há 

pesquisas que comprovem associações significativas ou clinicamente relevantes. 

Dessa forma, há baixa probabilidade de que as queixas otológicas pudessem exercer 

influência direta no ângulo crâniovertebral, sustentando que a avaliação postural da 

cabeça depende de múltiplos fatores22. 
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Incapacidade cervical 
 

Neste estudo, indivíduos com DTM e queixas otológicas apresentaram mais 

incapacidade cervical do que indivíduos com DTM sem queixas otológicas. Em estudo 

recente, Calixtre et al71 relatou incapacidade cervical de mediana 8 (6,5 – 13), 

classificado como incapacidade mínima (5 – 14), para mulheres com DTM em um 

momento pré-intervenção, dados aproximados aos encontrados neste estudo para o 

grupo sem queixas otológicas (8,15 ±  5,89 pontos). La Touche et al72 em seu estudo 

com indivíduos com dor de cabeça atribuída à DTM relatou que metade da amostra 

apresentou pontuação média de 11,42 ± 2,48 para o índice de incapacidade cervical 

e a outra metade de 17,58 ± 2,69, valores próximos dos encontrados neste estudo 

para o grupo com queixas otológicas (13,32 ± 6,36).  

Ao considerar os dados encontrados neste estudo, os indivíduos com queixas 

otológicas têm em média 38,81% mais incapacidade do que os indivíduos sem 

queixas otológicas. Portanto, uma diferença não apenas estatística como também 

clinicamente relevante. O IIC contempla mútiplos aspectos como sociais, pessoais e 

biológicos, como problemas para dormir, trabalhar e até mesmo prestar atenção. 

Dessa forma, as queixas otológicas como zumbido e tontura podem influenciar 

diretamente na qualidade do sono, na cognição e até mesmo em atividades de 

diversão. Sendo assim, sugere-se que indivíduos com DTM e queixas otológicas 

apresentam fatores agravantes além da cronicidade da dor pela complexidade dos 

sintomas otológicos, contribuindo para uma maior incapacidade cervical.  

 

Dor de cabeça 
 

De acordo com a amostra, 25 indivíduos com queixas otológicas (80,6%) 

apresentavam dor de cabeça, e 15 indivíduos sem queixas otológicas (57,7%) 

apresentavam dor de cabeça. Em uma análise secundária, a presença de dor de 

cabeça frequente parece exercer associação com o controle neuromotor. Levando em 

consideração apenas indivíduos com dor de cabeça frequente (n=40), com e sem 

queixas otológicas, foram encontradas diferenças significativas para o Índice de 

Ativação e o Índice de Desempenho, sustentando a hipótese de que a dor na região 

de cabeça e pescoço exerce papel importante na função muscular. Por outro lado, 

levando em consideração apenas a presença de queixa de dor de cabeça frequente, 
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os indivíduos com dor de cabeça (n=40) apresenram maior incapacidade cervical e 

menores limiares de dor à pressão significativos para os pontos do temporal direito, 

ATM direita, ATM esquerda e masseter direito do que os indivíduos sem dor de cabeça 

(n=17), mostrando ainda uma tendência para os demais pontos do LDP. Já o controle 

neuromotor parece não haver associação com a presença de dor de cabeça somente, 

sustentando que as queixas otológicas podem ser fatores mais importantes 

associados a fraqueza muscular cervical profunda de indivíduos com DTM. Porém, 

nesta subdivisão, os grupos apresentam amostras desiguais, podendo exercer 

influência na interpretação dos dados. 

  

Limitações do estudo 
 

Apesar de terem sidos utilizados instrumentos amplamente validados, 

específicos e considerados padrão-ouro para as avaliações, o estudo apresenta 

algumas limitações. Um grupo controle de indivíduos saudáveis sem DTM e sem 

sintomas otológicos não foi incluído. Portanto, uma comparação dos dados com 

indivíduos saudáveis não foi possivel. Entretanto, os dados foram comparados com 

resultados de individuos saudáveis na literatura. Além disso, não foram utilizados 

instrumentos para diagnosticar e classificar o tipo de dor de cabeça. 

 

Relevância clínica e considerações finais 
 

O presente estudo é pioneiro na investigação de alterações cervicais em 

indivíduos com DTM associada às queixas otológicas. Os indivíduos com DTM e 

queixas otológicas têm maior déficit de controle neuromotor e maior incapacidade 

cervical. Sendo assim, avaliar a musculatura flexora profunda e coletar o autorrelato 

de dores (orofaciais, cervicais e de cabeça), bem como as queixas otológicas de forma 

mais detalhada deve fazer parte do plano de tratamento de pacientes com DTM, 

levando-se em consideração um trabalho multiprofissional, que englobe dentistas, 

fisioterapeutas, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos. Pela alta prevalência de 

queixas otológicas em indivíduos com DTM, os profissionais de saúde devem estar 

atentos a situações de autorrelato do paciente, considerando uma constante 

reavaliação devido a complexidade dos sintomas, encaminhando aos profissionais 

adequados de acordo com a prioridade das queixas, facilitando assim, a evolução do 
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quadro clínico dos pacientes. Estudos futuros devem considerar o aspecto multifatorial 

da DTM com relação às queixas otológicas, considerando-se a intensidade dos 

sintomas e um diagnóstico clínico multiprofissional, que avalie os efeitos de terapias 

conservadoras ou inovadoras na força dos músculos profundos, na intensidade das 

queixas otológicas e na qualidade de vida dos pacientes, melhorando a tomada de 

decisão terapêutica. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Indivíduos com DTM e queixas otógicas apresentaram menor controle 

neuromotor cervical (ativação e resistência) e maior incapacidade cervical quando 

comparados a indivíduos com DTM sem queixas otológicas. Entretanto, não houve 

diferenças para os níveis de dor nas ATMs e na cervical e para a postura da cabeça 

e pescoço entre os grupos de DTM com e sem queixas otológicas.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 – Research Diagnostic Criterea 
 

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 
Articulaçã
o 1 Articulação 1 

Músculos 2 Músculos 2 
Ambos 3 Ambos 3 
Examinador apalpa a área apontada 
pelo paciente, caso não esteja claro 
se é dor muscular ou articular.  

3. Padrão de Abertura                                                                                 
  
Reto  0 
Desvio lateral direito (não corrigido) 1 
Desvio lateral direito corrigido (“S”) 2 
Desvio lateral esquerdo (não 
corrigido) 3 

Desvio lateral esquerdo corrigido 
(“S”) 4 
Outro  5 
Tipo ________________ (especifique) 

4. Extensão do movimento vertical 
a. Abertura sem auxílio sem dor ___ ___ mm 
b. Abertura máxima sem auxílio ___ ___ mm 
c. Abertura máxima com auxílio ___ ___ mm 
d. Trespasse incisal vertical ___ ___ mm 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 
nenhuma direito esquerdo ambos nenhum

a 
direito esquerd

o 
ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 
0 1 2 3 0 1 2 3 

6. Excursões 
a. Excursão lateral direita __ __ mm 
b. Excursão lateral esquerda __ __ 
mm 
c. Protrusão __ __ mm 
d. Desvio de linha média __ __ mm  
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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 

Crepitaç
ão leve 

Excursã
o 

direita 
0 1 2 3 

Excursã
o 

esquerd
a 

0 1 2 3 

Protrusã
o 0 1 2 3 

 
INSTRUÇÕES, ÍTENS 8-10. Circule o número que corresponde a quantidade de dor. 
0 = Sem dor / somente pressão 1 = dor leve 2 = dor moderada  3 = dor severa 
8. Dor muscular extra-oral com palpação 

 Esquerdo Direito 
a) Temporal posterior (parte por trás da têmpora) 0   1   2   3 0   1   2   3 
b) Temporal médio (meio da têmpora) 0   1   2   3 0   1   2   3 
c) Temporal anterior (parte anterior da têmpora) 0   1   2   3 0   1   2   3 
d) Masseter superior (bochecha/abaixo do zigoma) 0   1   2   3 0   1   2   3 
e) Masseter médio (bochecha/lado da face) 0   1   2   3 0   1   2   3 
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 
 
 
 
 
 
 
  

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 
nenhuma direito esquerdo ambos nenhum

a 
direito esquerd

o 
ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 
0 1 2 3 0 1 2 3 
0 1 2 3 0 1 2 3 

 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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ANEXO 2 – Mini Exame do Estado Mental 
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ANEXO 3 – Parecer - Comitê de ética e pesquisa 
 

 
 
  



 
 
 

42 

ANEXO 4 – Questionário Internacional de Atividade Física 
 
 

 
 
Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas fazem 
como parte do seu dia a dia. Este projeto faz parte de um grande estudo que está 
sendo feito em diferentes países ao redor do mundo. Suas respostas nos ajudarão a 
entender que tão ativos nós somos em relação à pessoas de outros países. As 
perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 
ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz no trabalho, para 
ir de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas 
atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor 
responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 
participação ! 
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ANEXO 5 – Escala Visual Analógica 
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ANEXO 6 – Neck Disability Index 
 

Índice de Incapacidade Cervical 
 

Nome: ____________________________________ Data: __________ Score:_____________ 
 
Este questionário foi criado para dar informações ao seu doutor sobre como a sua dor no pescoço tem 
afetado a sua habilidade para fazer atividades diárias. Por favor responda a cada uma das perguntas 
e marque em cada seção apenas uma alternativa que melhor se aplique a você. 
 
Seção 1 – Intensidade da dor 
(0) Eu não tenho dor nesse momento.  
(1) A dor é muito leve nesse momento. 
(2) A dor é moderada nesse momento. 
(3) A dor é razoavelmente grande nesse momento. 
(4) A dor é muito grande nesse momento. 
(5) A dor é a pior que se possa imaginar nesse momento. 
 
Seção 2 – Cuidado pessoal (se lavar, se vestir, etc) 
(0) Eu posso cuidar de mim mesmo(a) sem aumentar a dor. 
(1) Eu posso cuidar de mim mesmo(a) normalmente, mas isso faz aumentar a dor. 
(2) É doloroso ter que cuidar de mim mesmo e eu faço isso lentamente e com cuidado. 
(3) Eu preciso de ajuda mas consigo fazer a maior parte do meu cuidado pessoal. 
(4) Eu preciso de ajuda todos os dias na maioria dos aspectos relacionados a cuidar de mim mesmo(a).  
(5)Eu não me visto, me lavo com dificuldade e fico na cama. 
 
Seção 3 – Levantar coisas 
(0) Eu posso levantar objetos pesados sem aumentar a dor. 
(1) Eu posso levantar objetos pesados mas isso faz aumentar a dor. 
(2) A dor me impede de levantar objetos pesados do chão, mas eu consigo se eles estiverem colocados 
em uma boa posição, por exemplo em uma mesa. 
(3) A dor me impede de levantar objetos pesados, mas eu consigo levantar objetos com peso entre 
leve e médio se eles estiverem colocados em uma boa posição. 
(4) Eu posso levantar objetos muito leves. 
(5) Eu não posso levantar nem carregar absolutamente nada. 
 
Seção 4 – Leitura 
(0) Eu posso ler tanto quanto eu queira sem dor no meu pescoço. 
(1) Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu pescoço. 
(2) Eu posso ler tanto quanto eu queira com uma dor moderada no meu pescoço. 
(3) Eu não posso ler tanto quanto eu queira por causa de uma dor moderada no meu pescoço. 
(4) Eu mal posso ler por causa de uma grande dor no meu pescoço. 
(5) Eu não posso ler nada. 
N/A Pergunta não se aplica por não saber ou não poder ler. 
 
Seção 5 – Dores de cabeça 
(0) Eu não tenho nenhuma dor de cabeça. 
(1) Eu tenho pequenas dores de cabeça com pouca frequência. 
(2) Eu tenho dores de cabeça moderadas com pouca frequência. 
(3) Eu tenho dores de cabeça moderadas muito frequentemente. 
(4) Eu tenho dores de cabeça fortes frequentemente. 
(5) Eu tenho dores de cabeça quase o tempo inteiro. 
 
 
Seção 6 – Prestar Atenção 
(0) Eu consigo prestar atenção quando eu quero sem dificuldade. 
(1) Eu consigo prestar atenção quando eu quero com uma dificuldade leve. 
(2) Eu tenho uma dificuldade moderada em prestar atenção quando eu quero. 
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(3) Eu tenho muita dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 
(4) Eu tenho muitíssima dificuldade em prestar atenção quando eu quero. 
(5) Eu não consigo prestar atenção. 
 
Seção 7 – Trabalho 
(0) Eu posso trabalhar tanto quanto eu quiser. 
(1) Eu só consigo fazer o trabalho que estou acostumado(a) a fazer, mas nada além disso. 
(2) Eu consigo fazer a maior parte do trabalho que estou acostumado a fazer, mas nada além disso. 
(3) Eu não consigo fazer o trabalho que estou acostumado(a) a fazer. 
(4) Eu mal consigo fazer qualquer tipo de trabalho. 
(5) Eu não consigo fazer nenhum tipo de trabalho. 
 
Seção 8 – Dirigir automóveis 
(0) Eu posso dirigir meu carro sem nenhuma dor no pescoço. 
(1) Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor leve no meu pescoço. 
(2) Eu posso dirigir meu carro tanto quanto eu queira com uma dor moderada no meu pescoço. 
(3) Eu não posso dirigir o meu carro tanto quanto eu queira por causa de uma dor moderada no meu 
pescoço. 
(4) Eu mal posso dirigir por causa de uma dor forte no meu pescoço. 
(5) Eu não posso dirigir meu carro de maneira nenhuma. 
N/A Pergunta não se aplica por não saber dirigir ou não dirigir muitas vezes 
 
Seção 9 – Dormir 
(0) Eu não tenho problemas para dormir. 
(1) Meu sono é um pouco perturbado (menos de uma hora sem conseguir dormir). 
(2) Meu sono é levemente perturbado (1-2 horas sem conseguir dormir). 
(3) Meu sono é moderadamente perturbado (2-3 horas sem conseguir dormir). 
(4) Meu sono é muito perturbado (3-5 horas sem conseguir dormir). 
(5) Meu sono é completamente perturbado (1-2 horas sem sono). 
 
Seção 10 – Diversão 
(0) Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão sem nenhuma dor no pescoço. 
(1) Eu consigo fazer todas as minhas atividades de diversão com alguma dor no pescoço. 
(2) Eu consigo fazer a maioria, mas não todas as minhas atividades de diversão por causa da dor no 
meu pescoço. 
(3) Eu consigo fazer poucas das minhas atividades de diversão por causa da dor no meu pescoço. 
(4) Eu mal consigo fazer quaisquer atividades de diversão por causa da dor no meu pescoço. 
(5) Eu não consigo fazer nenhuma atividade de diversão. 
 

0 a 4 - Sem incapacidade 
5 a 14 - Incapacidade mínima 

15 a 24 - Incapacidade moderada 
25 a 34 - Incapacidade severa 
>35 - Incapacidade completa 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 

           Este é um convite para você participar da pesquisa: “Alterações cervicais e queixas 
otorrinolaringológicas em indivíduos com disfunção temporomandibular: um estudo 
transversal”, que tem como pesquisador responsável Prof Karyna Myrelly Oliveira Bezerra de 

Figueiredo Ribeiro. 
Esta pesquisa pretende verificar a possível presença de alterações musculares e posturais na 

coluna cervical e no sistema labiríntico de indivíduos com disfunções nas articulações 

temporomandibulares. 
O motivo que nos leva a fazer este estudo é identificar possíveis associações entre tais 

alterações para que possam ser esclarecidas e conhecidos os deficits presentes nesta população e 

assim, colaborar com a elaboração de planos de tratamentos mais especializados. 

Sua participação não é obrigatória. Caso você decida participar, você será submetido à 

realização dos seguintes testes com duração média total de 2 horas: um teste específico para verificar 

a resistência dos músculos profundos da região do pescoço (cervical), dois testes para detectar 

alterações no sistema vestibular e três questionários (um para incapacidade cervical, um para verificar 

o impacto da tontura na qualidade de vida e um para verificar o impacto do zumbido na qualidade de 
vida), além de relatar por meio de uma escala os locais e níveis de dores antes da avaliação.  

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e riscos mínimos a 

sua saúde, já que todas as avaliações e procedimentos serão realizados de forma segura e por pessoas 

capacitadas. Durante a realização dos testes você poderá sentir algum tipo de tontura ou náusea. Além 

disso, você poderá sentir dor ou desconforto na região dos músculos cabeça e do pescoço que 

normalmente são momentâneos. Em caso de persistência ou aumento desses sintomas, você terá 

direito à assistência gratuita que será prestada pela equipe multiprofissional envolvida na pesquisa 
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(Dentista, Médico e Fisioterapeuta) e havendo intercorrências você poderá ser encaminhado a um 

serviço especializado.  

Dentre os benefícios desta pesquisa você vai ser submetido a uma avaliação clínica funcional 

ampla e criteriosa, a fim de entender e estabelecer possíveis relações entre os sintomas apresentados, 

com objetivo de orientá-lo quanto às melhores formas de tratamento personalizado disponíveis. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá sanar suas dúvidas ligando para Karyna 

Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo Ribeiro (3342-2001) ou Luiz Felipe Tavares pelo telefone (84) 
99118-6169. 

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. 

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos 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 – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção 

aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 

3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br Você ainda pode ir 
pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho, s/n. Campus Central, Lagoa 

Nova. Natal/RN. 

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

responsável. 

 

 

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 “Alterações 
cervicais e queixas otorrinolaringológicas em indivíduos com disfunção temporomandibular: 
um estudo transversal”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 
 Natal ___/___/___. 
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___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

 
 
Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Alterações cervicais e queixas 
otorrinolaringológicas em indivíduos com disfunção temporomandibular: um estudo 
transversal”, 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 ___/___/___. 

________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
 
 
 
 
 
 
 
  

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 2 – FICHA DE AVALIAÇÃO 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome:_______________________________________________________________ID___________  

Data de Nascimento:___/____/______ Idade: _____ Sexo: ____ Local da AV: _______________ 

Endereço:_________________________________________________________________________ 

Telefones:________________________ Profissão:______________________ Peso:_______ 

Altura:____ NAF:____________________  MEEM: ___  Tempo de início dos sintomas em meses: __       
Queixa Principal: _________________________________________________________________  

Tipo de DTM: (   ) Muscular (   ) Articular  (   ) Mista  

APP: 

________________________________________________________________________________ 

Sintomas: 

_________________________________________________________________________________ 
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QUEIXAS OTOLÓGICAS       (     ) SIM     (      ) NÃO 
 
(    ) Tontura      (    ) Vertigem      (    ) Zumbido D E     
(    ) Plenitude auricular  D E     (    ) Hipoacusia D  E      (    ) Otalgia D E 
 
 

AUTORRELATO DE DOR - EVA 
 
ATM: D_____   /  E_____                 CERVICAL: ______                                          
 
 

POSIÇÃO DA CABEÇA 
 
Ângulo Crâniovertebral: __________ 
 

INCAPACIDADE CERVICAL 
 
IIC: ______  Categoria: ______________________ 
 
 

ATIVAÇAO E RESISTÊNCIA MUSCULAR 
 
Índice de Pressão de Ativação: 
 
(  ) 0 (20 mmHg) 
(  ) 22 mmHg (2) 
(  ) 24 mmHg (4) 
(  ) 26 mmHg (6) 
(  ) 28 mmHg (8) 
(  ) 30 mmHg (10)             
 

 
Índice de Desempenho (Nível x Repetições):  
 
 
 
          

   1     2      3      4     5      6     7      8      9    10 
 
 

   

LIMIAR DE DOR À PRESSÃO - ALGOMETRIA 
*Ordem 1 2 3 4 

 
Esquerda 

 
Temporal ANT   

ATM   

Masseter   

ECM   

TS   

                                        1                       3 

 
 

Direita 
 

Temporal ANT   

ATM   

Masseter   

ECM   

TS   

                                        2                       4 
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APÊNDICE 3 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 
 

 
Eu, ____________________________________________________, AUTORIZO o(a) Prof(a) 

Karyna Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo Ribeiro, coordenador(a) da pesquisa intitulada 

Alterações cervicais e queixas otorrinolaringológicas em indivíduos com disfunção temporomandibular: 

um estudo transversal a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de foto com o fim específico 

de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela 

decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins aqui 
estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de utilização e/ou 

reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Karyna Myrelly Oliveira Bezerra de Figueiredo Ribeiro, assegurou-

me que os dados serão armazenados em meio, sob sua responsabilidade, por 5 anos, e após esse 

período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na pesquisa a 
qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

 

Natal ___/___/_____ 

 

 

 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 
 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 


