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RREESSUUMMOO  

Uekama, IC. Estudo de alterações locais e sistêmicas em indivíduos portadores de 
disfunção temporomandibular. Dissertação (mestrado) - Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

Disfunção temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que engloba um largo espectro de 
alterações articulares e musculares no sistema estomatognático. Estas disfunções são 
caracterizadas por dor, ruídos articulares e funções irregulares da mandíbula, e representam a 
principal causa de dor não dentária da região orofacial. A prevalência de indivíduos com 
necessidade de tratamento está entre 5 e 12%, calcula-se que no Brasil 8,5 milhões de 
brasileiros precisariam ter algum tipo de intervenção. Estudos epidemiológicos sobre DTM 
têm se apresentado deficientes quanto à padronização de índices e classificações. Conscientes 
disso realizou-se um levantamento de prontuários dos pacientes atendidos no Serviço de 
Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, do projeto DAPE da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto – USP, que realiza atendimento na área de DTM para 
população encaminhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), entre os anos de 2010 e 2011. 
Avaliou-se 117 prontuários de indivíduos, que foram submetidos à classificação do Índice 
Anamétido de Helkimo, divididos de acordo com a severidade de sinais e sintomas, em dois 
grupos : AiI (leves a moderados) e AiII (severos). Posteriormente os grupos foram sub-
divididos com relação ao gênero e faixa etária. Os dados foram coletados por meio de 
entrevista, onde os indivíduos foram questionados quanto à presença de hábitos 
parafuncionais, alterações otológicas, oftalmológicas, sistêmicas e comportamentais. Os 
dados foram tabulados em planilha de Excel, e submetidos à Análise Estatística, utilizando o 
Teste de Kruskal-Wallis e Teste de Miller, ambos com significância de 0,05. A prevalência de 
cada alteração também foi avaliada. Os resultados evidenciaram que indivíduos com DTM 
apresentaram altas prevalências nas alterações locais e sistêmicas pesquisadas.   

 

Palavras chave: Disfunção Temporomandibular, Dor Orofacial, Epidemiologia em DTM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AABBSSTTRRAACCTT  

Uekama, IC. Study of local and systemic changes in individuals with temporomandibular 
dysfunction. (Dissertation) - School of Dentistry of University of São Paulo, Ribeirão Preto, 
2012. 

Temporomandibular (DTM) is a collective term that encompasses a broad spectrum of 
clinical problems and deformations in orofacial area. These disorders are characterized by 
pain, joint noises and irregular functions of the jaw, and represent the leading cause of 
orofacial pain not dental. The prevalence of individuals in need of treatment is between 5% 
and 12%, it is estimated that in Brazil 8.5 million Brazilians would have some kind of 
intervention. Epidemiological studies on TMD have presented handicapped on the 
standardization of indexes and ratings. Aware of this was done a survey of medical records of 
patients seen in Orofacial Pain service of special Patients clinic FORP-USP, who performs 
service in the area of TMD for population forwarded by the Central regulating (SUS), the city 
of Ribeirão Preto, between the years 2010 and 2011. Assessed-if medical records of 
individuals, these 117 were subjected to the classification of the Anamétido Index of 
Helkimo, and divided according to the severity of symptoms and signs, in two groups AiI 
(mild to moderate) and AiII (severe). Later groups were sub-divided in relation to gender and 
age group. The data were collected through interview, where individuals were questioned as 
to the presence of parafunctional habits, changes otologicals, ophthalmologicals, systemic and 
behavioral. The data were tabulated into Excel spreadsheet, and subjected to statistical 
analysis, using the Kruskal-Wallis test, and Miller's Test, both with significance of 0.05. The 
prevalence of each change was also evaluated. The results showed that TMD patients showed 
a high prevalence in the surveyed local and systemic changes. 

 
Keywords: Temporomandibular Disorder, Orofacial Pain, TMD epidemiology. 
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II NNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 

Os estudos epidemiológicos são de máxima importância para compreensão das 

disfunções temporomandibulares (DTMs) e têm sido úteis para caracterizar o indivíduo como 

portador da disfunção, ou se os fenômenos observados são meramente variações de um largo 

espectro do estado de normalidade (Greene e Marbach, 1982). 

Entende-se epidemiologia como a ciência que estuda os fatores que determinam e 

influenciam a frequência e distribuição de doenças, além de outros eventos relacionados com 

a saúde e suas causas numa população humana definida. Possui o intuito de estabelecer 

programas que previnam e controlem o seu desenvolvimento e alastramento (Dorland’s 

Illustrated Medical Dictionary, 1994). 

A partir dessa definição, inicia-se o entendimento sobre a amplitude de ação de 

um estudo epidemiológico, pois nas políticas públicas, tanto no âmbito da saúde e esfera 

social, ou seja, as condições sócio-cultural-econômicas desta população podem ser melhor 

compreendidas, como a região geográfica mais suscetível a determinada situação, a faixa 

etária, o gênero, entre outras variáveis (Carlsson, 1999). 

Segundo Fonseca et al. (1994), no Brasil, além do ensino odontológico nesta área 

ser deficitário, por não possuir programas educacionais adequados para prover ao aluno 

noções básicas de diagnóstico e tratamento dos pacientes com DTM, poucos trabalhos 

científicos sobre o assunto têm sido realizados. Não há dados precisos sobre epidemiologia e 

necessidade de tratamento da população brasileira. Acredita-se que devem existir 

aproximadamente seis milhões de brasileiros com sinais e sintomas de DTM, sem, na maioria 

das vezes, ao menos saber que a doença está presente, se há tratamento e qual o seu 

prognóstico. 

As disfunções temporomandibulares são as condições mais comuns de dores 

crônicas orofaciais, de causa não dental, que se apresentam aos cirurgiões dentistas e outros 

profissionais da saúde (Dworkin et al., 1990). Apresentam origem multifatorial não sendo 

possível reconhecer um único fator etiológico desencadeante, sendo que esta é originada por 

associação entre fatores psicológicos, estruturais e posturais, que desequilibram a oclusão, os 

músculos mastigatórios e a articulação temporomandibular em si (Landulpho et al., 2003;  

Silva  1993; Coronatto et al., 2009) 

A DTM pode ser considerada uma síndrome pela diversidade de sintomas a ela 

associados, muitas vezes dificultando o diagnóstico em razão das ramificações da origem da 
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dor e outros sinais e sintomas localizados em áreas distantes da ATM (Spyrides et al., 1999; 

Molina et al., 2000; Silva et al., 2000). 

Existe uma associação de fatores predisponentes que podem aumentar o risco da 

presença das DTMs. Greene e Laskin (1983) classificaram os fatores etiológicos em três 

categorias: fatores predisponentes, que incluem uma mistura de variáveis morfológicas, 

fisiológicas, psicológicas e ambientais que aumentam a suscetibilidade para o 

desenvolvimento do problema; fatores precipitantes, que incluem várias combinações de 

trauma, tensão, hiperfunção e falhas dos fatores inibidores naturais, que levam ao surgimento 

dos sintomas; e fatores perpetuadores, que incluem baixa capacidade curativa, incapacidade 

de controlar os fatores etiológicos, ganhos secundários com a doença e efeitos negativos de 

tratamento inadequados. A identificação precoce dos sinais e sintomas das DTMs se faz 

necessário para evitar complicações futuras, dessa maneira, evitando tratamentos mais 

complexos e muitas vezes desnecessários (Shibayama et al., 2004). 

A probabilidade de doença é influenciada por características do indivíduo, ou seja, 

dependem do funcionamento adequado dos sistemas imunológico, endocrinológico, 

neurológico e psicológico. Por outro lado, também sofrem influência de variáveis externas, 

como o ambiente físico, social e cultural, podendo acarretar a exposição de diversidades como 

agentes patogênicos, dieta, hábitos culturais, acesso aos cuidados de saúde e apoio social 

(Dworkin et al., 1992).  

A comunidade científica busca um melhor entendimento da relação causa e efeito 

de tal patologia, pois inúmeros fatores podem afetar o equilíbrio dinâmico entre os 

componentes do sistema mastigatório. Tem sido discutida com bastante relevância na 

literatura a relação entre os fatores emocionais e as alterações das respostas musculares de 

pacientes com DTM. 

A literatura revista revelou que ainda existe controvérsia no que diz respeito à 

prevalência dos sinais e sintomas de disfunções temporomandibulares em diferentes grupos de 

indivíduos. Poderia haver muitas razões para isso, mas as mais frequentemente sugeridas são 

diferenças nos critérios para diagnóstico e exame e no universo da população investigada 

(Ribeiro et al., 2002). 

Outro fator que também seria motivo de controvérsia dentro das pesquisas sobre 

DTM, seria a presença de doenças comórbidas, ou seja, alterações sistêmicas que têm alta 

prevalência em indivíduos portadores dessa disfunção, podendo citar a fibromialgia, cefaléia 

tipo tensional, gastrite, sinusite, entre outras como alterações otológicas, oftalmológicas e 

cognitiva-comportamentais (Macmahon e Pugh, 1970). 
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Conscientes do aumento exponencial à procura de tratamento para as disfunções 

temporomandibulares na atualidade, e que há necessidade de estudos que mostrem ao 

Cirurgião-Dentista a relação das disfunções temporomandibulares com outras especialidades 

médicas. Visto ser a DTM de etiologia multifatorial e tratamento multidisciplinar, foi 

proposto realizar um levantamento dos protocolos no período de 2010 e 2011, avaliando e 

caracterizando os pacientes atendidos no Serviço de Oclusão, Disfunção Temporomandibular 

e Dor Orofacial do Projeto DAPE (Desmitificando o Atendimento a Pacientes com 

Necessidades Especiais), realizado na Clínica de Pacientes Especiais da FORP-USP, que 

oferece atendimento na área de DTM para a população SUS, que é encaminhada pela Central 

Reguladora da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Proposição 
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PPRROOPPOOSSIIÇÇÃÃOO  

  

Os objetivos do presente estudo foram: 

 
• Avaliar a prevalência de alterações sistêmicas em indivíduos atendidos no Serviço de 

Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, do projeto DAPE da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto – USP no período de 2010 e 2011; 

 

• Avaliar a prevalência de alterações oftalmológicas e otológica nesses indivíduos; 

 
• Avaliar a prevalência de hábitos parafuncionais nesses indivíduos; 

 
• Avaliar a prevalência de alterações cognitiva-comportamentais nesses indivíduos; 

 
• Avaliar possíveis correlações entre os as variáveis pesquisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Materiais e Método 
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MM AATTEERRIIAAIISS  EE  MM ÉÉTTOODDOO  

 
I.  Aspectos éticos 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto processo número 2009.1.1416.58.8 (Anexo 01). Os pacientes 

voluntários receberam informações sobre a pesquisa por meio de um termo de consentimento 

livre e esclarecido, que foi aprovado pelo Comitê de Ética desta instituição (Anexo 02). 

Esclarecidas todas as dúvidas, os indivíduos que optaram participar da pesquisa por livre e 

espontânea vontade, assinaram o termo em duas vias. 

 

II.  Triagem e seleção de pacientes 

Foram selecionadas 180 prontuários de indivíduos atendidos no Serviço de 

Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, do projeto DAPE da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP, constante no prontuário de atendimento desta clínica 

(Anexo 03) no período de 2010 e 2011. 

Os indivíduos foram selecionados sem distinção de gênero, raça, classe social, 

doenças pré-existentes, uso de medicamentos, profissão ou religião. 

 

II.1 Critérios diagnósticos 

II.1.1 Confiabilidade do examinador 

Nesta pesquisa, apenas um único examinador, com habilidade necessária 

aprendida, realizou a coleta de dados em indivíduos encaminhados ao Serviço de Oclusão, 

Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, do projeto DAPE da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP. Após o preenchimento completo do prontuário de 

atendimento, o responsável fez a verificação, e se houvesse necessidade, retificava-o com as 

correções devidas. 

 

II.1.2 Valor diagnóstico do exame 

Participaram nesta pesquisa indivíduos que foram avaliados de acordo com o 

Índice Anamnético de Helkimo (Helkimo 1974), que está baseado nos diferentes sintomas de 

disfunção do sistema mastigatório, relatados pelos indivíduos durante a anamnese. Este índice 

pode apresentar-se em três graus: 

Ai0: Composto por indivíduos livres de sintomas de disfunção. 

AiI: Composto por indivíduos com sintomas suaves de disfunção. 

AiII: Composto por indivíduos com sintomas severos de disfunção. 
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Optou-se nesta pesquisa pelo Índice Anamnético de Helkimo (Helkimo 1974), 

por ser um dos índices mais utilizados e permitir a comparação relativa de resultados entre 

diferentes trabalhos (Oliveira, 1999). Este índice pode auxiliar na verificação inicial de 

sintomas de DTM, indicando a necessidade de um exame clínico criterioso, que auxilie o 

clínico a determinar a severidade dos sintomas de DTM por meio de perguntas simples, além 

de oferecer resultados satisfatórios quanto a sensibilidade e especificidade, que são critérios 

definidos por Oakley et al., 1993, como a capacidade de um teste ter baixo índice de falso 

positivo e falso negativo. 

A maior limitação do Índice de Helkimo seria a impossibilidade dos resultados 

serem interpretados de forma e que todos os sinais e sintomas avaliados têm o mesmo grau de 

importância, reduzindo as possibilidades de avaliação estatística (Oliveira, 1999). 

Embora as publicações atuais sobre DTM utilizem o índice RDC/DTM (Dworkin 

e Leresche, 1992), há controvérsias sobre sua confiabilidade. Alguns autores expuseram 

algumas deficiências desse índice, como a possibilidade de erro no diagnóstico, pois apenas a 

coleta de sinais e sintomas, não poderia determinar o diagnóstico, haveria necessidade de 

outros exames complementares (Dworkin et al.,1990; John et al., 2005). A conseqüência de 

um erro no diagnóstico compromete de forma drástica os procedimentos posteriores, podendo 

expor indivíduos a tratamentos desnecessários e inadequados (Armstrong et al., 1992). 

 

II.1.3 Critérios de exclusão 

Na totalidade foram avaliados 180 prontuários, sendo excluídos 10 prontuários 

incompletos, ou seja, foram desconsiderados prontuários de indivíduos que abandonaram o 

tratamento na fase inicial, que é o período de coleta de dados e avaliações clínicas. Todos os 

indivíduos que foram convidados a participar desta pesquisa aceitaram, havendo um 

entendimento da importância, da seriedade do presente estudo, e principalmente como eles 

seriam colaboradores no aprendizado de outros profissionais. 

Foram também excluídos 03 prontuários de indivíduos menores de 18 anos, pois 

optou-se por avaliar apenas indivíduos acima desta idade. De acordo com a Organização 

mundial da Saúde (World Health Organization 1997- Oral Health Surveys) as idades e faixas 

etárias indicadas para publicações são: 05 anos para estudar a dentição decídua; 12 anos para 

avaliar dentição permanente; 15 anos para avaliar as condições de risco, já que os dentes 

permanentes estão expostos há certo tempo, além de avaliar condições periodontais; 35 a 44 

anos esta é a faixa etária escolhida para representar a condição bucal dos adultos; de 65 a 74 

anos são considerados idosos. 
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De acordo com a amostra coletada, se fosse considerada apenas a faixa etária 

indicada, haveria uma perda enorme de dados coletados, além de mascarar a verdade sobre os 

indivíduos que estavam sendo atendidos na clínica, pois existiu um número considerável de 

indivíduos avaliados entre 44 e 65 anos neste estudo.  

Avaliando-se vários artigos publicados, verificou-se que a maioria dos estudos 

não respeitava esta orientação da WHO, e havia grande diversidade de classificação. No 

presente estudo determinou-se a divisão entre duas faixas etárias, sendo uma constituída por 

indivíduos de 18 a 40 anos, sendo classificada como de adultos jovens, e outra de indivíduos 

de 41 a 60 anos, sendo considerada de adultos. 

Posteriormente iniciamos a organização dos dados coletados, dividindo esses 

prontuários de acordo com a condição bucal, ou seja, foram formados três grupos, sendo G1 

composto por 117 indivíduos dentados, G2 composto por 23 indivíduos desdentados, e G3 

composto por 27 indivíduos parcialmente dentados. Porém notou-se, uma grande divergência 

interna nos grupos G2 e G3, pois havia muitas diferenças nas condições bucais apresentadas 

entre eles, ou seja, no grupo dos desdentados, havia indivíduos com próteses totais 

satisfatórias, instaladas há um determinado período de tempo, outros indivíduos com próteses 

totais completamente sem condições de uso. Ainda dentro dessa discussão, havia maior 

divergência ainda no grupo G3, pois as condições bucais apresentadas eram inúmeras, 

tomando como exemplo: indivíduos com próteses parciais removíveis satisfatórias nas duas 

arcadas, ou em apenas uma arcada; indivíduos com prótese total em uma arcada e prótese 

parcial removível na outra, entre as mais diversas possibilidades.  

Diante da impossibilidade de se constituir grupos passíveis de comparação, 

devido às diferenças encontradas, optou-se então por descartá-los deste estudo, que foi 

finalizado com 117 indivíduos dentados (Classe I de Angle). 

 

 II.1.4 Grupos estudados 

Concluída a fase de avaliação e seleção das faixas etárias, realizou-se a divisão de 

dois grupos a serem avaliados de acordo com o diagnóstico obtido por meio do Índice 

Anamnético de Helkimo. Por se tratar de uma Clínica de atendimento especializado em Dor 

Orofacial e Disfunção Temporomandibular, não havia indivíduos sem sintomas, ou seja, não 

há grupo Ai0 de acordo com o índice selecionado. Tivemos dois grupos, sendo um constituído 

por 69 indivíduos classificados como AiI, com sintomas leves a moderados, composto por 45 

mulheres e 24 homens, e outro grupo formado por 48 indivíduos classificados como AiII, com 

sintomas severo, composto por 40 mulheres e 08 homens. Partindo dessa divisão de acordo 
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com o diagnóstico, iniciou-se a identificação da prevalência de alterações sistêmicas, das 

quais foram separadas as alterações oftalmológicas, otológicas, devido à proximidade e 

interação anatômica com o Sistema Estomatognático, além da presença de hábitos 

parafuncionais e alterações cognitiva-comportamentais nesses grupos. 

 

 
Figura 1. Sala de Recepção dos Pacientes do Serviço de Oclusão, 
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, do projeto DAPE da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP. 

 

 

 
Figura 2. Abordagem junto aos pacientes, explicando o trabalho de 
pesquisa. 
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Figura 3. Abordagem junto aos pacientes, explicando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

 
Figura 4. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Figura 5. Clínica de Pacientes Especiais FORP-USP, onde foi realizado o 
atendimento dos pacientes encaminhados ao Serviço de Oclusão, 
Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, do projeto DAPE da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP 

 

 

 
Figura 6. Aplicação dos questionários  
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Figura 7. Anotação em prontuário clínico 

 

 

 
Figura 8. Planilha de Excel para coleta e tabulação de dados 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

Os resultados do presente estudo mostraram que do número total de 117 

indivíduos avaliados, a maioria foi do gênero feminino, sendo 72,64% da amostra formada 

por mulheres e 27,36% por homens. 

As idades variaram de 18 a 60 anos, sendo uma média de 38,14 no grupo AiI 

(grupo com sintomas leves a moderados), e 33,88 no grupo AiII (grupo com sinais severos). 

Houve predominância na faixa etária dos adultos jovens, ou seja, de 18 a 40 anos com a 

prevalência de 60,68%, sobre os 39,32% da faixa etária de 41 a 60 anos, considerados adultos. 

De acordo com o índice anamnético de Helkimo, houve maior prevalência no 

grupo AiI, ou seja, indivíduos que relataram sintomas leves a moderados, em relação aos que 

relataram presença de sintomas severos constituindo o grupo AiII. 

As freqüências de gênero, faixa etária com relação ao Índice de Helkimo estão 

apresentadas na Tabela 01. 

 

Tabela 1. Distribuição dos indivíduos quanto ao índice anamnético, tendo como variáveis gênero e faixa etária. 

Índice Anamnético 

 Ai0 AiI AiII Total 

Gênero     

Feminino - 45 40 85 (72,64%) 

Masculino - 24 08 32 (27,36%) 

Total 0 69 48 117 (100%) 

Faixa etária     

18 a 40 anos - 38 33 71 (60,68%) 

41 a 60 anos - 31 15 46 (39,32%) 

Total 0 69 48 117 (100%) 

 

Analisando-se inicialmente o grupo AiI, com relação ao gênero, faixa etária e 

hábitos parafuncionais,  os resultados evidenciaram altas prevalências em todos os aspectos 

avaliados, sendo interessante observar que no gênero feminino há maior prevalência de 

apertamento, e no masculino rangimento, independente da faixa etária. Vale ressaltar que o 

mesmo indivíduo poderia relatar mais de uma parafunção, portanto não havia exclusão de 

nenhuma variável em questão. Os resultados estão expressos na tabela 02. 
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Tabela 2. Distribuição dos indivíduos do grupo AiI, tendo como variáveis gênero, faixa etária e hábitos 
parafuncionais. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Hábitos 

parafuncionais 

Feminino  

(n=23) 

Masculino 

(n=15) 

Feminino 

 (n=22) 

Masculino 

(n=09) 

Apertamento 20 (86,95%) 12 (80%) 18 (81,81%) 07 (77,77%) 

Rangimento 09 (39,13%) 10 (66,66%) 08 (36,36%) 06 (66,66%) 

Onicofagia 09 (39,13%) 05 (33,33%) 02 (9,09%) 03 (33,33%) 

Morder objetos 04 (17,39%) 05 (33,33%) 01 (4,54%) 01 (11,11%) 

Legenda: n= número de indivíduos 

 

Analisando-se o grupo AiI com relação ao gênero, faixa etária e perfil 

comportamental,  os resultados evidenciaram altas prevalências em todos os aspectos 

avaliados, havendo maior prevalência dos perfis nervoso e ansioso. Vale ressaltar que o 

mesmo indivíduo poderia relatar mais de um perfil de comportamento, portanto não havia 

exclusão de nenhuma variável em questão. Os resultados estão expressos na tabela 03. 

 

Tabela 3. Distribuição dos indivíduos do grupo AiI, tendo como variáveis gênero, faixa etária e perfil 
comportamental. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Perfil 

Comportamental 

Feminino  

(n=23) 

Masculino 

(n=15) 

Feminino 

 (n=22) 

Masculino 

(n=09) 

Nervoso 16 (69,56%) 08 (53,33%) 11 (50%) 04 (44,44%) 

Ansioso 13 (56,52%) 09 (60%) 17 (77,27%) 03 (33,33%) 

Tenso 08 (34,78%) 05 (33,33%) 08 (36,36%) 05 (55,55%) 

Legenda: n= número de indivíduos. 

 

Analisando-se o grupo AiI  com relação ao gênero, faixa etária e alterações 

otológicas,  os resultados evidenciaram maior prevalência de dor no gênero feminino 

independente da faixa etária. Vale ressaltar que o mesmo indivíduo poderia relatar mais de 

uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma variável em questão. Os resultados 

estão expressos na tabela 04 
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Tabela 4. Distribuição dos indivíduos do grupo AiI, tendo como variáveis gênero, faixa etária e alterações 
otológicas. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Alterações 

Otológicas 

Feminino  

(n=23) 

Masculino 

(n=15) 

Feminino 

(n=22) 

Masculino 

(n=09) 

Dor ouvido D 10 (43,47%) 03 (20%) 09 (40,90%) 01 (11,11%) 

Dor ouvido E 12 (52,17%) 05 (33,33%) 15 (68,18%) 01 (11,11%) 

Dif. Aud. D 07 (30,43%) 04 (26,66%) 06 (27,27%) 03 (33,33%) 

Dif. Aud. E 08 (34,78%) 05 (33,33%) 05 (22,72%) 02 (22,22%) 

Plen. Auric. D 12 (52,17%) 06 (40%) 03 (13,63%) 02 (22,22%) 

Plen. Auric. E 11 (43,82%) 07 (46,66%) 03 (13,63%) 02 (22,22%) 

Legenda: D=direito; E=esquerdo; Dif. Aud.=dificuldade auditiva; Plen. Auric.=plenitude auricular; n= número de indivíduos. 

 

Analisando-se o grupo AiI  com relação ao gênero, faixa etária e alterações 

oftalmológicas,  os resultados evidenciaram maior prevalência de dor e hiperemia conjuntival, 

independente da faixa etária e gênero. Vale ressaltar que o mesmo indivíduo poderia relatar 

mais de uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma variável em questão. Os 

resultados estão expressos na tabela 05 

 

Tabela 5. Distribuição dos indivíduos do grupo AiI, tendo como variáveis gênero, faixa etária e alterações 
oftalmológicas. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Alterações 

Oftalmológicas 

Feminino  

(n=23) 

Masculino 

(n=15) 

Feminino 

(n=22) 

Masculino 

(n=09) 

Dor olho D 07 (30,43%) 03 (20%) 06 (27,27%) 02 (22,22%) 

Dor olho E 08 (34,78%) 03 (20%) 07 (31,81%) 02 (22,22%) 

Hiper. Conjunt. D 05 (21,73%) 04 (26,66%) 03 (13,63%) 04 (44,44%) 

Hiper. Conjunt. E 06 (26,08%) 03 (20%) 07 (31,81%) 04 (44,44%) 

Lacrim. Olho D 05 (21,73%) 02 (13,33%) 05 (22,72%) 03 (33,33%) 

Lacrim. Olho E 05 (21,73%) 03 (20%) 05 (22,72%) 02 (22,22%) 

Legenda: n= número de indivíduos; D= direito; E=esquerdo; Hiper. Conjunt= hiperemia conjuntival; Lacrim.= 
lacrimejamento. 

 

Analisando-se o grupo AiI  com relação ao gênero, faixa etária e alterações 

sistêmicas,  os resultados evidenciaram alta prevalência e evidenciou certa predileção pelo 

gênero feminino em alguns aspectos avaliados, havendo maior prevalência de sinusite, 



44 | Resultados 
 

enxaqueca, cefaléia, gastrite, TPM e sono prejudicado. Vale ressaltar que o mesmo indivíduo 

poderia relatar mais de uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma variável em 

questão. Os resultados estão expressos na tabela 06. 

 

Tabela 6. Distribuição dos indivíduos do grupo AiI, tendo como variáveis gênero, faixa etária e alterações 
sistêmicas. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Alterações 

Sistêmicas 

Feminino  

(n=23) 

Masculino 

(n=15) 

Feminino 

(n=22) 

Masculino 

(n=09) 

Sinusite 10 (43,47%) 01 (6,66%) 08 (36,36%) 01 (11,11%) 

Diabetes      -     - 02 (9,09%) 01 (11,11%) 

Fibromialgia 01 (4,34%)     - 04 (18,18%)     - 

Hipertensão 01 (4,34%)     - 05 (22,72%) 02 (22,22%) 

Labirintite      -     - 02 (9,09%)     - 

Sono prejudicado 09 (39,13%) 06(40%) 08 (36,36%) 05 (55,55%) 

Artrite 01 (4,34%) 01 (6,66%) 01 (4,54%)     - 

Enxaqueca 10 (43,47%)     - 05 (22,72%)     - 

Gastrite 06 (26,08%) 01 (6,66%) 06 (27,27%) 01 (11,11%) 

Osteoporose     -     - 03 (13,63%)      - 

Cefaléia 08 (34,78%) 04 (26,66%) 12 (54,54%) 03 (33,33%) 

Úlcera     - 01 (6,66%) 01 (4,54%) 01 (11,11%) 

TPM 15 (65,21%)     - 06 (27,27%)     - 

Legenda: n= número de indivíduos; TPM= tensão pré-menstruação. 

 

Analisando-se a partir deste momento o grupo AiII  com relação ao gênero, faixa 

etária e hábitos parafuncionais,  os resultados evidenciaram maior prevalência no apertamento 

e rangimento independente da faixa etária e gênero. Vale ressaltar que o mesmo indivíduo 

poderia relatar mais de uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma variável em 

questão. Os resultados estão expressos na tabela 07. 
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Tabela 7. Distribuição dos indivíduos do grupo AiII, tendo como variáveis gênero, faixa etária e hábitos 
parafuncionais. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Hábitos 

parafuncionais 

Feminino  

(n=26) 

Masculino 

(n=07) 

Feminino 

 (n=14) 

Masculino 

(n=01) 

Apertamento 21 (80,76%) 05 (71,42%) 12 (85,71%) 01 (100%) 

Rangimento 12 (46,15%) 03 (42,85%) 06 (42,85%)     - 

Onicofagia 07 (26,92%) 03 (42,85%) 03 (21,42%)     - 

Morder objetos 02 (7,69%) 03 (42,85%) 01 (7,14%)     - 

 

 

Analisando-se o grupo AiII  com relação ao gênero, faixa etária e perfil 

comportamental,  os resultados evidenciaram altas prevalências em todos aspectos avaliados, 

independente de gênero e faixa etária. Vale ressaltar que o mesmo indivíduo poderia relatar 

mais de uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma variável em questão. Os 

resultados estão expressos na tabela 08. 

 

Tabela 8. Distribuição dos indivíduos do grupo AiII, tendo como variáveis gênero, faixa etária e perfil 
comportamental. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Perfil 

Comportamental 

Feminino  

(n=26) 

Masculino 

(n=07) 

Feminino 

 (n=14) 

Masculino 

(n=01) 

Nervoso 15(57,69%) 04(57,14%) 09(64,28%) 01 (100%) 

Ansioso 20 (76,92%) 05 (71,42%) 11 (78,57%) 01 (100%) 

Tenso 15 (57,69%) 04 (57,14%) 08 (57,14%) 01 (100%) 

 

 

Analisando-se o grupo AiII com relação ao gênero, faixa etária e alterações 

otológicas,  os resultados evidenciaram maior prevalência de dor e plenitude auricular, com 

predileção ao gênero feminino da faixa etária dos 18 a 40 anos. Vale ressaltar que o mesmo 

indivíduo poderia relatar mais de uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma 

variável em questão. Os resultados estão expressos na tabela 09. 
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Tabela 9. Distribuição dos indivíduos do grupo AiII, tendo como variáveis gênero, faixa etária e alterações 
otológicas. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Alterações 

Otológicas 

Feminino  

(n=26) 

Masculino 

(n=07) 

Feminino 

(n=14) 

Masculino 

(n=01) 

Dor olho D 13 (50%) 01 (14,28%) 04 (28,57%)     - 

Dor olho E 13 (50%) 03 (42,85%) 08 (57,14%)     - 

Dif. Aud. D 05 (19,23%)     - 01 (7,14%)     - 

Dif. Aud. E 04 (15,38%)     - 02 (14,28%)     - 

Plen. Auric. D 15 (57,69%) 01 (14,28%) 06 (42,85%)     - 

Plen. Auric. E 12 (46,15%) 02 (28,57%) 06 (42,85%)     - 

Legenda: D=direito; E=esquerdo; Dif. Aud.=dificuldade auditiva; Plen. Auric.=plenitude auricular; n= número de indivíduos. 

 

Analisando-se o grupo AiII  com relação ao gênero, faixa etária e alterações 

oftalmológicas,  os resultados evidenciaram maior prevalência de dor e hiperemia conjuntival 

na faixa etária dos 18 a 40 anos, independente do gênero. Na faixa etária dos 41 a 60 anos, 

houve maior prevalência de lacrimejamento e hiperemia conjuntival, no gênero masculino. 

Vale ressaltar que o mesmo indivíduo poderia relatar mais de uma alteração, portanto não 

havia exclusão de nenhuma variável em questão. Os resultados estão expressos na tabela 10. 

 

Tabela 10. Distribuição dos indivíduos do grupo AiII, tendo como variáveis gênero, faixa etária e alterações 
oftalmológicas. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Alterações 

Oftalmológicas 

Feminino  

(n=26) 

Masculino 

(n=07) 

Feminino 

(n=14) 

Masculino 

(n=01) 

Dor olho D 10 (38,46%) 03 (42,85%) 04 (28,57%)     - 

Dor olho E 10 (38,46%) 03 (42,85%) 03 (21,4%)     - 

Hiper. Conj. D 03 (11,53%) 01 (14,28%) 01 (7,14%) 01 (100%) 

Hiper. Conj. E 04 (15,38%) 01 (14,28%)        - 01 (100%) 

Lacrim. Olho D 07 (26,92%) 01 (14,28%) 03 (21,42%) 01 (100%) 

Lacrim. Olho E 06 (23,07%) 01 (14,28%) 03 (21,42%) 01 (100%) 

Legenda: N= número de indivíduos; D= direito; E= esquerdo; Hiper. Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= 
lacrimejamento. 

 

Analisando-se o grupo AiII  com relação ao gênero, faixa etária e alterações 

sistêmicas,  os resultados evidenciaram certa predileção pelo gênero feminino independente 

da faixa etária, em alguns aspectos avaliados, havendo maior prevalência de sinusite, sono 
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prejudicado, enxaqueca, gastrite, cefaléia e TPM. Vale ressaltar que o mesmo indivíduo 

poderia relatar mais de uma alteração, portanto não havia exclusão de nenhuma variável em 

questão. Os resultados estão expressos na tabela 11. 

 

Tabela 11. Distribuição dos indivíduos do grupo AiII, tendo como variáveis gênero, faixa etária e alterações 
sistêmicas. 

 18 a 40 anos 41 a 60 anos 

Alterações 

Sistêmicas 

Feminino  

(n=26) 

Masculino 

(n=07) 

Feminino 

(n=14) 

Masculino 

(n=01) 

Sinusite 04 (15,38%) 01 (14,28%) 03 (21,42%)     - 

Diabetes 01 (3,84%)     -     -     - 

Fibromialgia 01 (3,84%)     -     -     - 

Hipertensão 02 (7,69%)     - 01 (7,14%) 01 (100%) 

Labirintite 01 (3,84%)     -     -     - 

Sono prejudicado 13 (50%) 03(42,85%) 09 (64,28%) 01 (100%) 

Artrite 03 (11,53%) 01 (14,28%) 01 (7,14%)     - 

Enxaqueca 08 (30,76%) 01 (14,28%) 04 (28,57%)     - 

Gastrite 07 (26,72%) 01 (14,28%) 06 (42,85%)     - 

Osteoporose     -     - 02 (14,28%)     - 

Cefaléia 13 (50%) 02 (28,57%) 13 (92,85%)     - 

Úlcera 02 (7,69%) 01 (14,28%) 01 (7,14%)     - 

TPM 08 (30,76%)     - 04 (28,57%)     - 

Legenda: n= número de indivíduos; TPM= tensão pré-menstruação. 

 

Teste de Kruskal Wallis 

O teste estatístico de Kruskal-Wallis foi selecionado por adaptar-se melhor ao 

presente estudo, por ser um teste não paramétrico, onde as variáveis são nominais e a amostra 

possuir mais de 20 elementos a serem avaliados. Os resultados estão expressos nas tabelas 

abaixo.  

Para o grupo AiI, gênero feminino, faixa etária 18 a 40 anos, foi encontrado no 

teste de Kruskal-Wallis um valor de 309,4022 (p=0,000000), demonstrando que havia 

diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 12 são mostrados os valores da mediana, 

soma de postos e postos médios. 
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Tabela 12. Valores de mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero feminino do 
grupo AiI da faixa etária de 18 a 40 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade 29,0 17733,0 771,0 

    

Aperta 1,0 13121 570,5 

Range 1,0 9073,5 394,5 

Onicofagia 0,0 9073,5 394,5 

Morde objeto 0,0 7233,5 314,5 

    

Nervoso 1,0 11649,5 506,5 

Ansioso 1,0 10545,5 458,5 

Tenso 0,0 8705,5 378,5 

    

Dor ouvido D 0,0 9441,5 410,5 

Dor ouvido E 1,0 10177,5 442,5 

Dif. Aud. D 0,0 8337,5 362,5 

Dif. Aud. E 0,0 8705,5 378,5 

Plen. Auric. D 1,0 10177,5 442,5 

Plen. Auric. E 0,0 9809,5 426,5 

    

Dor olho D 0,0 8337,5 362,5 

Dor olho E 0,0 8705,5 378,5 

Hiper. Conj. D 0,0 7601,5 330,5 

Hiper. Conj. E 0,0 7601,5 330,5 

Lacrim. D 0,0 7601,5 330,5 

Lacrim. E 0,0 7969,5 346,5 

    

Sinusite 0,0 9441,5 410,5 

Diabetes 0,0 5761,5 250,5 

Fibromialgia 0,0 6129,5 266,5 

Hipertensão 0,0 6129,5 266,5 

Labirintite 0,0 5761,5 250,5 

Sono 0,0 9073,5 394,5 

Artrite 0,0 6129,5 266,5 

Enxaqueca 0,0 9441,5 410,5 

Gastrite 0,0 7969,5 346,5 

Osteoporose 0,0 5761,5 250,5 

Cefaleia 0,0 8705,5 378,5 

Ulcera 0,0 5761,5 250,5 

Tpm 1,0 11281,5 490,5 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero feminino do 

grupo AiI da faixa etária de 18 a 40 anos. 

 

Analisando o teste de Miller (nível de significância: p≤0,05), foi encontrada 

diferença estatística significante em algumas situações avaliadas. Os resultados evidenciaram 

essas diferenças para o perfil comportamental nervoso quando comparado às alterações 

sistêmicas de diabetes, labirintite, osteoporose e úlcera gástrica. 

Houve diferença estatística significante entre o hábito parafuncional de apertar os 

dentes quando comparados às alterações sistêmicas de artrite, diabetes, fibromialgia, 

hipertensão arterial, labirintite, osteoporose e úlcera gástrica. Tal parafunção também se 

mostrou significante quando comparado ao hábito de morder objetos. 

Segundo este teste estatístico, a idade teve diferença estatística significante 

quando comparada a várias alterações sistêmicas, como artrite, cefaléia, diabetes, enxaqueca, 

fibromialgia, gastrite, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, sinusite, úlcera gástrica, 

tensão pré-menstrual, e relato de sono prejudicado. Os resultados evidenciaram diferença 

estatística significante entre idade e todas as alterações oftalmológicas, otológicas, e de perfis 

comportamentais avaliados. Encontrou-se diferença significante entre idade e os hábitos 

parafuncionais de morder objetos, ranger dentes e onicofagia. 

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Para o grupo AiI, gênero feminino, da faixa etária de 41 a 60 anos, foi encontrado 

no teste de Kruskal-Wallis um valor de 290,8930 (p=0,000000), demonstrando que havia 

diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 13 são mostrados os valores da mediana, 

soma de postos e postos médios. 
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Tabela 13. Valores da mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero feminino do 
grupo AiI da faixa etária de 41 a 60 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade 50,5 15741,0 715,5 

    

Aperta 1,0 11825,0 537,5 

Range 1,0 8074,0 367,0 

Onicofagia 0,0 6028,0 274,0 

Morde objeto 0,0 5687,0 258,5 

    

Nervoso 0,0 8756,0 398,0 

Ansioso 1,0 11143,0 506,5 

Tenso 0,0 8074,0 367,0 

    

Dor ouvido D 0,0 8415,0 382,5 

Dor ouvido E 1,0 10461,0 475,5 

Dif. Aud. D 0,0 7051,0 320,5 

Dif. Aud. E 0,0 7392,0 336,0 

Plen. Auric. D 0,0 6369,0 289,5 

Plen. Auric. E 0,0 6369,0 289,5 

    

Dor olho D 0,0 7392,0 336,0 

Dor olho E 0,0 7733,0 351,5 

Hiper. Conj. D 0,0 6369,0 289,5 

Hiper. Conj. E 0,0 7733,0 351,5 

Lacrim. D 0,0 7051,0 320,5 

Lacrim. E 0,0 7051,0 320,5 

    

Sinusite 0,0 7733,0 351,5 

Diabetes 0,0 6028,0 274,0 

Fibromialgia 0,0 6710,0 305,5 

Hipertensão 0,0 7051,0 320,5 

Labirintite 0,0 6028,0 274,0 

Sono 0,0 8074,0 367,0 

Artrite 0,0 5687,0 258,5 

Enxaqueca 0,0 7051,0 320,5 

Gastrite 0,0 7733,0 351,5 

Osteoporose 0,0 6369,0 289,5 

Cefaleia 1,0 9779,0 444,5 

Ulcera 0,0 5687,0 258,5 

Tpm 0,0 7392,0 336,0 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero feminino do 

grupo AiI da faixa etária de 41 a 60 anos. 

 

Analisando o teste de Miller (nível de significância: p≤0,05), foi encontrada 

diferença estatística significante em algumas situações avaliadas. Os resultados evidenciaram 

tal diferença para o perfil comportamental ansioso quando comparado ao hábito de morder 

objetos, e às alterações sistêmicas de artrite e úlcera gástrica. 

Houve também diferença estatística significante entre o hábito parafuncional de 

apertar os dentes e onicofagia, plenitude auricular direita, hiperemia conjuntiva direita, e 

alterações sistêmicas de diabetes, labirintite, osteoporose e úlcera gástrica. 

Segundo este teste estatístico, a idade teve diferença estatística significante 

quando comparada a várias alterações sistêmicas, como artrite, cefaléia, diabetes, enxaqueca, 

gastrite, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, sinusite, úlcera gástrica. Os resultados 

também evidenciaram diferença significante entre idade e todas as alterações oftalmológicas e 

otológicas avaliadas. Encontrou-se também diferença estatística significante entre idade e os 

hábitos parafuncionais de morder objetos, ranger dentes e onicofagia.  Houve diferença 

estatística significante entre idade e TPM e relato de sono prejudicado.  

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Para o grupo AiI, gênero masculino, da faixa etária de 18 a 40 anos, foi 

encontrado no teste de Kruskal-Wallis um valor de 205,3654 (p=0,000000), demonstrando 

que havia diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 14 são mostrados os valores da 

mediana, soma de postos e postos médios. 
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Tabela 14. Valores da mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero masculino do 
grupo AiI da faixa etária de 18 a 40 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade 28,0 7545,0 503,0 

    

Aperta 1,0 5715,0 381,0 

Range 1,0 5220,0 348,0 

Onicofagia 0,0 3982,5 265,0 

Morde objeto 0,0 3982,5 265,5 

    

Nervoso 1,0 4725,0 315,0 

Ansioso 1,0 4972,5 331,5 

Tenso 0,0 3982,5 265,5 

    

Dor ouvido D 0,0 3487,5 232,5 

Dor ouvido E 0,0 3487,5 265,5 

Dif. Aud. D 0,0 2745,0 249,0 

Dif. Aud. E 0,0 3735,0 265,5 

Plen. Auric. D 0,0 4230,0 282,0 

Plen. Auric. E 0,0 4477,5 298,5 

    

Dor olho D 0,0 3982,5 232,5 

Dor olho E 0,0 3487,5 232,5 

Hiper. Conj. D 0,0 3487,5 232,5 

Hiper. Conj. E 0,0 3487,5 232,5 

Lacrim. D 0,0 3240,0 216,0 

Lacrim. E 0,0 3487,5 232,5 

    

Sinusite 0,0 2992,5 199,5 

Diabetes 0,0 2745,0 183,0 

Fibromialgia 0,0 2745,0 183,0 

Hipertensão 0,0 2745,5 183,0 

Labirintite 0,0 2745,0 183,0 

Sono 0,0 4230,0 282,0 

Artrite 0,0 2992,5 199,5 

Enxaqueca 0,0 2745,0 183,0 

Gastrite 0,0 2992,5 199,5 

Osteoporose 0,0 2745,0 183,0 

Cefaleia 0,0 3735,0 249,0 

Ulcera 0,0 2992,5 199,5 

Tpm - - - 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero masculino 

do grupo AiI da faixa etária de 18 a 40 anos. 

 

Analisando-se o teste de Miller (nível de significância: p≤ 0,05), foi encontrada 

diferença estatística significante em algumas situações avaliadas. Segundo este teste 

estatístico, a idade teve diferença estatística significante quando comparada a várias alterações 

sistêmicas, como artrite, cefaléia, diabetes, enxaqueca, fibromialgia, gastrite, hipertensão 

arterial, labirintite, osteoporose, sinusite, úlcera gástrica e relato de sono prejudicado. 

Os resultados evidenciaram diferença estatística significante entre idade e todas as 

alterações oftalmológicas. Nas alterações otológicas não houve significância apenas na 

avaliação da presença de plenitude auricular do lado esquerdo. 

Encontrou-se diferença estatística significante entre idade e os hábitos 

parafuncionais de morder objetos e onicofagia. Foi encontrado significância dos resultados 

quando comparado idade e perfil comportamental tenso. 

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Para o grupo AiI, gênero masculino, da faixa etária de 41 a 60 anos, foi 

encontrado no teste de Kruskal-Wallis um valor de 117,5615 (p=0,000000), demonstrando 

que havia diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 15 são mostrados os valores da 

mediana, soma de postos e postos médios. 
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Tabela 15. Valores da mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero masculino do 
grupo AiI da faixa etária de 41 a 60 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade 48,0 2718,0 302,0 

    

Aperta 1,0 2025,0 225,0 

Range 1,0 1876,5 208,5 

Onicofagia 0,0 1431,0 159,0 

Morde objeto 0,0 1134,0 126,0 

    

Nervoso 0,0 1579,5 175,5 

Ansioso 0,0 1431,0 159,0 

Tenso 1,0 1728,0 192,0 

    

Dor ouvido D 0,0 1134,0 126,0 

Dor ouvido E 0,0 1134,0 126,0 

Dif. Aud. D 0,0 1282,5 142,5 

Dif. Aud. E 0,0 1431,0 159,0 

Plen. Auric. D 0,0 1282,5 142,5 

Plen. Auric. E 0,0 1282,5 142,5 

    

Dor olho D 0,0 1282,5 142,5 

Dor olho E 0,0 1282,5 142,5 

Hiper. Conj. D 0,0 1579,5 176,5 

Hiper. Conj. E 0,0 1579,5 176,5 

Lacrim. D 0,0 1282,5 142,5 

Lacrim. E 0,0 1282,5 142,5 

    

Sinusite 0,0 1134,0 126,0 

Diabetes 0,0 1134,0 126,0 

Fibromialgia 0,0 985,5 109,5 

Hipertensão 0,0 1282,5 142,5 

Labirintite 0,0 985,5 109,5 

Sono 1,0 1728,0 192,0 

Artrite 0,0 985,5 109,5 

Enxaqueca 0,0 985,5 109,5 

Gastrite 0,0 1134,0 126,0 

Osteoporose 0,0 985,0 109,5 

Cefaleia 0,0 1431,0 159,0 

Ulcera 0,0 1134,0 126,0 

Tpm        - - - 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero masculino 

do grupo AiI da faixa etária de 41 a 60 anos. 

 

Analisando-se o teste de Miller (nível de significância: p≤ 0,05), foi encontrada 

diferença estatística significante em algumas situações avaliadas. Segundo este teste 

estatístico, a idade teve diferença significativa quando comparada a várias alterações 

sistêmicas, como artrite, diabetes, enxaqueca, fibromialgia, gastrite, hipertensão arterial, 

labirintite, osteoporose, sinusite, úlcera gástrica. Os resultados evidenciaram diferença 

significante entre idade e as alterações oftalmológicas de dor nos olhos e lacrimejamento de 

ambos os lados.  

Nas alterações otológicas foram encontrados resultados significantes em dor de 

ouvido e plenitude auricular de ambos os lados. Encontrou-se diferença significante entre 

idade e os hábitos parafuncionais de morder objetos. 

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Para o grupo AiII, gênero feminino, da faixa etária de 18 a 40 anos, foi 

encontrado no teste de Kruskal-Wallis um valor de 281,1505  (p=0,000000), demonstrando 

que havia diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 16 são mostrados os valores da 

mediana, soma de postos e postos médios. 
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Tabela 16. Valores da mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero feminino do 
grupo AiII da faixa etária de 18 a 40 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade                         27,5 21905,0        842,5 

    

Aperta                    1,0 16166,5      621,7 

 Range         0,0 12436,0       478,3 

 Onicofagia            0,0 10363,5       398,5 

Morde objeto       0,0 8291,0        318,8 

    

Nervoso                  1,0 13265,0       510,1 

Ansioso                  1,0 15752,0        605,8   

Tenso         1,0 14094,0      542,0 

    

Dor ouvido D 0,5      12850,5        494,2 

Dor ouvido E 1,0 12563,5       502,5 

Dif. Aud. D          0,0 9534,5       366,7 

Dif. Aud. E          0,0 8833,0        353,3 

Plen. Auric. D 1,0 13392,5       535,7 

Plen. Auric. E 0,0 12436,0       478,3 

    

Dor olho D        0,0 11607,0      446,4 

Dor olho E       0,0 11607,0        446,4 

Hiper. Conj. D 0,0 8705,5        334,8   

Hiper. Conj. E 0,0 9120,0        350,7 

Lacrim. D            0,0 9949,0       382,6 

Lacrim. E            0,0 9949,0        382,6 

    

Sinusite      0,0 9120,0       350,7 

Diabetes                  0,0 7876,5      302,9 

Fibromialgia          0,0 7876,5        302,9 

Hipertensão 0,0 8291,0        318,8 

Labirintite              0,0 7876,5       302,9 

Sono          0,5      12850,5        494,2 

Artrite                    0,0 8705,5        334,8 

Enxaqueca 0,0 10778,0       414,5 

Gastrite                   0,0 10363,5        398,5 

Osteoporose         0,0 7462,0        287,0 

Cefaleia                  0,5      12850,5        494,2 

Ulcera        0,0 10778,        414,5 

Tpm           0,0 8291,0        318,8 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero feminino do 

grupo AiII da faixa etária de 18 a 40 anos 

 

Analisando-se o teste de Miller (nível de significância: p≤ 0,05), foi encontrada 

diferença estatística significante em algumas situações avaliadas. Os resultados evidenciaram 

diferença significante para o perfil comportamental ansioso quando comparado às alterações 

sistêmicas de artrite, diabetes, fibromialgia, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, e 

úlcera gástrica, e também para a alteração oftalmológica de hiperemia conjuntival do lado 

direito. 

Houve também diferença significativa entre o hábito parafuncional de apertar os 

dentes com a alteração oftalmológica de hiperemia conjuntiva direita e esquerda, e alterações 

sistêmicas de artrite, diabetes, fibromialgia, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, 

sinusite e úlcera gástrica. Foi também encontrada diferença significativa quando comparado à 

parafunção de morder objetos, e ao relato de sono prejudicado. 

Segundo este teste estatístico, a idade teve diferença significativa quando 

comparada a várias alterações sistêmicas, como artrite, cefaléia, diabetes, enxaqueca, 

fibromialgia, gastrite, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, sinusite, úlcera gástrica. Os 

resultados evidenciaram diferença significante entre idade e todas as alterações 

oftalmológicas e otológicas avaliadas. Encontrou-se diferença significante entre idade e os 

hábitos parafuncionais de morder objetos, ranger dentes e onicofagia.  

Nos aspectos de alteração de perfil comportamental de tenso e nervoso quando 

comparados à idade, os resultados se mostraram com diferença estatisticamente significante. 

Houve diferença estatística significante entre idade e TPM e relato de sono prejudicado.  

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Para o grupo AiII, gênero feminino, da faixa etária de 41 a 60 anos, foi encontrado 

no teste de Kruskal-Wallis um valor de 178,6037 (p=0,000000), demonstrando que havia 

diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 17 são mostrados os valores da mediana, 

soma de postos e postos médios. 
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Tabela 17. Valores da mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero feminino do 
grupo AiII da faixa etária de 41 a 60 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade                         46,5 6181,0        441,5 

    

Aperta                    1,0 4781,0       341,5           

 Range         0,0 3479,0        248,5 

 Onicofagia            0,0 2828,0        202,0 

Morde objeto       0,0 2394,0        171,0 

    

Nervoso                  1,0 4130,0       295,0 

Ansioso                  1,0 4452,0        318,0           

Tenso         1,0 3913,0        279,5 

    

Dor ouvido D 1,0 3913,0      279,5 

Dor ouvido E 0,0 3045,0      217,5 

Dif. Aud. D          0,0 2394,0       171,0 

Dif. Aud. E          0,0 2611,0        186,5 

Plen. Auric. D 0,0 3479,0        248,5 

Plen. Auric. E 0,0 3479,0        248,5 

    

Dor olho D        0,0 3045,0        217,5 

Dor olho E       0,0 2828,0        202,0   

Hiper. Conj. D 0,0 2394,0        171,0 

Hiper. Conj. E 0,0 2212,0        158,0            

Lacrim. D            0,0 2828,0        202,0   

Lacrim. E            0,0 2828,0      202,0 

    

Sinusite      0,0 2828,0     202,0 

Diabetes                  0,0 2177,0      155,5 

Fibromialgia          0,0 2177,0       155,5 

Hipertensão 0,0 2394,0        171,0 

Labirintite              0,0 2177,0       155,5 

Sono          1,0 4130,0        295,0 

Artrite                    0,0 2394,0       171,00 

Enxaqueca 0,0 3045,0        217,5 

Gastrite                   0,0 3479,0       248,5 

Osteoporose         0,0 2611,0        186,5 

Cefaleia                  1,0 4998,0        357,0 

Ulcera        0,0 3045,0        217,50 

Tpm           0,0 2394,0     171,0 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero feminino do 

grupo AiII da faixa etária de 41 a 60 anos.  

 

Analisando-se o teste de Miller (nível de significância de 0,05), foi encontrada 

diferença estatística significante em algumas situações avaliadas. Os resultados evidenciaram 

diferença significante para o hábito parafuncional de apertar os dentes quando comparado às 

alterações sistêmicas de diabetes, fibromialgia, labirintite, osteoporose e cefaléia, também 

foram significativos para a alteração oftalmológica de hiperemia conjuntival do lado 

esquerdo. 

Houve diferença significativa entre cefaléia com a alteração oftalmológica de 

hiperemia conjuntiva direita e esquerda, e alterações sistêmicas de diabetes, fibromialgia, 

hipertensão arterial, labirintite e úlcera gástrica. Foi também encontrada diferença 

significativa quando comparado à parafunção de morder objetos. Além da alteração otológica 

de dificuldade auditiva do lado direito. 

Segundo este teste estatístico, a idade teve diferença significativa quando 

comparada a várias alterações sistêmicas, como artrite, cefaléia, diabetes, enxaqueca, 

fibromialgia, gastrite, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, sinusite, úlcera gástrica. Os 

resultados evidenciaram diferença significante entre idade e todas as alterações 

oftalmológicas e otológicas avaliadas. 

Encontrou-se diferença significante entre idade e os hábitos parafuncionais de 

morder objetos, ranger dentes e onicofagia.  Nos aspectos de alteração de perfil 

comportamental de tenso e nervoso quando comparados à idade, os resulatdos se mostraram 

significantes. Houve diferença significativa entre idade e TPM e relato de sono prejudicado.  

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Para o grupo AiII, gênero masculino, da faixa etária de 18 a 40 anos, foi 

encontrado no teste de Kruskal-Wallis, um valor de 84,85 (p=0,000000), demonstrando que 

havia diferença estatística entre as variáveis. Na Tabela 18 são mostrados os valores da 

mediana, soma de postos e postos médios. 
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Tabela 18. Valores da mediana, soma de postos e postos médios nas variáveis do gênero masculino do 
grupo AiII da faixa etária de 18 a 40 anos. 

Grupo Mediana Soma de postos Posto médio 

Idade                         24,0 1547,0       221,0 

    

Aperta                    1,0 1148,0        164,0 

 Range         0,0 931,0       133,0 

 Onicofagia            0,0 931,0        133,0 

Morde objeto       0,0 931,0       133,0 

    

Nervoso                  1,0 1039,5      148,5 

Ansioso                     

Tenso         1,0 1039,5       148,5 

    

Dor ouvido D 0,0 714,0       102,0 

Dor ouvido E 0,0 931,0       133,0 

Dif. Aud. D          0,0 605,5       86,50 

Dif. Aud. E          0,0 605,5        86,50 

Plen. Auric. D 0,0 714,0     102,0 

Plen. Auric. E 0,0 822,5       117,5 

    

Dor olho D        0,0 931,0        133,0 

Dor olho E       0,0 605,5       86,5 

Hiper. Conj. D 0,0 714,0        102,0 

Hiper. Conj. E 0,0 714,0       102,0 

Lacrim. D            0,0 714,0       102,0 

Lacrim. E            0,0 714,0       102,0 

    

Sinusite      0,0 714,0       102,0 

Diabetes                  0,0 605,5       86,5 

Fibromialgia          0,0 605,5       86,50 

Hipertensão 0,0 605,5       86,5 

Labirintite              0,0 605,5      86,5 

Sono          0,0 931,0        133,0 

Artrite                    0,0 714,0        102,0 

Enxaqueca 0,0 714,0       102,0 

Gastrite                   0,0 605,5       86,5 

Osteoporose         0,0 605,5        86,50 

Cefaleia                  0,0 822,5        117,5 

Ulcera        - - - 

Tpm           0,0 714,0        102,0 

Legenda: D= direito (a); E= esquerdo (a); Dif. Aud.= dificuldade auditiva; Plen. Auric.= plenitude auricular; Hiper. 
Conj.= hiperemia conjuntival; Lacrim.= lacrimejamento; Tpm= tensão pré-menstrual. 
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Resultados do Teste de Miller analisando as variáveis no gênero masculino 

do grupo AiII da faixa etária de 18 a 40 anos. 

 

De acordo com o teste de Miller, a idade dos participantes apresentou diferença estatística 

significante, em relação à fibromialgia, gastrite, hipertensão arterial, labirintite, osteoporose, 

alteração otológica de dificuldade auditiva de ambos os lados, e da alteração oftalmológica de 

presença de dor no olho esquerdo. 

Os outros aspectos avaliados não evidenciaram diferença estatística significante. 

 

 

Não foi realizado Teste estatístico Kruskal Wallis, nem o Teste de Miller para as 

variáveis do gênero masculino da faixa etária de 41 a 60 anos, porque nesta amostra havia 

apenas um indivíduo, o que impediu análise comparativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Discussão 
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

Os estudos epidemiológicos podem ser classificados de acordo com diversos 

aspectos, e nem sempre é possível ter um consenso quanto à sua classificação. De acordo com 

o objetivo da pesquisa, pode se classificar os estudos em descritivo, quando o pesquisador tem 

a intenção de descrever o padrão de ocorrência de determinada alteração em relação a 

variáveis ligadas ao indivíduo analisado, ao tempo e ao local. De outra forma, há estudos cujo 

objetivo é testar hipóteses específicas de associação causal entre variáveis, neste caso trata-se 

de um estudo analítico. Há também, o estudo exploratório, que seria uma intersecção entre 

esses dois tipos (Antunes e Peres 2006). 

Os aspectos metodológicos também classificam os estudos epidemiológicos, ou 

seja, há uma classificação de acordo com o mecanismo de coleta de dados. Podem ser 

divididos em estudos experimentais, ou de intervenção, e os estudos de observação. Na 

verdade a diferença básica entre esses estudos relaciona-se com a intervenção do pesquisador 

na população estudada, sendo que no primeiro tipo, o pesquisador intervém, controlando 

algum efeito de exposição, testando hipóteses causais sobre associações envolvidas, e no 

segundo não, ocorre apenas a observação do fato (Antunes e Peres 2006). 

Os estudos epidemiológicos também podem ser classificados em controlados, ou 

seja, quando se constitui um grupo controle, para comparações com grupos tratados, e ou 

expostos a determinada situação. De outra forma, classificam-se os estudos não-controlados, 

onde não se forma esse grupo comparativo (Antunes e Peres 2006). 

De acordo com a forma de organização dos dados com relação ao tempo, os 

estudos podem se classificar em transversais ou longitudinais, sendo que o primeiro envolve 

um corte instantâneo no tempo, e o segundo é realizado ao longo do tempo, podendo ser 

retrospectivo, ou prospectivo dependendo do fluxo temporal selecionado (Antunes e Peres 

2006). 

Para atingir os objetivos de um estudo epidemiológico, se faz necessário medir a 

frequência das alterações na população avaliada. A primeira medida seria a prevalência, 

parâmetro conhecido da literatura epidemiológica que pode ser definido como o número total 

de casos, episódios ou eventos existentes em um determinado local em determinado período 

de tempo. Outra medida seria a incidência, que pode ser entendida como o número de casos 

novos durante um tempo específico dentro de uma população sob determinado risco no 

começo do período (Antunes e Peres 2006). 
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Este presente trabalho pode ser entendido como um estudo descritivo, pois o 

pesquisador apenas descreveu os dados coletados e não testou hipóteses, nem associações. A 

coleta de dados foi feita por meio de entrevista, ou seja, o indivíduo era questionado pelo 

pesquisador, que foi previamente habilitado, para executar as perguntas de forma clara e 

objetiva, e também adequar a linguagem ao indivíduo entrevistado. A resposta do entrevistado 

era tida como verdadeira, e anotada em prontuário clínico, para posterior avaliação, 

caracterizando um estudo de observação, onde não ocorreu intervenção. 

Neste estudo não se constituiu grupo controle, por se tratar de um estudo inicial de 

caracterização dos indivíduos que foram encaminhados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

para o Serviço de Oclusão, Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial incluído no 

Projeto DAPE da FORP-USP. Assim sendo, foi impossível estimar o grupo avaliado, para se 

constituir um grupo controle.  

Com relação à organização do tempo, o presente estudo foi classificado como 

longitudinal, pois foram avaliadas as variáveis em um determinado período de tempo, e não se 

realizou reavaliações, ou estudos retrospectivos para possíveis comparações. A medida de 

frequência se deu por meio de análise de prevalência, pois não houve análise de novos casos, 

somente dos casos presentes no momento da coleta. 

 
A) Gênero  

 
Iniciando a análise dos resultados encontrados neste estudo, temos uma 

superioridade do gênero feminino com relação ao masculino (Tabela 01), sendo que dos 117 

indivíduos selecionados, 85 eram do gênero feminino representando 73,64% da amostra, e 32 

eram do gênero masculino, representando 26,36%. Tal relação concorda com publicações 

anteriores (Dworkin et al., 1990; Huang et al., 2002; Bove et al., 2005; Oviedo Montes et al., 

2001; Pedroni et al., 2003; Rocha et al., 2002; Vollaro et al., 2001, Ferreira 2008). 

A maior prevalência do gênero feminino tem sido relatada em diversos estudos 

sobre DTM, e relaciona-se a vários fatores que serão abordados posteriormente, porém é 

importante ressaltar que na análise de qualquer alteração, estado de saúde ou doença, que 

demonstre certa predileção por um determinado gênero, é preciso estar alerta para três 

possíveis fatores causais. O primeiro relaciona-se às diferenças biológicas e fisiológicas que 

podem ocasionar uma vulnerabilidade de um ou outro gênero a determinada doença ou 

disfunção; um segundo fator estaria relacionado com diferenças comportamentais, e como 

último fator a herança genética (Warren et  al., 2001).  
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Alguns autores como De Bont et al., 1997; Carlsson et al 2000; Dao et al., 2000; 

Rocha et al., 2002, atribuem as discrepâncias encontradas nos resultados de pesquisas quanto 

ao gênero, às diferenças biológicas e fisiológicas, dentre as quais estão fatores hormonais ou 

de constituição, fatores moleculares, diferenças psicossociais e morfológicas da ATM. 

Além desses aspectos, segundo Lereshe (1999), as mulheres podem detectar sinais 

aos quais os homens não conseguem, demonstrando uma diferença de sensibilidade biológica 

ao estímulo, e ainda vale ressaltar que as mulheres parecem ter mais consciência da 

necessidade e acabam por buscar tratamento mais do que os homens (Agerberg et al., 1990; 

D’Antônio et al., 2000; Dao et al., 2000; Vollaro et al., 2001; Bonjardim et al., 2005). 

 
B) Idade 

Com relação à idade no presente estudo ocorreu maior prevalência em indivíduos 

considerados adultos jovens, ou seja, na faixa etária de 18 a 40 anos (Tabela 01) estando em 

concordância com trabalhos de Cauás 2004; Bove et al., 2005; Dworkin et al., 1990; Esposito 

et al., 2000; Gremillion 2000; Locker et al., 1988; Rocha et al., 2002, Ferreira 2008, os quais 

consideram esta faixa etária como a mais produtiva da sociedade, sendo caracterizada por 

uma época de intensa tensão psicológica, e que esse fator poderia aumentar significantemente 

o desenvolvimento de disfunção craniomandibular. 

Estudos epidemiológicos têm revelado que as DTMs não têm apresentado um 

crescimento com o aumento da idade, pelo contrário, há sinais de estabilização dos sinais 

clínicos e redução da disfunção (Dworkin et al., 1990, Gremillion 2000, Lereshe, 1999). 

Pode-se observar neste presente estudo a diferença proporcional dos grupos dentro 

da mesma faixa etária, ou seja, na faixa etária dos adultos jovens, encontrou-se 38 indivíduos 

do grupo AiI, e  33 do grupo AiII, não havendo muita disparidade entre eles. Na faixa etária 

dos adultos, onde 31 indivíduos eram do grupo AiI, e apenas 15 eram do grupo AiII, 

revelando uma redução de número de indivíduos com maior idade acometidos por sintomas 

severos da DTM, estando de acordo com as publicações referidas anteriormente.  

 

C) Hábitos parafuncionais 

 
Os hábitos parafuncionais podem ser definidos como comportamentos que 

diferem dos funcionais, que no sistema estomatognático, seriam a mastigação, deglutição e 

fala (Rudgh et al., 1989). Portanto os hábitos de ranger, apertar, morder objetos, língua, 

bochechas e lábios, e onicofagia são considerados parafuncionais, e podem ocasionar 
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posicionamento anormal dos dentes, levando a uma oclusão traumática, predispondo à 

disfunção de ATM. 

Para Cauás (2004), a parafunção pode ser definida como todas as atividades 

neuromusculares não funcionais do sistema estomatognático, que produzem hiperatividade de 

grupos musculares craniomandibulares e aumentam a pressão interna da ATM, levando a 

repetitivos microtraumas nas superfícies articulares, podendo contribuir no aparecimento das 

DTMs. 

Os hábitos orais deletérios desencadeiam uma contração muscular do tipo 

isométrica, demorada e por longos períodos, que inibe o fluxo sanguíneo normal para os 

tecidos musculares, levando a um aumento de dióxido de carbono e resíduos metabólicos nos 

tecidos musculares, podendo causar fadiga, espasmos e dor (Cauás, 2004). 

Devido aos fatores evidenciados, há maior probabilidade das atividades 

parafuncionais ocasionarem alterações no sistema muscular e na ATM, pois as estruturas do 

sistema mastigatório toleram uma determinada quantidade de forças geradas pela 

hiperatividade e após esse nível pode ocorrer um colapso nos tecidos (Zarb e Mohl, 1991). 

Bianchini (1998) cita que os hábitos parafuncionais orais podem prejudicar a estabilidade do 

sistema estomatognático. 

Há muita discordância sobre a influência ou não dos hábitos parafuncionais nas 

DTMs. Autores como Barone at al., 1997, sugerem eles são comuns em populações de 

indivíduos normais e que na maior parte dos casos não resultam em sintomas de DTM. 

Contudo, outros concluem que as parafunções têm um papel significativo na etiologia das 

DTMs (Widmalm et al., 1995; Bianchini, 1998; Zarb e Mohl, 1991). 

No presente estudo, os resultados evidenciaram alta prevalência de hábitos 

parafuncionais em ambos os grupos avaliados (Tabelas 02 e 07), onde os indivíduos foram 

questionados com relação aos hábitos de apertar dentes, ranger dentes, roer unhas 

(onicofagia), e morder objetos. No Grupo AiI houve maior prevalência de apertamento dental 

no gênero feminino independente da idade, houve também maior prevalência do hábito de 

ranger os dentes e morder objetos no gênero masculino independente da faixa etária, 

concordando com Cauás, 2004.  

No Grupo AiII houve alta prevalência dos hábitos de apertar e ranger 

independente do gênero e faixa etária, concordando com Rosa 2004; Matheus et al., 2005; 

Branco et al., 2008; Ferreira 2008. 
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D) Perfil comportamental 

 
No relato de como os indivíduos se consideravam quanto seu perfil 

comportamental, houve alta prevalência de todos os aspectos questionados (Tabelas 03 e 08), 

onde os indivíduos foram questionados se estes se consideravam pessoas nervosas, ansiosas 

ou tensas. Vale ressaltar que cada indivíduo poderia responder de forma positiva para mais de 

um quesito. 

Avaliando o Grupo AiI, os indivíduos gênero feminino independente da faixa 

etária  consideraram-se mais nervosos, que o masculino. Porém quando questionados quanto a 

se considerarem ansiosos, os indivíduos do gênero masculino foram mais prevalentes que os 

do gênero feminino, na faixa etária dos adultos jovens, porém na faixa etária dos adultos, os 

resultados evidenciaram o oposto. Referindo-se ao quanto esses indivíduos se consideravam 

tensos, na faixa etária dos adultos, o gênero masculino foi mais prevalente, e na faixa etária 

dos adulto-jovens, praticamente não houve diferença.  

O grupo AiII houve alta prevalência de todos aspectos avaliados de forma 

equilibrada, porém qualquer consideração neste grupo terá um viéz pois, na faixa etária adulto 

do gênero masculino, há um único indivíduo, o que dificulta a análise.     

A teoria psicofisiológica é uma das mais aceitas atualmente e determina que a etiologia 

da DTM é complexa, multifatorial, havendo evidências de que a ansiedade e a depressão poderiam 

modificar a percepção de dor de um paciente e a vontade de tolerar a dor. A ansiedade, a depressão e o 

estresse, cada dia mais presentes na vida cotidiana atual, provavelmente devido ao estilo de vida 

atribulado, são colaboradores no delineamento do quadro patológico das DTM (Coronato et al., 2008). 

Considerando a grande variedade de fatores envolvidos na etiologia da DTM, seu 

diagnóstico deve ser diferenciado e criterioso, envolvendo a determinação de seus sinais e 

sintomas característicos e buscar dados que indiquem o estado emocional do paciente, 

relevantes ao tratamento (Coronato et al., 2008, Lee et al., 1989). 

Pesquisas recentes sugerem que a ansiedade pode ser um fator emocional e afetivo 

concomitante às DTMs (Suvinem e Reade 1995; Roy-Byrne et al., 2008). Existem fortes 

evidências que alguns pacientes com DTM sejam mais ansiosos e/ou deprimidos que 

indivíduos assintomáticos (Suvinem e Reade 1995; Turk e Melzack  2001; Slade et al., 2007 e 

Alschuler et al., 2008). 

As DTMs podem ser frequentemente acompanhadas por fatores psicológicos, que 

podem contribuir para o estabelecimento e manutenção da dor muscular. Caracteriza-se como 

um problema significante de dor em que a gravidade, persistência e disfunções psicológicas 
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ou comportamentais, também são comparavelmente problemáticas ao sofrimento causado por 

dores em outras partes do corpo (Fricton 1995). Altos níveis de ansiedade combinado ao 

hábito de apertamento dental foram associados à dor miofascial crônica (Velly et al., 2003).  

Persiste grande controvérsia sobre este tema, porém devido ao grande número de 

artigos publicados sobre esta correlação positiva, é necessário que os profisionais da saúde, de 

maneira geral, estejam atentos à possibilidade de alterações comportamnetais e emocionais 

influenciarem de maneira positiva ou negativa no desenvolvimento, manutenção e 

intensificação de sintomas, ou doenças (Pomp 1977; Cannistraci e Friedric 1987; Okino et al., 

1990, Seger 2002, Wexler e Steed, 1998). 

 
E) Sinais e Sintomas otológicos 

 
A otalgia pode decorrer de causas otológicas, como otite média, otite externa, 

mastoidite, ou de fatores não otológicos, que incluem condições dentárias, tonsilites, 

neoplasias, neuralgias e disfunções da articulação temporomandibular (Mota et al., 2007).  

Alguns autores como Dworkin et al., 1990; Keersmaekers et al., 1996, sugerem 

que as DTMs sejam uma das causas mais comuns de otalgia por motivo não-otológico.  

Estudos embriológicos sugerem a existência de aspectos que podem contribuir 

para a relação entre sintomas auditivos e DTM. A mandíbula e os ossículos da orelha média 

têm a mesma origem embriológica, na cartilagem de Meckel, o que poderia explicar as várias 

malformações da orelha média associadas a alterações mandibulares, assim como a anatomia 

e biomecânica da ATM, as quais estão intimamente relacionadas com estruturas e funções 

auditivas (Mota et al., 2007). 

A pressão produzida pelo deslocamento distal e posterior do côndilo mandibular 

sobre o nervo aurículotemporal e estruturas da orelha, especialmente sobre a tuba auditiva, 

pode ser responsável por alguns sinais e sintomas auditivos que aparecem nas DTMs (Costen 

1936). Dentre esses sinais e sintomas, os mais comuns são: sensação de plenitude auricular, 

zumbido, otalgia e vertigem com nistagmo. O conjunto dessas alterações musculares, 

articulares e auriculares foi chamado de “Síndrome de Costen” (Costen 1936). 

Outros autores sugerem que a dor de ouvido pode ser na realidade, a dor da 

própria articulação temporomandibular sentida em posição mais posterior. A proximidade 

entre as estruturas articular e da orelha, a herança filogenética similar e o trajeto da inervação 

podem confundir o paciente e o profissional, no momento de localizar a dor (Tuz et al., 2003).  
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Outros autores acreditam que a dor possa ser produzida por hipercontração e 

hiperestiramento do músculo pterigóideo lateral, que leva à hipertonia do músculo tensor do 

tímpano, sendo essa dor quase sempre referida em uma região diferente e distante do local de 

origem (Okeson 1992). 

Interferências na região da fissura petrotimpânica, por onde passam o nervo corda 

do tímpano, a artéria timpânica e o ligamento disco-maleolar, poderiam também causar 

sintomas otológicos (Felicio et al., 2004). 

Uma configuração plana da eminência articular poderia levar ao deslizamento do 

côndilo da mandíbula contra o ligamento esfenomandibular, desencadeando a disfunção do 

sistema neuromuscular e provocando alterações no reflexo protetor durante a deglutição, o 

que inibiria a abertura da tuba auditiva e reduziria a ventilação da orelha média (Felicio et al., 

2004). 

Para D’Antonio et al. (2000) na faixa de 85% dos pacientes com DTM apresentam 

sintomas otorrinolaringológicos. No trabalho realizado por Gutiérrez et al. (2001), 80% dos 

pacientes apresentaram queixa de dois a quatro sintomas auditivos e 20% de um ou cinco 

sintomas, sendo 60% queixa bilateral, 20% do lado direito e 20% do esquerdo. Quando 

relacionados dois sintomas otológicos muito freqüentes (otalgia e zumbido) com os resultados 

audiológicos obtidos, observou-se que a otalgia foi mais referida por mulheres (70%). 

Pereira  et al. (2005), realizaram pesquisa com pacientes portadores de DTM e 

verificaram que o zumbido, a otalgia e a plenitude auricular eram descrito por 62,5% dos 

pacientes, hipoacusia e a tontura por 37,5%, somente 12,5% dos indivíduos não relataram 

nenhum sintoma auditivo. 

Pascoal et al. (2001),  encontraram sintomas otológicos em 80% dos pacientes 

avaliados, sendo que 64 pacientes (50,8%) referiam à dor em ouvido; 65 (51,6%), sensação de 

plenitude auricular; 63(50%) referiam à presença de tínitus; 42(33,3%) sensação de tontura; 

11(8,73%), sensação de vertigem; e 12(9,52%) relataram perda auditiva. 

A ausência de anormalidade nas audiometrias comprova que eles não apresentam 

perda auditiva relacionada à desordem temporomandibular (Pascoal 2001). Existem muitas 

tentativas para explicar a relação entre alterações de ATM e sinais e sintomas auditivos, 

porém ao analisar a literatura, Jacob et al., 2005, evidenciaram que a relação entre perda 

auditiva e disfunção temporomandibular ainda não está estabelecida. 

No presente estudo, os indivíduos foram questionados quanto à presença de 

otalgia (dor nos ouvidos), dificuldade auditiva e plenitude auricular, que seria reconhecida 
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como uma sensação de ouvido tampado. Os resultados evidenciaram que no grupo AiI 

(Tabela 04) houve maior prevalência de dor no gênero feminino independente da faixa etária, 

concordando com D’Antonio 2000. Avaliando-se o sintoma dificuldade auditiva, as 

prevalências apresentaram variação discreta entre os gêneros e faixa etária. Os resultados 

evidenciaram que no sintoma de plenitude auricular houve maior prevalência no gênero 

masculino, exceto no lado direito, na faixa etária dos adultos jovens. 

No grupo AiII (Tabela 09) houve maior prevalência do gênero feminino em todos 

os sintomas avaliados, em todas faixas etárias, concordando com D’Antonio 2000. 

Os resultados encontrados concordam com Ferreira et al., 2002, Bruto et al., 2000, 

que verificaram predomínio da otalgia em portadores de DTM do gênero feminino, em 

comparação ao masculino, e sugeriram que tal situação poderia ser devido à maior absorção 

do estresse emocional pela mulher, o que leva a uma diminuição do nível de tolerância 

fisiológica e aumento da hiper-atividade muscular, produzindo desequilíbrio funcional. 

 
F) Sinais e sintomas oftalmológicos 

 
A literatura atual se mostra deficiente no que se refere a uma explicação da 

correlação entre DTM e a sintomatologia oftalmológica, a dor nos olhos e ao redor deles é 

relativamente comum (Agerberg e Ikapööl 1990; Arlen 1983; Okeson 1992). 

As sintomatologias oftalmológicas mais comumente encontradas são: fotofobia, 

escurecimento da visão, espasmos dos músculos do olho, visão nublada, lacrimejamento, 

edema palpebral, hiperemia conjuntival, queimação e dor orbital (Agerberg e Ikapööl et al., 

1990, Fricton 1991; Molina 1989; Steenks e Wijer 1996). 

Além disso, a presença de “Trigger points” ou pontos álgicos podem promover o 

fenômeno de dor referida, que pode ser entendida, como uma situação dolorosa onde o seu 

local de ocorrência difere do seu local de origem (Okeson 1992). 

Agerberg e Ikapööl, 1990; Arlen 1983; Okeson 1992, relataram que a presença de 

pontos álgicos no músculo esternocleidomastóideo poderia causar dor referida, dentro, ao 

redor e abaixo dos olhos, nos músculos cervicais posteriores, na área supra-orbital. No 

músculo occipitofrontal provocam dor referida atrás do olho. A palpação de pontos gatilho no 

músculo masséter e temporal pode causar dor referida supra-orbital. Dor no músculo 

pterigóideo lateral pode se refletir para a região infra-orbital. Em alguns casos, os efeitos 

autonômicos são produzidos pelo impulso doloroso profundo oriundo dos pontos gatilho. Os 



Discussão| 73 

 

efeitos excitatórios centrais na região trigeminal raramente cruzam a linha média, desta forma, 

se a dor profunda for unilateral, os efeitos serão do mesmo lado que a dor (Okeson 2006) 

Outros autores como Weiner et al. (1987), sugerem que há dados experimentais 

indicando alteração no fluxo sangüíneo em veias oftálmicas em pacientes com DTM, podendo 

desta forma contribuir para o aparecimento ou aumento da intensidade da dor, pela 

possibilidade  de se tratar de uma dor de origem vascular. 

No presente estudo avaliamos por meio de auto-relato os sintomas de dor, 

hiperemia conjuntival e lacrimejamento, onde o indivíduo poderia responder de forma 

positiva a mais de um quesito. 

No Grupo AiI, os resultados evidenciaram maior prevalência de dor nos olhos no 

gênero feminino independente da faixa etária. Com relação à hiperemia conjuntival a 

prevalência foi maior no gênero masculino independente da faixa etária, e no lacrimejamento, 

os resultados mostraram equilíbrio entre os gêneros e faixas etárias (Tabela 05). 

No Grupo AiII os resultados da faixa etária dos adultos jovens evidenciaram 

maior prevalência de dor no gênero masculino (Tabela 10). Com relação ao sintoma de 

hiperemia conjuntival a prevalência se mostrou equilibrada entre os gêneros e com relação ao 

sintoma de lacrimejamento, a prevalência foi maior no gênero feminino. Na faixa etária dos 

adultos, os resultados revelaram maior prevalência de dor no gênero feminino, e nos sintomas 

de hiperemia conjuntival e lacrimejamento houve maior prevalência no gênero masculino. 

Pereira et al. (2000) avaliaram a presença de sintomatologia ocular em 19 

pacientes, e encontrou alta prevalência, sendo a dor ocular o sintoma mais presente com 

84,2%, seguido de lacrimejamento 63,2% e hiperemia conjuntival 52,6%. Estes estão de 

acordo com os obtidos neste presente estudo, divergindo apenas no grupo AiII no sintoma de 

lacrimejamento.  

 
G) Alterações sistêmicas 

 
Neste tópico encontrou-se grande dificuldade, pois na literatura consultada, pôde-

se constatar que em alguns aspectos havia riqueza de dados, ou seja, muitos artigos e 

publicações sobre determinadas alterações sistêmicas co-mórbidas à Disfunção 

Temporomandibular, porém em outras alterações houve escassez de dados. Os indivíduos 

foram questionados com relação à presença de Sinusite, Diabetes, Fibromialgia, Hipertensão 

Arterial, Labirintite, Sono prejudicado, Artrite, Enxaqueca, Gastrite, Osteoporose, Cefaléia, 

Úlcera Gástrica e TPM (Tensão Pré-Menstrual). 
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É oportuno ressaltar, a necessidade de maiores estudos nesta área, pois é uma 

realidade a interação do corpo humano frente uma alteração em determinado sistema, ou seja, 

se o ser humano for avaliado de forma holística, há de se pensar que uma alteração no sistema 

estomatognático, poderá refletir em alterações em outros sistemas, e vice-versa. 

 
G.1) Sinusite 

 
Sinusite é uma inflamação de vias respiratórias superiores conhecidas como seios 

paranasais geralmente associada a um processo infeccioso por vírus, bactéria ou fungo mas 

que também pode estar associado a uma alergia ou a inalação de poluentes (Isaacson, 1996). 

Sua frequência varia entre 1 e 15% das crianças e 1 e 40% dos adolescentes dependendo da 

região do mundo, sendo mais comum em regiões frias e com grandes variações climáticas 

(Strachan et al., 1997). 

A relação entre disfunções respiratórias e temporomandibulares tem sido 

recentemente constatada pela incidência de dor orofacial, entre indivíduos com história de 

doenças respiratórias obstrutivas, tanto de vias aéreas superiores como nas inferiores 

(Pasinato et al., 2006). 

Pasinato et al. (2006) relataram que  o modo respiratório bucal e misto e o padrão 

ventilatório apical predominaram em indivíduos com DTM, e poderia acarretar numa 

alteração postural cervical, projetando a cabeça anteriormente, o que poderia agravar ou 

desencadear problemas na ATM. Fatores como: padrão ventilatório apical, tensão/ansiedade e 

respiração bucal podem ser indicados como os principais responsáveis por estas alterações 

(Correa e Bérzin, 2004). 

Outra condição que pode ser avaliada, é que um dos sintomas da sinusite pode ser 

dor referida aos dentes maxilares, o que pode levar ao cirurgião-dentista a um diagnóstico 

confuso (Okeson, 2006). Portanto, se faz necessário um exame radiográfico da face, para 

identificar alterações nos seios paranasais, antes de qualquer procedimento irreversível. A 

sinusite obstrutiva crônica exibe sintomas de pressão ou enchimentos, e dificuldade 

respiratória, além de dor e cefaléia caso a mucosa nasal esteja afetada (Okeson, 2006). 

A sinusite pode ocorrer em função de uma infecção odontogênica e vice-versa, 

contudo há uma condição patológica que pode levar à odontalgia, e que não provém dos seios 

paranasais, denominada neuralgia neurítica, que é resultado de um processo inflamatório do 

plexo-alveolar superior, e seus sintomas percorrem a distribuição periférica do nervo afetado. 
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As prováveis causas da neurite periférica são traumas, infecções bacterianas, virais ou tóxicas, 

e os sintomas são dores em ferroadas e em queimação (Okeson, 2006). 

Não foram encontrados artigos que relacionassem diretamente a presença de 

sinusite e DTM, mas sim uma correlação entre sinusite e dor orofacial, e cefaléias. 

Estudos epidemiológicos sobre a prevalência de sinusite, sem avaliar a presença 

de DTM, relataram que na Corea do Sul 6,95% da amostra possuia sinusite crônica (Kim et 

al., 2011). Nos EUA a porcentagem foi mais expressiva, 12,5% (Hamilos, 2011). Na Europa 

um estudo revelou que 10,9% da amostra avaliada tinham sinusite (Hastan et al., 2011).  

Com relação à Sinusite, os resultados do presente estudo mostraram uma 

prevalência maior no gênero feminino na faixa etária adulta, e na faixa etária dos adulto-

jovens não houve diferença entre os gêneros. Comparando-se estes resultados (Tabelas 06 e 

11), com os obtidos nos artigos anteriores, notou-se maior prevalência em pacientes com 

DTM, sugerindo uma correlação positiva entre a disfunção e alteração dos seios paranasais. 

Não foram encontrados dados mais recentes sobre a porcentagem no Brasil. 

 
G.2) Diabetes 

 
Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um aumento 

anormal do açúcar ou glicose no sangue. A prevalência no Brasil era de 7,6% da população 

entre os anos de 1996 e 1997, infelizmente estudos recentes reforçaram a ideia que a 

velocidade de aumento do número de casos está sendo acentuada, havendo uma previsão 

desastrosa, onde 12% da população devem apresentar esta doença nos tempos atuais. 

(Sociedade Brasileira de Diabetes-www.diabetes.org.br). 

Os resultados encontrados no presente trabalho revelaram que a prevalência nos 

indivíduos avaliados da faixa etária dos adultos no grupo AiI (Tabela 06) foi maior do que 

numa população sem DTM. Porém nos indivíduos com sintomas severos, AiII (Tabela 11) a 

prevalência foi inferior do que em indivíduos sem DTM, o que sugere não haver correlação 

positiva entre estas alterações.  

A literatura vigente mostrou-se deficiente neste tópico, pois não foi encontrado 

nenhum artigo que relacionasse esta alteração sistêmica com a DTM. 
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G.3) Fibromialgia 

 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome dolorosa não-inflamatória, caracterizada por 

dores musculares difusas, fadiga, disturbios de sono, parestesias, edema subjetivo, distúrbios 

cognitivos e dor em pontos  no corpo com sensibilidade aumentada ou tender-

points.(Fibromialgia. Portal Banco de Saúde. 2008) 

A fibromialgia acomete cerca 2% a 7% da população adulta mundial, e as 

mulheres são 5 a 9 vezes mais afetadas do que os homens. A idade predominante do 

aparecimento dos sintomas oscila entre os 20 e os 50 anos, sua incidência aumenta com a 

idade (Cavalcante et al., 2006, Staud et al., 2001). 

Eriksson et al. (1988) realizaram a primeira investigação que descreveu a relação 

entre DTM e FM, neste artigo, os  pesquisadores demonstraram que 75% dos pacientes com 

fibromialgia tinham histórico clínico de DTM, variando de grau moderado a severo, de acordo 

com o índice de Helkimo.  

Pennacchio et al. (1998) notaram que 97% dos fibromiálgicos foram 

diagnosticados com DTM e que somente 30% do grupo controle apresentou sintomas de 

DTM. Manfredini et al. (2004) encontraram resultados semelhantes, onde 86,7% dos 

indivíduos com FM tiveram, pelo menos, uma confirmação de DTM. 

Siqueira (2001) sugeriu a ligação entre DTM e FM formulando quatro modelos 

possíveis: 1) a diminuição do limiar de dor na FM é responsável pela dor musculoesquelética 

da face e, nesse caso, a FM é o problema predominante que predispõe à DTM; 2) a FM e a 

DTM estão associadas a alterações psicológicas primárias, ou seja, elas não têm relação 

causal direta, mas surgem em decorrência de alguma anormalidade de saúde mental; 3) a 

angústia psicológica observada em algumas pessoas fibromiálgicas leva a maior preocupação, 

a aumento de visitas médicas e à prevalência diagnóstica; nesse caso, o paciente apresenta a 

FM como problema inicial e a DTM não constitui diagnóstico para a sua queixa; 4) todas as 

disfunções dolorosas estão associadas a um aumento na prevalência da FM; logo, a DTM faz 

surgir a FM. 

Embora a FM e a DTM sejam entidades clínicas distintas, elas podem ocorrer de 

maneira associada, bem como apresentar sinais e sintomas comuns, especialmente 

relacionados à dor. Os sinais e sintomas de DTM são mais prevalentes em fibromiálgicos do 

que a presença de FM em pacientes com DTM (Fraga et al., 2011).  

Considerando-se o escasso conhecimento sobre a apresentação orofacial da FM, o 

tratamento da DTM para pacientes com FM deve ser conservador e direcionado aos possíveis 

fatores de risco (Consalter et al., 2010). 



Discussão| 77 

 

No presente estudo (Tabelas 06 e 11) a FM teve maiores resultados no gênero 

feminino, no grupo AiI, na faixa etária adulta, concordando com os autores Cavalcante et al., 

2006; Staud et al., 2001. 

 
G.4) Hipertensão Arterial 

 
A hipertensão arterial (HTA), hipertensão arterial sistêmica (HAS) conhecida 

popularmente como pressão alta é uma das doenças com maior prevalência no mundo 

moderno e é caracterizada pelo aumento da pressão arterial. A hipertensão arterial em 2004, 

acometia 35% da população brasileira acima de 40 anos, acredita-se que 20% da população 

mundial apresente o problema atualmente (Ministério da Saúde do Brasil – 2010) 

Com relação à hipertensão arterial segundo Maxier et al., 1997, seu trabalho  foi o 

primeiro estudo de correlação entre hipertensão arterial e a percepção de dor em pessoas com 

dor crônica, e os resultados revelaram que o nível da pressão arterial de repouso, não está 

associado à percepção de dor em indivíduos com DTM.   

Bove et al. (2005), em seu estudo constataram que 25% dos indivíduos tinham 

níveis elevados de pressão arterial (maior que120x80 mmHg), porém não se identificou 

gênero, tão pouco faixa etária, nem severidade de DTM. 

No presente estudo as porcentagens encontradas foram inferiores a este último, 

onde o nível mais alto (22,72%) foi no grupo de adultos com sinais e sintomas leves a 

moderados, nos grupos restantes a faixa de 4 a 7% predominou. 

 
G.5) Labirintite 

 
Labirintite é uma desordem do equilíbrio do corpo humano. Tal desordem é 

causada por um processo inflamatório ou infeccioso que afeta os labirintos, que ficam dentro 

do sistema vestibular, órgão responsável pelo equilíbrio, postura e orientação do corpo e que 

se localiza no ouvido interno (Ministério da Saúde do Brasil – 2010). 

Com relação à Labirintite, foi realizada revisão de literatura, e não foi encontrado 

nenhum artigo publicado para poder se realizar uma comparação, as prevalências encontradas 

foram muito baixas (Tabelas 06 e 11), sendo que apenas no grupo AiI da faixa etária adulta, 

as mulheres tiveram 9,09% de prevalência. A literatura vigente mostrou-se deficiente neste 

tópico. 
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G.6) Sono Alterado 

 
De acordo com Travell e Simons (1999), o distúrbio do sono pode fazer parte de 

um círculo vicioso, onde o sono de má qualidade pode tanto atuar como fator agravante do 

quadro de dor muscular, como também pode ser prejudicado pela dor muscular já instalada. 

Podendo ser considerado um fator de grande relevância e que deve ser investigado e 

controlado. 

A baixa qualidade do sono influencia na etiologia, pois a falta de permanência 

adequada em alguns estágios do sono pode acarretar na diminuição na produção de algumas 

substâncias extremamente importantes para a regeneração tecidual muscular e nervosa, como 

o GH (Hormônio do Crescimento), e substâncias relacionadas à dor, como serotonina e 

substância P. (Rocha, 2007). 

Segundo Mazzetto et al. (2001), os distúrbios do sono podem afetar o sistema 

estomatognático, por conseqüência atuam  sobre a vida diária do indivíduo, seja na interação 

social, comunicação verbal e concentração, seja no equilíbrio afetivo/cognitivo, culminando 

por limitar ou incapacitar as atividades fisiológicas do indivíduo, ou seja, afeta a qualidade de 

vida. 

Rocha et al. (2007), relataram em seu estudo que o distúrbio do sono esteve 

presente em 48% dos pacientes, foi considerado tanto em qualidade como em quantidade. 

Pobre qualidade foi diagnosticada quando o paciente relatava cansaço físico ao acordar e 

baixa quantidade quando inferior a 6 horas diárias. 

Lavigne e Kato 2005, encontraram uma correlação entre a severidade de DTM e a 

qualidade do sono, uma vez que a DTM se acentuou, e acarretou numa diminuição na 

qualidade do sono. O aumento do grau de desordem leva a uma piora da qualidade do sono ou 

vice-versa, sendo encontrado relato de sono prejudicado em 70% da população com DTM 

severa. 

Oliveira et al., (2003), encontraram por meio de relato que 68,18% dos indivíduos 

avaliados possuíam alguma alteração no sono, variando a interferência desta alteração na sua 

qualidade de vida em pouco, mais ou menos e muito. 

 No presente estudo a baixa qualidade de sono foi relatada pela maioria dos 

indivíduos avaliados (Tabelas 06 e 11), mostrando-se mais prevalente nos grupos AiII  com  

sinais e sintomas mais severos, acentuando a porcentagem com o aumento da idade. Tal dado 

concorda com Lavigne e Kato, 2005, e Rocha, 2007.  
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G.7) Artrite 

 
Artrite reumatóide, também conhecida como artrite degenerativa, artrite 

anquilosante, poliartrite crônica evolutiva (PACE) ou artrite infecciosa crônica é uma doença 

auto-imune sistêmica, caracterizada pela inflamação das articulações, e que pode levar a 

incapacitação funcional dos pacientes acometidos (Bértolo et al., 2009) 

Os autores Yoshida et al., 1998, e Franks 1969 sugerem que a probabilidade de os 

pacientes com Artrite Reumatóide, desenvolverem sintomas na ATM dependeria da 

severidade e duração da doença sistêmica. Os mesmos autores referiram uma prevalência de 

alterações na ATM em função desta alteração sistêmica na ordem de 4,7% a 84%.  

A prevalência global da Artrite Reumatóide é próxima de 1%, sendo as mulheres 

afetadas três a quatro vezes mais que os homens, com pico de incidência entre 35 e 50 anos 

(Cunha et al., 2007; Fernandes et al. (1998); Rothenberg (1981); Medeiros (1991); Ramfjord e 

Ash (1983). 

Garrod desde 1859 acreditava que a Artrite Reumatóide tinha uma peculiar 

tendência a afetar essa articulação (Cunha et al., 2007). 

Segundo Felipe (2000), os efeitos da Artrite Reumatóide na ATM, decorrem da 

falta de produção do líquido sinovial, não somente nesta articulação, como nas outras do 

corpo, acarretando dor, limitação e rigidez ao movimento. 

Em sua publicação, Cunha et al. (2007), relataram que em sua amostra analisada, 

87,1% eram do gênero feminino e 12,9% do gênero masculino.Na análise do componente 

anamnético segundo Helkimo, verificou-se que a maioria (53,7%) dos pesquisados foi 

classificada na categoria AiI e, em segundo lugar (40,0%), foi classificada em AiII. E conclui-

se que a prevalência de DTM foi mais elevada no grupo de pacientes com Artrite Reumatóide 

do que no grupo sem a doença, para ambos os índices. 

Os resultados do presente estudo mostraram que a prevalência foi maior no grupo 

AiII do que no AiI, independente do gênero e faixa etária. Não houve preferência pelo gênero 

feminino. Os dados que não concordam com as pesquisas anteriores. 

 
G.8) Enxaqueca 

 
A enxaqueca é uma cefaléia de ocorrência relativamente comum, acometendo 

aproximadamente 16% da população, tem característica incapacitante, que interfere nas 

atividades diárias do paciente, prejudicando significativamente a qualidade de vida do 

indivíduo (Mitrirattanakul e Merrill, 2006; Jensen et al., 1993). 
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Apesar do mecanismo desencadeador da enxaqueca não ser completamente 

compreendido, sabe-se que sua fisiopatologia não passa pela participação da musculatura 

mastigatória. Por outro lado, considerando que a ATM e os músculos da mastigação recebem 

inervação sensorial trigeminal também é responsável pela condução de impulsos nociceptivos, 

oriundos dos vasos sanguíneos cranianos envolvidos na gênese da enxaqueca, tornase 

explícita uma possível sobreposição de estímulos nociceptivos em casos de co-morbidade 

(Saldanha et al., 2008). 

Ballegaard et al. (2008), verificaram a tendência de maior prevalência de DTM 

entre pacientes com cefaléia combinada, o que sugere que a presença de migrânea 

(enxaqueca) e de Cefaléia tipo tensioanal (CTT), seria um possível fator de risco para o 

desenvolvimento de DTM. Ademais, a prevalência de sinais e sintomas de DTM esteve 

positivamente correlacionada com o grau de severidade e a frequência de crises de dor de 

cabeça. Segundo os  autores Gonçalves et al., 2010 a enxaqueca é co-morbida a algumas 

doenças crônicas dolorosas, incluindo as DTMs. 

Segundo Franco et al. (2008), em uma revisão de literatura, sugeriram que os 

dados levantados na literatura atual suportam uma estreita inter-relação entre cefaléias 

primárias, enxaquecas e DTM, sugeriu-se, ainda, que um problema afetaria o outro, podendo 

atuar como fator predisponente, desencadeante ou agravante. 

Embora grandes avanços tenham sido obtidos no estudo dessas duas condições 

isoladamente, ao longo dos últimos 10 anos, a natureza dessa interação ainda é pouco 

esclarecida, havendo necessidade de mais estudos. 

No presente estudo, encontrou-se resultados que concordam com os autores 

acima, pois foi encontrado independente da faixa etária e grau de severidade, maior 

prevalência no gênero feminino (Tabelas 06 e 11). 

 
G.9) Gastrite 

 
 A gastrite pode ser entendida como uma inflamação dos tecidos estomacais, 

podendo se apresentar na fase aguda, e evoluir para a crônica (Ministério da Saúde do Brasil – 

2010). 

No presente estudo a prevalência de gastrite foi alta (Tabelas 06 e 11) 

principalmente, no gênero feminino, onde houve maior frequência em ambos os grupos com 

relação ao gênero masculino, apresentando as maiores porcentagens no grupo AiII, na faixa 

etária adulta. 
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Não foi encontrado nenhum artigo que correlacionasse DTM com Gastrite, a literatura vigente 

mostrou-se deficiente neste tópico. 

 
G.10) Osteoporose 

 
A osteoporose é definida como uma moléstia que se caracteriza pela perda de 

massa óssea, levando à redução da qualidade do tecido ósseo, assim como sua resistência, 

aumentando a suscetibilidade à fratura (Simon 2007). Esta perda relaciona-se com a redução 

dos níveis de estrógeno, que ocorrem geralmente na menopausa, fazendo com que mulheres 

sejam mais suscetíveis a tal alteração sistêmica (Galhardo 2011) 

Segundo Galhardo (2011), relatou que tanto a osteopenia, quanto a osteoporose, 

são fatores de risco para desenvolvimento de DTM articular. 

No presente estudo foi encontrado relato positivo para a osteoporose apenas em 

mulheres da faixa etária adulta, em ambos os grupos, sua prevalência não foi discrepante, 

sugerindo não haver correlação entre a severidade da DTM, com a ocorrência da osteoporose. 

Não foram encontrados na literatura atual artigos para realizar avaliações e comparações. 

 
G.11) Cefaléia 

 
As cefaléias são uma das queixas mais comuns da população em geral e situam-se 

entre as dez condições sintomáticas mais comuns apresentadas às clínicas médicas (Franco et 

al., 2008). As desordens temporomandibulares e cefaléia podem estar freqüentemente 

associadas, podendo ser encontradas em crianças, adolescentes e adultos (Olesen et al.,  

2000), acredita-se que as cefaléias sejam duas vezes mais prevalentes em grupos com DTM 

quando comparados a grupos controle (Luponi et al., 2007). 

Pacientes com cefaléia do tipo tensional (CTT) têm freqüentemente três ou mais 

sintomas dos critérios de disfunção do sistema estomatognático. A correlação positiva de dois 

fatores pode indicar maior agravamento no quadro clínico da doença (Olesen et al.,  2000). 

Dessa forma, os Cirurgiões-Dentistas, deveriam ser capacitados para no exame clínico 

identificar a possibilidade desta comorbidade, e necessidade de encaminhamento para área 

médica. 

As alterações no sistema mastigatório (dentes, periodonto, músculos e ATM) 

podem levar a reações, adaptações e sintomas nesse sistema. A cefaléia é um dos sintomas 

mais comuns nos problemas de ATM. Recentemente, foi demonstrado que 69% dos pacientes 
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que rangiam os dentes, e pacientes com hipersensibilidade da cápsula articular 

freqüentemente tinham cefaléia (Olesen et al.,  2000). 

Segundo Ciancaglini e Radaelli, 2001; Pettengill 1999, as cefaléias são 

significativamente mais prevalentes em indivíduos com DTM (cerca de 27,4%), sendo as 

mulheres as mais vulneráveis quanto ao grau de prevalência e severidade da dor. 

Recentemente, verificou-se uma tendência à maior prevalência de DTM entre 

pacientes com cefaléia combinada, o que sugere que a presença de migrânea (enxaqueca) e de 

CTT seria um possível fator de risco para o desenvolvimento de DTM (Ballegaard et al., 

2008). 

Embora grandes avanços tenham sido obtidos no estudo dessas duas condições 

isoladamente, ao longo dos últimos 10 anos, a natureza dessa interação ainda é pouco 

esclarecida (Franco et al., 2008). 

No presente estudo a prevalência de cefaléia foi muito alta (Tabelas 06 e 11), 

havendo superioridade no gênero feminino em ambos grupos, independente da faixa etária, 

aumentando a porcentagem com a severidade dos sinais e sintomas da DTM, concordando 

com Ciancaglini e Radaelli, 2001; Pettengill, 1999; Jensen et al., 1993. 

Existe ainda muito a ser aprendido sobre a relação entre cefaléia e DTM, espera-

se que critérios de classificação validados, e assim utilizados para produção científica 

padronizada e passível de comparação (Oliveira et al., 2002). 

 
G.12) Tensão pré-menstrual 

 

A tensão pré-menstrual (conhecida pela sigla TPM) é uma síndrome que atinge as 

mulheres e que ocorre, em maior ou menor grau, nos dias que antecedem a menstruação. É 

caracterizada por uma irritabilidade e ansiedade mais acentuadas, bem como manifestações 

físicas, como por exemplo dor nos seios, distensão abdominal e cefaléia (Ministério da Saúde 

do Brasil – 2010). 

 Leresche et al.(2003), relatou que o nível da dor proveniente da DTM, poderia 

aumentar no período em que a mulher tivesse menor quantidade de estrogênio no corpo. Neste 

estudo, a pesquisadora comparou mulheres que faziam uso de contraceptivos orais, mulheres 

que não faziam uso e homens. Os resultados evidenciaram que nas mulheres que não faziam 

uso, houve picos de dor, sendo um no período de ovulação, outro durante a menstruação, e 



Discussão| 83 

 

outro ao final do ciclo. Nas mulheres que faziam uso do contraceptivo, apenas os dois últimos 

foram observados, enquanto para os homens, não houve diferença em nenhum período. 

No presente estudo a prevalência de TPM foi alta, apresentando a maior 

porcentagem nas mulheres do grupo AiI, na faixa etária de jovem-adulto (Tabela 06 e 11).  

 
G.13) Úlcera Gástrica 

 

A úlcera é uma lesão localizada no esôfago, com destruição da mucosa da parede 

destes órgãos, atingindo os vasos sanguíneos subjacentes. Sua incidência é de 0,3 casos a cada 

1.000 habitanes por ano (Ministério da Saúde do Brasil – 2010). 

A literatura se mostrou deficiente neste tema, pois não foram encontrados artigos 

que correlacionassem a DTM a esta alteração sistêmica. Alguns artigos sugerem a correlação 

entre úlcera e gastrite, a alterações do estado emocional e comportamental, porém não se 

apresentam de forma conclusiva. 

No presente estudo encontrou-se uma prevalência mais alta do que os dados 

epidemiológicos, acometendo mais o gênero masculino, independente do grau de severidade, 

não estabelecendo relação com a faixa etária. 

Todos os resultados e discussões abordadas, provavelmente servirão de apoio para 

melhorar as informações dos Cirurgiões-Dentistas, aumentando sua atenção quanto às 

diversas alterações locais e sistêmicas presentes em indivíduos portadores de DTM. Porém, é 

uma realidade a necessidade de estudos padronizados, com a finalidade comparação das 

prevalências das alterações avaliadas nas populações portadoras e não portadoras de DTM, 

pareando-se gênero, faixa etária, condições sócio-econômicas, entre outras variáveis. 

Ao avaliar os resultados desta coleta, abriu-se um leque de informações, e 

pensamentos. Pôde-se observar como os indivíduos atendidos respondiam com ênfase quando 

questionados sobre seus sintomas, pois sabe-se que o tempo de espera para um tratamento 

pelo SUS é longo, e provavelmente estes indivíduos já vivenciaram muitos episódios de dor e 

desamparo.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Conclusões 
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CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

A partir da metodologia aplicada e dos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

� A prevalência de DTM foi maior em mulheres; 

� A faixa etária mais prevalente de indivíduos com DTM foi de adultos jovens, de 18 a 

40 anos; 

� O grupo AiI (sinais e sintomas leves a moderados) teve maior prevalência do que o 

AiII (sinais e sintomas severos); 

� Os Hábitos Parafuncionais mais prevalentes foram de apertamento e rangimento 

dental, em ambos os grupos, gêneros e faixa etária, não evidenciando qualquer 

predileção; 

� As Alterações Comportamentais apresentaram-se com altas prevalências em ambos os 

grupos, gêneros e faixas etárias, não evidenciando qualquer predileção; 

� As Alterações Otológicas mais prevalentes foram de otalgia e plenitude auricular, em 

ambos os grupos, gêneros e faixas etárias; 

� As Alterações Oftalmológicas de dor, hiperemia conjuntival e lacrimejamento tiveram 

altas prevalências em ambos os grupos, gêneros e faixas etárias, não evidenciando 

qualquer predileção; 

� As alterações sistêmicas mais prevalentes foram Sinusite, Sono prejudicado, Gastrite e 

Cefaléia, porém os resultados apresentaram - se muito variados quanto ao gênero, 

faixa etária e grau de severidade nos indivíduos portadores de DTM, e assim conclui-

se que mais estudos são necessários nessa área de investigação; 

� Encontrou-se diferença estatística significante em vários aspectos analisados, 

sugerindo uma correlação entre as alterações locais e sistêmicas e a Disfunção 

Tempoamandibular. 
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AANNEEXXOO  11-- Aprovação do Comitê de Ética 
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AANNEEXXOO  22-- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

               
               UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Nós, Ira Cristina Uekama, Prof.Dr. César Bataglion, Profa.Dra. Takami Hirono Hotta e Richard Honorato 

de Oliveira, convidamos você, _________________________________________________, a participar da 

pesquisa CARACTERIZAÇÃO DE CONDIÇÕES BUCAIS E SISTÊMICAS DE PACIENTES ATENDIDOS EM 

SERVIÇO PÚBLICO DE DOR OROFACIAL E DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR NO PERÍODO DE 2010 A 

2011. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar  as condições bucais e gerais  dos pacientes atendidos no 

Serviço de Dor Orofacial e Disfunção Temporomandibular do Centro de Pacientes Especiais da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto, atendimento inserido dentro do Projeto DAPE (Desmistificando o Atendimento a 

Pacientes com Necessidades Especiais) e sua avaliação será feita inicialmente por cirurgiões-dentistas que 

realizam detalhado questionário, exame clínico intra e extra-bucal presentes na ficha clínica utilizada pelo 

serviço, inclusive exame físico de palpação. Após estes procedimentos chega-se ao diagnóstico, que consiste 

em reunir as informações dos pacientes, sinais, sintomas e avaliação de exames complementares. 

A sua participação é voluntária; sendo que os procedimentos a serem realizados foram apresentados e 

claramente explicados a você pelos pesquisadores responsáveis; ficando claro que nenhum dos procedimentos 

comprometem a sua integridade física, emocional e moral. A pesquisadora principal Ira Cristina Uekama se 

compromete a prestar assistência à sua integridade integral no decorrer da pesquisa. Se necessário poderá 

entrar em contato pelo telefone 3602-4020. 

Salientamos que você poderá fazer qualquer pergunta sobre os procedimentos,  que é livre para desistir 

do seu consentimento e interromper a sua participação nesta pesquisa a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo, e que será  atendido na clínica odontológica da mesma forma. Garantimos também o sigilo que 

assegura sua privacidade. 

Entendemos também que este estudo está sendo realizado em benefício das ciências médica e 

odontológica e solicitamos que você concorde com a divulgação dos dados obtidos através de publicação 

científica. 

Caso ocorra algum dano à sua saúde, em razão da participação na pesquisa, nós pesquisadores 

seremos responsáveis por todas as despesas, além daquelas referente a seu transporte e alimentação, caso se 

faça necessário.  

Você receberá uma cópia deste termo, com o endereço e telefone dos pesquisadores e da secretaria do 

Comitê de Éica em Pesquisa da FORP/USP. Caso tenha alguma dúvida você poderá entrar em contato conosco. 

 

Ribeirão Preto, ______de_____________________de________ 

Sujeito da Pesquisa/R.G. 

_______________________________________________________________ 

 

Ira Cristina Uekama_____________________________ 

 

Prof. Dr. César Bataglion______________________ 

Richard Honorato de Oliveira______________________  

Profa.Dra. Takami Hirono Hotta_________________ 
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AANNEEXXOO  33-- Prontuário Clínico 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 
DEPTO. DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA – ÁREA DE OCLUSÃO 

 
CURSO DE OCLUSÃO, DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E  
DOR OROFACIAL EM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
Nome do (a) paciente:____________________________ código: _____________________________ 
Endereço: ________________________________________Bairro:____________________________ 
Cidade: _____________________CEP: _______- ____ Estado:_____ Fone res.:____- ____________ 
Profissão:__________________________Fone com.: _____________Estado civil:_______________  
Data: Nascimento:____/____/____Escolaridade:___________________________________________ 
Data do Exame:___/____/____  
Atendido por: ____________________(   ) Graduação (   ) Pós-Graduação (   ) Curso _____________ 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO  

 
Procedência:   

Médico (  )          Cirurgião-Dentista (  )              Fisioterapeuta (  )            Fonoaudiólogo  (   )    
 Outra disciplina (   ): qual?_____________________Outros:___________________________  
 
Anamnese:    
1. Qual a sua queixa principal? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Há quanto tempo você sente sua queixa principal?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 
3. Tratamentos realizados:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
História médica (assinalar com “X”): 
 
(   ) Cardiopatia  (   ) Epilepsia (   ) Artrite reumatóide  (   ) Enxaqueca 
(   ) Hipertensão arterial (   ) Hepatite  (   ) Osteoporose (   ) Cefaléia  
(   ) Sinusite (   ) Labirintite  (   ) Dependência Química (   ) Distúrbios Psicológicos 
(   ) Rinite alérgica (   ) Gastrite (   ) Hipertireoidismo  (   ) Sono Prejudicado 
(   ) Alergia (   ) Úlcera gástrica (   ) Hipotireoidismo (   ) Problemas Familiares 
(   ) Problemas renais (   ) Transplantado (   ) Gravidez (   ) Problemas Emocionais  
(   ) Diabetes (   ) Fibromialgia (   ) Tensão Pré-Menstrual (   ) Problemas no Trabalho 
Outros problemas sistêmicos:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________               
Está tomando algum medicamento de rotina ? não (  )  sim (  ) Qual? ___________________________________ 

É alérgico(a)  a algum medicamento?  não (    )     sim (    ) Qual? ______________________________________ 

Você teve algum traumatismo recente na cabeça ou pescoço?    sim (   )         não (   ) 

Qual foi ?__________________________________________________________________________________ 

Pressão Arterial: _________ 
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REVISÃO DOS SISTEMAS 
 

Circule a resposta apropriada de acordo com a legenda abaixo 
N = Não                       J = Já teve anteriormente                         A = Apresenta atualmente 

Artrites     
Artrite N J A 
Gota N J A 
Osteoartrite N J A 
    
Implantes artificiais    
Prótese (ocular / auditiva / etc) N J A 
Marcapasso N J A 
Válvula coronária N J A 
    
Desordens sanguíneas    
Hemorragia N J A 
Anemia N J A 
Leucemia N J A 
 
Desordens endócrinas 

   

Diabetes N J A 
Problemas de tireóide N J A 
Tensão pré-menstrual - TPM N J A 
    
Desordens oculares    
Glaucoma N J A 
Herpes ocular N J A 
    
Dores de cabeça    
Dor de cabeça sob tensão N J A 
Enxaqueca N J A 
Dores de cabeça inexplicáveis N J A 
    
Otorrinolaringologista (nariz, ouvido)    
Rinite N J A 
Sinusite N J A 
Adenóide N J A 
faringite N J A 
    
Desordens coronárias    
Palpitação N J A 
Pressão alta N J A 
    
Desordens urinária / renal    
Problemas renais N J A 
Infecções urinárias N J A 
    
Desordens no fígado    
Hepatite N J A 
Cirrose N J A 
    
Desordens pulmonares    
Asma N J A 
Enfisema N J A 
Tuberculose N J A 
Bronquite N J A 
    
Desordens musculares    
Fibromialgia N J A 
Tensão muscular N J A 
Distrofia muscular N J A 
Espasmo muscular frequente N J A 
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Desordens neurológicas  
Paralisia cerebral N J A 
Epilepsia N J A 
Neuralgia N J A 
Esclerose múltipla N J A 
Doença de parkinson N J A 
 

Desordens gastrointestinais (no estômago / intestino) 
Gastrite  N J             A 
Refluxo gastroesofágico (esofagite de refluxo)    
Úlceras  N J A 
Colites N J A 
 
Outras condições 

   

Osteoporose N J A 
Problemas psiquicos N J A 
Tumores benignos ou malignos N J A 
Doenças sexualmente transmissíveis N J A 
    
Está grávida? (    ) Sim (    ) Não 

 
Outras observações: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

HÁBITOS DO SONO 
 
Dorme bem à noite? (    ) Sim (    ) Não 
Tem problemas para dormir? (    ) Sim (    ) Não 
Toma medicação ou álcool para dormir? (    ) Sim (    ) Não 
Levanta muito durante a noite? (    ) Sim (    ) Não 
Ronca quando dorme? (    ) Sim (    ) Não 
Sente falta de ar quando dorme? (    ) Sim (    ) Não 
Respira pela boca quando dorme? (    ) Sim (    ) Não 
Aperta e/ou range os dentes à noite? (    ) Sim (    ) Não 
Tem dores de cabeça ao levantar? (    ) Sim (    ) Não 
Sente-se exausto ao levantar? (    ) Sim (    ) Não 
Levanta muito cedo? (    ) Sim (    ) Não 
Pela manhã, sente os músculos endurecidos? (    ) Sim (    ) Não 
Sente-se descansado ao levantar? (    ) Sim (    ) Não 
Acorda com algum desconforto / cansaço facial / articular na face? (    ) Sim (    ) Não 
Lê ou assiste tv na cama? (    ) Sim (    ) Não 
Dorme sentado? (    ) Sim (    ) Não 
Qual sua posição para dormir? (    ) De lado (    ) De costas (    ) De lado alternadamente (    ) Ventral 
Qual a posição da cabeça (     ) nº de travesseiros (     ) braço ou mão sob o travesseiro   
 
 

MARQUE NA ESCALA ABAIXO, O NÍVEL DE SUA PERTURBAÇÃO DURANTE O SONO: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Não  Perturbação 
perturba insuportável 
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HÁBITOS COMPORTAMENTAIS 
 

Pratica exercícios? (    ) não (    ) diariamente (    ) 1 vez por semana 
 (    ) mais de uma vez na semana  
Que tipo de exercícios? (    ) caminhada (    ) hidroginástica  (    ) corrida   
 (    ) esportes  (    ) outros ___________________________________ 
Atividades sociais: (    ) nenhuma  (    ) muito pouco (    ) moderada   
 (    ) muito ativo  
Alimentação: (    ) não se alimenta bem  (    ) apetite ruim, come 

pouco 
(    ) apetite moderado 

 (    ) se alimenta bem   
Bebidas com cafeína: (    ) nenhuma                                (    ) 1 a 2 diariamente (    ) 3 a 4 diariamente 
 (    ) mais de 6 diariamente  
Refrigerante tipo cola: (    ) nenhuma  (    ) 1 a 2 diariamente (    ) 3 a 4 diariamente  
 (    ) mais de 6 diariamente  
Toma vitaminas: (    ) nenhuma (    ) ocasionalmente (    ) diariamente 
 (    ) usa megadoses   
Fuma tabaco: (    ) nenhum  (    ) às vezes (    ) + de 1 maço/dia 
  (    ) menos de 1 maço/dia  
 
Já fez ou faz uso de placa miorrelaxante? 
(    ) não  (    ) Sim   Quando? ____________________________________________________ 
Qual o efeito? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Já fez ajuste oclusal ?  
(    ) Não  (    ) Sim   Quando? ____________________________________________________ 
Qual o efeito? 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Faz uso de remédio controlado? 
(    ) Não  (    ) Sim   Qual(is)? ___________________________________________________ 
Qual o efeito? _______________________________________________________________________________ 
Qual é seu lazer preferido? 
___________________________________________________________________________________________ 
Quando você pode dedicar-se a 
ele? 

(     ) Nunca (     ) Raramente (     ) sempre que posso (     ) sempre 
que tenho 
vontade 

Quanto você pode dedicar-se a ele? (     ) Dia (     ) mês (     ) Ano Quando praticou pela última vez? 
__________________________ 

 
HÁBITOS PESSOAIS 

 
Roe unhas?  (    ) Sim (    )  Não 
    
Masca chicletes?  (    ) Sim (    )  Não 
    
Mastiga objetos (como ponta de caneta, por exemplo)  (    ) Sim (    )  Não 
    
Sucção de dedos?  (    ) Sim (    )  Não 
    
Respirador bucal?  (    ) Sim (    )  Não 
    
Apóia o telefone entre o ombro e a cabeça sem usar as mãos? (    ) Sim (    )  Não 
   
Uso prolongado de computador?  (    ) Sim (    )  Não 
    
Dorme com as mãos debaixo do queixo?.  (    ) Sim (    )  Não 
Morde os “cantos” da boca?  (    ) Sim (    )  Não 
    
outros: ___________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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História Dentária  (assinalar com “X” quando a resposta for positiva): 
Sua mordida está desconfortável ou diferente?         sim (   )         não (   ) 
Você está em tratamento odontológico?  não (    )  sim (    ) Qual ? _____________________________________ 
Você já fez tratamento ortodôntico?  sim  (    )    não  (    ) 
 
Situação protética atual: 
 Prótese Total Insatisfatória: (   ) Superior   (   ) Inferior   ______________________________________ 
 Prótese P. Removível Insatisfatória: (   ) Superior   (   ) Inferior_________________________________ 
 Prótese P. Fixa Insatisfatória: (   ) Superior   (   ) Inferior______________________________________ 
 
Sinais de Parafunções  (assinalar com “X” quando a resposta for positiva): 
Você aperta (     ) ou range (     ) os seus dentes? 
Você tem o hábito de:   roer unhas (   )     morder canetas (    )   morder lábios (   )   mascar chicletes (   ) 
                                    Manter objetos entre os dentes                outros: ________________________________  
Você se considera nervoso : (     ),   ansioso: (    )  ou  tenso: (    ) 
 
Característica da dor na consulta inicial:  Dor Aguda (    ) Dor Crônica (     ) 

Inicio dos sintomas: ________________________________________________________________________ 

Frequência dos sintomas: __________________________________________________________________ 

Horário dos sintomas: _______________________________________________________________________  

Situação de dor mais 

intensa 

(   ) Abertura 

(   ) Fechamento 

(   ) Mastigação 

(   ) Repouso 

(   ) Travamento fechado 

(   ) Travamento aberto 

(   ) Movimento excêntrico 

(   ) Apertando os dentes 

Fatores 

desencadeantes 

(   ) Espontâneo 

(   ) Estresse 

(   ) Depressão 

(   ) Bocejar 

(   ) Insônia 

(   ) Posição de trabalho 

(   ) Mastigação 

(   ) Abertura máxima 

(   ) Músculos cansados 

(   ) Abertura prolongada 

(   ) Uso de álcool 

(   )__________________ 

 
Sintomas otológicos  (assinalar com “X”): 

Perguntas Inicial 2a avaliação: ___/___/___ 3a avaliação: __ /___/___ 
Você sente dor nos ouvidos?    D (   )       E (   ) D (   )     E (   ) D (   )     E (   ) 
Sensação de ouvido tampado ? D (   )       E (   ) D (   )     E (   ) D (   )     E (   ) 
Tem dificuldade auditiva ? D (   )       E (   ) D (   )     E (   ) D (   )     E (   ) 

 
Sintomas oftalmológicos  (assinalar com “X”): 

Perguntas Inicial 2a avaliação: ___/___/___ 3a avaliação: __ /___/___ 
Tem dor nos olhos ? D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) 
Tem vermelhidão nos olhos ? D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) 
Tem lacrimejamento ? D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) 
Tem visão dupla ? D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) 
Sente os olhos coçarem ? D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) D (   )   E (   ) 
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Índice de Fonseca 

 Início Final 

Perguntas 

 

Sim Não As 

vezes 

Sim 

 

Não As 

vezes 

1. Sente dificuldade para abrir bem a boca?                

2. Sente dificuldade para movimentar a mandíbula para os lados?       

3. Tem cansaço/dor muscular quando mastiga?       

4. Sente dores de cabeça com frequencia?       

5. Sente dores na nuca ou torcicolo?       

6. Tem dor de ouvido ou perto dele (ATM)?       

7. Notou ruídos nas ATMs ao mastigar ou ao abrir a boca?       

8. Tem algum hábito de apertar ou ranger os dentes?       

9. Sente que seus dentes não se articulam bem?       

10. Considera-se uma pessoa tensa (nervosa)?       

 
Análise Muscular    
Dor à Palpação: (Escala VAS – 0 a 10 ) 

Local          Inicial 
     D              E 

 2a avaliação: ___/____/____  
           D                   E 

   3a  avaliação: ___/____/____  
           D                  E 

Temporal Anterior     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Temporal Médio     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Temporal Posterior     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Masseter Superficial     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Masseter Profundo     (    )          (    )          (    )               (   )          (    )               (   ) 
Esternocleidomastóideo     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Trapézio     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Suprahióideos     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Infrahióideos     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Pterigóideos Md e Lat     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Pólo Lateral Côndilo     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Meato Acústico Externo     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
Região Retroauricular     (    )          (    )          (    )               (    )          (    )               (    ) 
 
Análise Articular (assinalar com “X”)  

Perguntas Inicial Final: ___/____/____ 

Você nota estalos na articulação temporo- 

mandibular (ATM)?  

 Abertura:      D (   )      E (   ) 
 Fechamento: D (   )      E (   ) 

Abertura:       D (   )   E (   ) 
Fechamento:  D (   )    E (   ) 

Você nota crepitações na articulação 

temporomandibular (ATM)?  

Abertura:      D (   )      E (   ) 
Fechamento: D (   )      E (   ) 

Abertura:       D (   )   E (   ) 
Fechamento:  D (   )    E (   ) 

 
Você já teve episódios de travamento fechado? Não (    ): Sim (    ): o que ocorreu?   ______________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Você já teve episódios de travamento aberto?    Não (    ): Sim (    ): o que ocorreu? _______________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Outras informações relevantes sobre as articulações temporomandibulares: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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IV. DIAGRAMA DE DOR:   Marque com um X  as áreas onde o paciente apresenta dor. 
Anota a ocorrência de pontos-gatilho 

 
Nos seguintes desenhos: 

1. Marque com um X  as áreas onde o paciente apresenta dor. 
2. Marque com um ponto sólido [ ●  ] exatamente onde a dor começa. 
3. Marque com um círculo onde ocorre área de dormência (perda de sensação) 

  
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
AVALIAÇÃO INTRA-ORAL 

 
 
 

AVALIAÇÃO DOS TECIDOS MOLES 
 

Gengiva: __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Língua:____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Assoalho da boca:___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Orofaringe:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Bochechas:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO DOS DENTES  
 
 

ANOTAR PRÓXIMO AO DENTE AS ALTERAÇÕES CLÍNICAS  
QUE POSSAM SER FONTE DE DOR 

 
 
 

 
 
 
 

X = DENTE AUSENTE                                           R = NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO 
E= NECESSIDADE DE ENDODONTIA                 C = CÁRIE         S= SENSIBILIDADE D. 
 
Necessita de restauração (dente no): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Necessita de endodontia (dente no): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Necessita de periodontia (dente no): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Necessita de exodontia (dente no): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Necessita de prótese fixa (dente no): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Necessita de prótese parcial removível (PPR):    (     ) Superior         (     ) Inferior 
 
Necessita de prótese total  (PT):            (     ) Superior         (     ) Inferior 
 
Necessita de tratamento ortodôntico :    (     ) Sim                (     ) Não 
 
 
 
Higiene bucal:             (     ) Boa                      (     )   Regular                   (     ) Ruim 
Estado periodontal:     (     )  Saudável             (     )   Gengivite                (     ) Periodontite 
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Exame clínico 
 
Exame da Movimentação Mandibular: em milímetros 
                           

Medidas (em mm) Inicial 2a avaliação: ___/___/___ 3a avaliação: __ /___/___ 
Abertura     
Lateralidade direita    
Lateralidade esquerda    
Protrusão    
Overbite    
Overjet    

 

Desvio da Linha Média  
Em Oclusão D (   ) _______mm E (   ) _______mm Sem Desvio (   ) 
Em Abertura Máxima D (   )  E (   )  Sem Desvio (   ) 

 

  
Exame Clínico da Oclusão: 
 
 
Lateralidade para a DIREITA (assinalar no quadro abaixo os dentes que participam  da 
desoclusão) 
  Lado de Trabalho             Lado de Balanceio 

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

 

Guias de Desoclusão: 

 (   ) Canino                (   ) Grupo   

 (   ) Grupo Anterior   (   ) Combinada 

É portador de prótese total:  (   ) 

Lateralidade para a ESQUERDA (assinalar no quadro abaixo os dentes que participam  da 
desoclusão) 
 
  Lado de Balanceio             Lado de Trabalho                                  

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

Oclusão em Relação Cêntrica (   ) Sim (   ) Não 
Prematuridade Cêntrica (   ) Sim    Dentes:____X____ (   ) Não 
Deslize para Anterior (   ) Sim (   ) Não 
Deslize Lateral (   ) Sim    D (   )    E (   ) (   ) Não    D (   )    E (   ) 
DVR:__________mm DVO:__________mm EFL:__________mm 
   

Guias de Desoclusão: 

 (   ) Canino                (   ) Grupo   

 (   ) Grupo Anterior   (   ) Combinada 

É portador de prótese total:  (   ) 
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 Protrusão 

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

 

Guia Anterior Efetiva: 

 (   ) Sim              (   ) Não  

 É portador de prótese total:  (   ) 

 

 

Dentes com Mobilidade 

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

 

 
EXAMES RADIOGRÁFICOS RECOMENDADOS: 
 
a) Radiografias periapicais: (    ) ___/___/___ 
 
8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   
8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   
 
b) Radiografia panorâmica   (    ) ___/___/____ 
c) Radiografia transcraniana (    ) ___/___/____ 
d) outras imagens                  (    ) ___/___/____  Quais? _____________________________________________ 
Achados relevantes na avaliação radiográfica:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS:  
 
________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Dentes Ausentes 

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

Dentes com sinais de bruxismo 

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   

Sangramento Gengival:  

(   ) Localizado  (   ) Generalizado 

8  7  6  5  4  3  2  1   1  2  3  4  5  6  7  8   

8  7  6  5  4  3  2  1  1  2  3  4  5  6  7  8   
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PLANO DE TRATAMENTO:  
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 EXAMES DOS MODELOS DE ESTUDO:  
 

a) Montagem em articulador semi-ajustável : data: ___/___/___ 

 
Distância Intercondilar Ângulo de Bennett Inclinação Condilar RC                  MIH 
(   ) P   (   ) M   (   ) G D = 15o    E = 15o  D = 30o    E = 30o  (   )                   (   ) 

 

b) Análise oclusal dos modelos montados em articulador : data: ___/___/___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos desocluídos: ausência dental, mesialização, distalização, giroversão, vestíbulo-versão, apinhamento, 
supra-oclusão, infra-oclusão, extra-numerário, raiz residual, diastema 
Modelos ocluídos: desvio da linha média, overbite, overjet, mordida cruzada, mordida aberta (anterior ou posterior), 
curva de Spee, curva de Wilson, guia canino, função em grupo, contatos prematuros, interferências em trabalho, em 
balanceio, em protrusão. 
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EVOLUÇÃO CLÍNICA 

(colocar data , os procedimentos realizados e nome do profissional que atendeu) 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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AANNEEXXOO  44-- Índice de Helkimo 
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