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RESUMO
Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma condição de dor
musculoesquelética comum entre as dores orofaciais, que afeta mais de 10% da
população. Algumas opções de tratamento disponíveis para a DTM são exercícios e
terapia manual. Influências biopsicossociais são reconhecidas como fatores contribuintes
no quadro de DTM crônica. A educação em neurociências sobre a dor (END) consiste em
um conjunto de intervenções cognitivas cujo objetivo principal é ressignificar crenças
sobre a dor. Não há na literatura estudos publicados verificando o efeito adicional de um
programa de END a um protocolo de Terapia Manual craniocervical (TM) e Exercícios
de controle motor cervical (Ex) em pacientes com DTM.
Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito adicional da END na TM e
Ex na intensidade da dor e incapacidade relacionada à DTM imediatamente após o
tratamento e no follow-up de um e três meses em pacientes com DTM.
Tipo do estudo: Ensaio Clínico Aleatorizado
Hipótese: A hipótese deste estudo foi que os pacientes submetidos a END e a TM+ Ex
apresentariam melhores resultados para intensidade da dor e incapacidade da dor
orofacial do que os pacientes submetidos apenas a TM+ Ex, bem como, nos níveis de
cinesiofobia, autoeficácia, percepção global de melhora, conhecimento de neurofisiologia
da dor e adesão ao exercício.
Participantes: Cento e quarenta e oito pacientes com DTM miogênica de ambos os sexos
com idade entre 18 e 55 anos. Intervenções: Educação em Neurociência da Dor + Terapia
Manual + Exercícios (END + TM + Ex) comparado com TM+ Ex isolado.
Principais Medidas de Resultado: Os desfechos primários do estudo foram intensidade
da dor e incapacidade. Os desfechos secundários foram cinesiofobia, efeito global
percebido, autoeficácia para manejo da dor, aprendizado sobre neurofisiologia da dor e
adesão aos exercícios. Os resultados foram obtidos imediatamente após o tratamento e
em dois acompanhamentos (30 dias e 90 dias). Análises de modelos lineares mistos foram
usadas para investigar diferenças entre os grupos.
Resultados: Não foi observada diferença significativa entre os grupos para a diferença
média (MD) da intensidade da dor no pós tratamento imediato (F = 7.87 p < 0.01, MD =
0.39, IC95% –0,28 a 1.06). Entretanto, nos follow-ups de um e três meses, foi observada
diferença significativa entre os grupos com menores valores de intenisidade de dor sendo
observados no grupo END + TM + Ex (follow-up de 1 mês - MD = 2.06, IC95% 1.38 a
2.75 e no follow-up de 3 mês - MD = 1.99, IC95% 1,30 a 2.67). Já para a incapacidade,
foi observada diferença significativa entre os grupos imediatamente após tratamento e no
follow-up de três meses (F = 6.58 p < 0.01, MD = 6.05, CI95% 3.33 a 8.77 no pós
imediato; MD= 9.17, CI95% 6.42 a 11.93no follow-up de três meses).
Conclusões: Os resultados deste estudo demonstraram que a adição de END à TM+ Ex
contribuiu para redução significativa da intensidade da dor à médio prazo e incapacidade
(efeito de curto e médio prazo) em pacientes com DTM miogênica.
Número de registro do ensaio clínico: NCT03926767. Registered April 29, 2019
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03926767
Palavras-chave: Disfunção temporomandibular, Educação paciente, Terapia por
exercícios, manipulações musculoesqueléticas, Dor crônica, Avaliação da incapacidade.

AGUIAR, A.S Additional effect of a neuroscience program on pain in relation to an
exercise program and manual therapy in temporomandibular disorders: a randomized
clinical trial. 2021. 121f. [Thesis]. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto FMRP-USP,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.
ABSTRACT
Introduction Temporomandibular disorder (TMD) is a common musculoskeletal pain
condition among orofacial pain, which affects more than 10% of the population. Some
treatment options available for TMD are exercise and manual therapy. Biopsychosocial
influences are recognized as contributing factors in chronic TMD. Neuroscience education
about pain (NDS) consists of a set of cognitive interventions whose main objective is to reframe
beliefs about pain. There are no published studies in the literature verifying the additional effect
of an NDT program to a Manual Craniocervical Therapy (TM) protocol and Cervical Motor
Control (Ex) exercises in patients with TMD.
Objective: The aim of the present study was to evaluate the additional effect of PNE on MT
and Ex on pain intensity and disability related to TMD immediately and at the one- and threemonth follow-up in patients with TMD.
Study type: Randomized Clinical Trial
Hypothesis: The hypothesis of this study was that patients undergoing PNE and MT+ Ex would
have better results for pain intensity and orofacial pain disability than patients undergoing only
MT+ Ex, as well as in levels of kinesiophobia, self-efficacy, perception global improvement,
knowledge of pain neurophysiology and exercise adherence when compared to the MT+ Ex
group alone.
Participants: One hundred and forty-eight myogenic TMD patients of both sexes, aged
between 18 and 55 years.
Interventions: Pain Neuroscience Education + Manual Therapy + Exercises (PNE + MT + Ex)
compared to MT+ Ex alone.
Main Outcome Measures: The primary study outcomes were pain intensity and disability.
Secondary outcomes were kinesiophobia, perceived global effect, self-efficacy for pain
management, learning about pain neurophysiology, and exercise adherence. Results were
obtained immediately after treatment and at two follow-ups (30 days and 90 days). Mixed linear
model analyzes were used to investigate differences between groups.
Results: No significant difference was observed between groups for the estimated mean
difference (MD) of pain intensity in the immediate post-treatment (F =7.87, p<0.01, MD = 0.39,
95%CI –0.28 to 1.06). However, in the follow-ups of one and three months, a significant
difference was observed between the groups with lower pain intensity values being observed in
the PNE + MT + Ex group (1-month follow-up - MD = 2.06, 95%CI: 1.38 at 2.75 and at the 3month follow-up - MD = 1.99, 95%CI: 1.30 to 2.67). As for disability, a significant difference
was observed between the groups immediately after treatment and at the three-month followup (F = 6.58 p < 0.01, MD = 6.05, 95%CI: 3.33 to 8.77 in the immediate post; MD = 9.17,
95%CI: 6.42 to 11.93 at the three-month follow-up).
Conclusions: The results of this study demonstrated that the addition of PNE to MT + Ex
contributed to a significant reduction in pain intensity in the medium term and disability (shortand medium- term effect) in patients with myogenic TMD.
Clinical trial registration number: NCT03926767. Registered April 29, 2019
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03926767
Keywords: Temporomandibular disorder, Patient education, Exercise therapy, musculoskeletal
manipulations, Chronic pain, Disability assessment.
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INTRODUÇÃO

“Bom mesmo é ir à luta com determinação,
abraçar a vida com paixão,
perder com classe e vencer com ousadia,
pois o triunfo pertence a quem se atreve.
A vida é muita para ser insignificante. ”
Charles Chaplin
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1. INTRODUÇÃO
1.1.Epidemiologia, Etiologia e Fatores associados à Disfunção Temporomandibular
A Articulação Temporomandibular (ATM), em conjunto com outras estruturas bucais, faz
parte do sistema mastigatório que é a unidade funcional do corpo responsável pelas funções de
mastigação, fala e deglutição. A ATM conecta a mandíbula ao crânio e regula o movimento
mandibular, é uma articulação bi-condilar em que os côndilos, localizados nas duas extremidades
da mandíbula, funcionam simultaneamente (INGAWALE et al, 2009), assim a movimentação da
ATM direita está diretamente relacionada a movimentação da ATM esquerda, o que deve ser
considerado na avaliação e tratamento dos pacientes. Suas superfícies articulares são cobertas por
fibrocartilagem avascular e não inervada, composta de tecido conjuntivo denso fibroso, menos
susceptível ao envelhecimento, ao impacto articular e ao desgaste natural, com uma elevada
capacidade de regeneração (OKESON, 2003).
Disfunção Temporomandibular (DTM) é um termo amplo, utilizado para descrever alterações
tais como dor e disfunção nos músculos mastigatórios e ATM (OKESON, 2011). DTMs são um
conjunto de condições musculoesqueléticas relacionadas que afetam as estruturas envolvidas no
movimento da mandíbula e que são caracterizadas principalmente por 1) presença de dor
normalmente na área pré-auricular na frente da orelha, nas bochechas e / ou na região das tempôras,
2) limitações ou interferência no movimento mandibular, em grande parte devido o
comprometimento da amplitude vertical do movimento mandibular (ou seja, diminuição da
capacidade de abrir a boca), e 3) presença de sons na ATM detectados durante as excursões
funcionais da mandíbula. DTMs ocorrem em formas agudas e crônicas, e essas características têm
sido combinadas e permaneceram inalteradas por décadas. O que mudou, principalmente nos
últimos 25 anos, foi a ponderação relativa dessas (e outras) características para fins de classificação
(OHRBACH; DWORKIN, 2019).
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Pesquisas mais recentes reconhecem que a DTM não é causada por um único fator, trata-se
de uma disfunção complexa associada a comorbidades, sinais e sintomas físicos, bem como
alterações no comportamento, status emocional e interações sociais como manifestações de
desregulação geral do sistema nervoso central (SLADE et al, 2016). Dessa forma, a etiologia da
DTM deve ser considerada como multifatorial, e vários fatores de risco parecem predispor,
precipitar ou prolongar a DTM-dor (MANFREDINI et al, 2011). Esses fatores podem incluir os
biológicos (por exemplo, hormônios sexuais), função de opióides endógenos, diferenças nos
genótipos anatômicos, traumas e microtraumas, alterações oclusais, parafunções e fatores
psicossociais (por exemplo, estresse, enfrentamento da dor, depressão, catastrofização) (MAIXNER
et al, 2011).
Um extenso estudo prospectivo denominado de OPPERA (The Orofacial Pain Prospective
Evaluation and Risk Assessment) investigou vários fatores de risco para o desenvolvimento da
DTM. Os objetivos iniciais desse estudo foram determinar se características sociodemográficas,
respostas a estímulo nocivo, perfil psicossocial e variações genéticas estariam associados ao risco
elevado de desenvolvimento de DTM e aumento da chance de apresentar DTM crônica (SLADE et
al, 2016).
Os autores do estudo OPPERA relatam que a DTM é um distúrbio complexo resultante de
uma interação de causas de múltiplos domínios genéticos e ambientais. Ademais, o tempo
acrescenta outra dimensão, com vários fatores de risco que exercem influências por alguns anos,
antes da DTM se manifestar, e com alguma flutuação à medida que a condição se desenvolve,
progride ou regride. Esses achados também demonstram que existem caminhos distintos na
etiologia. Por exemplo, parece haver interação de mecanismos nociceptivos centrais e periféricos
que contribuem para algumas manifestações de DTM, enquanto outros mecanismos refletem as
interações gênero-ambiente. No entanto, a noção geral de caminhos distintos, concomitantemente
com os achados de que os fatores de risco biopsicossociais definem grupos distintos de pessoas com
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ou em risco de desenvolver DTM, podendo influenciar no desenvolvimento inicial ou na transição
da fase aguda para crônica, na manutenção da dor crônica e na pobre capacidade de resposta ao
tratamento (SLADE et al, 2016).
Relatos indicam que a prevalência de DTM na população é de cerca de 10-15% para adultos
(MACFARLANE et al, 2001; LIST; JENSEN, 2017). Atinge preferencialmente o gênero feminino,
sendo o pico de prevalência dessa doença na população entre os 20 e 40 anos (MANFREDINI et al,
2011). Em um estudo longitudinal em adultos, 49% dos casos incidentes relataram dor persistente
quando reexaminados seis meses depois (SLADE et al, 2016).
Segundo o National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR), a DTM é a causa
mais comum de dor orofacial, sendo a segunda condição musculoesquelética mais comumente
observada, depois da dor lombar crônica, causando dor e incapacidade, afetando aproximadamente
5 a 12% da população, com um custo anual estimado em US $ 4 bilhões. Cerca de metade a dois
terços de indivíduos com DTM procuram tratamento, e entre eles aproximadamente 15%
desenvolvem

DTM

com

dor

crônica

(http://www.nidcr.nih.gov/DataStatistical/FindDataByTopyc/FacialPain).
A DTM do tipo miogênica é a mais comum, além disso, o tipo artrogênico também engloba pelo
menos algum grau de miospasmo ou contratura associada, assim, destaca-se que há maior
prevalência de DTM miogênica na população (VOLLARO et al, 2001; KALAMIR et al, 2012;
OHRBACH; DWORKIN, 2019)
O quadro álgico relacionado à DTM geralmente é a principal queixa, podendo ser intermitente
ou persistente, flutuante e, para a maioria das pessoas, de intensidade leve a moderada. Pode ter
implicações negativas no contexto social e afetivo, uma vez que interfere nas habilidades de
comunicação como falar, sorrir, gargalhar, beijar e pode gerar desconforto nos hábitos do cotidiano
como a mastigação, higienização oral e o bocejo (SCHIFFMAN et al, 2014; VELLY et al, 2014).
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Os sinais e sintomas associados à DTM variam na sua apresentação e muitas vezes envolvem
mais de um componente do sistema mastigatório (LISTEN; JENSEN, 2017), outros sintomas
também relatados incluem: 1) condições de dor comórbida, como cefaleia tipo tensional; 2) dor no
pescoço e nas costas; e 3) sofrimento psicossocial, como depressão e ansiedade (VELLY et al,
2014).
A identificação precoce de indivíduos com DTM com risco de tornarem-se crônicos é
necessária para a realização de intervenções adequadas o mais rápido possível, com finalidade de
evitar a cronificação e, assim, reduzir as consequências econômicas e psicossociais resultantes
(SWINKELS-MEEWISSE et al, 2003).
Além dos fatores psicossociais, a presença de alterações da coluna cervical, em conjunto com
a influência da gravidade, pode provocar modificações no posicionamento da mandíbula, alterando
a estrutura musculo-ligamentar da ATM (STRINI et al, 2009; ARMIJO-OLIVO et al, 2011).
A coexistência entre dor cervical e DTM é muito comum (ARMIJO-OLIVO et al, 2006;
WIESINGER et al, 2009; TESTA et al, 2015). Existem mecanismos neurofisiológicos e
biomecânicos que explicam tal associação. Como mecanismo neurofisiológico têm-se a
convergência de aferências dos neurônios do núcleo caudal do trigêmeo e das raízes nervosas de C2
e C3 na cervical. A informação nociceptiva resultante da região cervical pode ser transmitida por
neurônios trigeminais, devido à convergência no complexo trigêmino-cervical entre fibras nervosas
cervicais e trigeminais, resultando em dor difusa na região orofacial e vice e versa (BEVILAQUAGROSSI et al, 2007; PIOVESAN et al, 2003; CASTIEN; DE HERTOGH, 2019)). O mecanismo
biomecânico pode ser explicado pela associação musculoesquelética entre as cadeias musculares,
sendo que a desorganização de um segmento do corpo pode contribuir para desencadear
compensações nos segmentos adjacentes. Postula-se que os elevados níveis de tensão muscular
associados aos hábitos parafuncionais podem levar a diversas consequências, incluindo
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microtraumas das articulações e músculos, aumentando a sensibilização nas vias nociceptivas, o que
pode levar a alterações posturais da coluna cervical (STRINI et al, 2009; TESTA et al, 2015).
1.2. Avaliação e Diagnóstico da DTM
Atualmente, diferentes ferramentas são citadas na literatura científica para a finalidade de
avaliar a DTM (CHAVES et al, 2008), sendo divididas entres critérios diagnósticos, questionários
e índices clínicos e anamnésicos. Apesar de existirem vários instrumentos para avaliação de DTM
disponíveis na literatura (CHAVES et al, 2008), a ferramenta internacionalmente reconhecida e
utilizada é o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). O
RDC/TMD é uma avaliação clínica, não invasiva, utilizada para diagnosticar a DTM (AHMAD et
al, 2009; BEVILAQUA-GROSSI et al, 2009; SCHIFFMAN et al, 2014), e que possui dois
componentes de avaliação sendo que o eixo I se refere ao diagnóstico clínico e eixo II serve para
avaliar o diagnóstico do status psicológico e incapacidade relacionada à dor. Evidentemente,
existem muitas críticas associadas ao emprego do RDC/TMD e por essa razão este instrumento
passou e passa por constantes atualizações no intuito de obter confiabilidade, validade e utilidade
clínica. Em linhas gerais as críticas vigentes focam no aprimoramento dos critérios de diagnóstico
para o exame físico e diagnóstico, há uma primordialidade de ampliar a gama de distúrbios
orofaciais representados e avaliar/atualizar os domínios do Eixo II. Por todas essas críticas,
pesquisadores iniciaram um grande projeto multicêntrico com o apoio de várias associações
internacionais, incluindo o National Institute of Dental and Craniofacial Research e várias reuniões
foram realizadas nos últimos anos para realizar a revisão do RDC/TMD e permitir a
criação/transição para o novo instrumento: Diagnostic Criteria (DC/TMD) (SCHIFFMAN et al,
2014).
O novo DC/TMD inclui adições importantes, exclusões e modificações do RDC/TMD
original, essas mudanças são resultado de pesquisas e contribuições de grupos de especialistas
clínicos e profissionais da área de pesquisa, guiados para criar um novo DC/TMD baseado na
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melhores evidências disponíveis, o DC/TMD publicado em 2014 permite um protocolo que apóia a
avaliação desde a triagem até uma avaliação abrangente, o novo protocolo do Eixo-II do DC/TMD
foi ampliado pela adição de novos instrumentos que avaliam o comportamento da dor, o estado
psicológico e o funcionamento psicossocial.
As principais diferenças entre o RDC/TMD para o novo DC/TMD, é que o novo DC/TMD
preocupa-se em reproduzir a queixa principal do paciente durante o exame físico e a familiaridade
da dor, outro ponto importante está relacionado à presença de dores durante a função e dores
referidas. Em relação as modificações aos diagnósticos que o RDC/TMD apresenta como
classificações de dor miofascial com ou sem limitação de abertura o novo DC/TMD apresenta os
diagnósticos como dor miofascial ou dor miofascial referida. Outra modificação foi realizada para
os grupos musculares palpados, estes foram reduzidos e excluido a palpação nos sítios intraorais.
No diagnóstico de dor miofascial, apenas os músculos masseter e temporal são palpados e para que
seja comprovado o diagnóstico, a dor durante a palpação o paciente deve relatar dor familiar, a dor
relatada pelo paciente se não houver dor a palpação, esta dor familiar deve estar presente nestes
músculos durante movimento de abertura bucal (SCHIFFMAN et al, 2014).
O novo DC/TMD foi lançado em 2014 (SCHIFFMAN et al, 2014), a ferramenta está
disponível para download de forma gratuita, no entanto, a versão em português está em processo de
traduzão e validação, desde 2019, sendo assim justifica-se o uso do RDC/TMD.
Considerando-se a etiologia multifatorial da DTM e sua relação com aspectos psicossociais,
a investigação desses fatores é amplamente recomendada na literatura (YAP et al, 2004). A não
inclusão desses aspectos na abordagem do paciente, frequentemente está associada a tratamentos
malsucedidos e cronificação da dor (VELLY et al, 2011; FILLINGIM et al, 2011; OZDEMIRKARATAS et al, 2013).
Frequentemente os quadros de alterações psicológicas e psicossociais estão relacionados à
maior predisposição para o desenvolvimento de dor miofascial, tipo de disfunção caracterizada por
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alterações musculares, com perpetuação da dor e limitação da mobilidade do sistema mastigatório.
Tais aspectos podem resultar em limitações nas atividades de vida diária, além de restrições da
função mandibular como dificuldade mastigatória e da ingestão de alimentos (YAP et al, 2004;
WIECKIEWICZ et al, 2014).

1.3.Tratamento da Disfunção Temporomandibular
Não existe uma abordagem única para o tratamento de pacientes com DTM, sendo que o
objetivo do tratamento pode ser direcionado para o controle da intensidade de dor, recuperação da
funcionalidade do sistema mastigatório e educação do paciente para amenizar fatores adversos que
podem contribuir para perpetuar o problema. Recomenda-se, inicialmente, a utilização de terapias
não invasivas e reversíveis para pacientes com DTM, devido à etiologia multifatorial e o caráter
autolimitante (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010).
Há vários estudos demonstrando que as alterações posturais da coluna cervical podem levar
a alterações na postura da mandíbula e alterações na atividade da musculatura mastigatória
(VISSCHER et al, 2000; ARMIJO-OLIVO et al, 2006; STRINI et al, 2009; TESTA et al, 2015).
Além disso, estudos recentes têm demonstrado uma associação entre redução de endurance dos
músculos cervicais flexores e extensores e DTM (ARMIJO-OLIVO et al, 2011, ARMIJO-OLIVO
et al, 2016). Esses estudos sugerem possíveis associações entre fatigabilidade da musculatura
cervical, que pode estar relacionada à sobrecarga dessa musculatura imposta pela manutenção de
posturas inadequadas, e o desenvolvimento de dor na região craniocervical (CELENAY et al, 2016).
Portanto, o exercício pode ser considerado uma das modalidades mais frequentemente
utilizadas no manejo das DTMs, sendo que os exercícios mandibulares fazem parte dos programas
de automanejo para pacientes com dor de DTM e podem fornecer treinamento de coordenação,
relaxamento e fortalecimento dos músculos, enquanto que, os alongamentos passivos podem
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melhorar a mobilidade muscular e a amplitude de movimento da ATM e, além disso, também podem
ajudar os pacientes a superar o medo de mover sua mandíbula (STORY et al, 2016).
Alguns estudos relatam o controle de sinais e sintomas em mais de 90% dos pacientes que
receberam tratamentos conservadores, sendo eles: educação do paciente, automanejo, intervenção
comportamental, utilização de fármacos, placas interoclusais, terapias físicas, treinamento postural
e exercícios – alguns dos itens que compõem a lista de opções aplicáveis a quase todos os casos de
DTM (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010).
O tratamento fisioterapêutico está entre os 10 abordagens mais comumente utilizados para
tratar a DTM. Os objetivos desse tratamento podem focar na hipoalgesia, na melhora da amplitude
de movimento (ADM) e na melhora da funcionalidade. As modalidades de fisioterapia incluem
modalidades eletrofísicas (ultrassom, microondas, laser), modalidades eletroanalgésicas (TENS,
corrente interferencial, biofeedback), acupuntura, exercício terapêutico e Terapia Manual
(ARMIJO-OLIVO et al, 2016).
A terapia manual (TM) – mobilização articular, manipulação e/ou tratamento dos tecidos
moles – e exercícios terapêuticos em tratamentos de fisioterapia têm sido cada vez mais utilizados,
devido a resultados positivos em algumas condições, especialmente para dor lombar, dor cervical e
outras desordens musculoesqueléticas como a DTM (MILLER et al, 2010). A TM tem sido usada
para restaurar a ADM normal, reduzir a isquemia local, estimular a propriocepção, minimizar
adesões fibrosas, estimular a produção de líquido sinovial e gerar hipoalgesia (ARMIJO-OLIVO et
al, 2016).
Na área de dor orofacial, foram realizadas várias revisões sistemáticas em relação à
abordagem fisioterap6eutica, especificamente, enfocando a TM e intervenções de exercício para
DTM (MEDLICOTT; HARRIS, 2006; MCNEELY et al, 2006; BRANTINGHAM et al, 2013,
ARMIJO-OLIVO et al, 2016). Em um ensaio clínico aleatorizado foi utilizada uma abordagem
específica dirigida à coluna cervical para tratar pacientes com dor cervico-craniofacial de origem
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miofascial, e esse estudo preliminar demonstrou que as mobilizações direcionadas para a coluna
cervical reduziram a intensidade da dor e a sensibilidade à dor imediatamente após a aplicação da
técnica, em comparação com o grupo controle (GIL-MARTINEZ et al, 2013).
Segundo Armijo-Olivo e colaboradores (2006, 2016), as evidências sobre a eficácia da
abordagem fisioterapêutica ainda são inconsistentes. Embora os ensaios incluídos dessa revisão
tenham demonstrado alto risco de viés e a maioria dos estudos relatarem pequeno a moderado
tamanho de efeito para a superioridade de exercícios vs. outros tratamentos conservadores para
DTM, nos desfechos intensidade de dor e funcionalidade. No entanto, relatam que a TM sozinha ou
em combinação com exercícios mandibulares ou cervicais, parece ter efeitos promissores e sugerem
a importância de futuros estudos (ARMIJO-OLIVO et al., 2016).
Considerando-se a complexidade dessa disfunção e sua associação com alterações da coluna
cervical, uma possível estratégia de intervenção pode ser a combinação de exercícios direcionados
para a cervical, associados a intervenções focadas na região mastigatória (KALAMIR et al, 2012;
CELENAY et al, 2016). Há um desconhecimento sobre a eficácia da terapia manual (TM) em
indivíduos com disfunção temporomandibular (DTM).
Em uma revisão sistemática (CALIXTRE et al, 2015) com o objetivo demonstrar evidências
sobre o efeito isolado da TM na melhora da abertura máxima da boca (MMO) e da intensidade da
dor em indivíduos com DTM, foram incluídos oito ensaios clínicos aleatorizados que aplicaram TM
para DTM em comparação a outra intervenção, sem intervenção ou placebo, sendo que sete
apresentaram alta qualidade metodológica, avaliados pela escala PEDro. Por conseguinte, os
resultados apontaram que técnicas de liberação miofascial e massagem aplicadas nos músculos
mastigatórios são mais eficazes do que o grupo submetido a um tratamento de comparação
(evidência baixa a moderada), mas, tão eficazes quanto as aplicações de toxina botulínica (evidência
moderada). Calixtre et al. (2015), também relataram que as técnicas de manipulação ou mobilização
da coluna cervical superior são mais eficazes do que o controle (evidência baixa a alta), enquanto
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as manipulações torácicas não são eficazes (CALIXTRE et al, 2015). Observa-se, que existem
evidências amplamente variáveis de que a TM melhora a dor, MMO e limiar de dor à pressão em
indivíduos com sinais e sintomas de DTM, dependendo da técnica.
Em uma revisão sistemática com meta-análise (MARTINS et al, 2015) foi avaliada a eficácia
da abordagem manual musculoesquelética em pacientes com DTM. Os estudos incluídos na revisão
demonstraram uma variabilidade no tempo de intervenção, número de sessões e técnicas aplicadas,
no que tange a respeito da eficácia os resultados da revisão sugerem que há uma diferença
significativa para máxima abertura bucal (MMO) e dor durante a abertura da boca, em benefício de
técnicas manuais musculoesqueléticas quando comparadas a outros tratamentos conservadores para
DTM, em curto prazo (MARTINS et al, 2015). Já em uma revisão sistemática com meta-análise
recente (HERRERA-VALENCIA et al, 2020), o objetivo foi realizar uma revisão da eficácia a
médio e longo prazo da TM para DTM, isoladamente ou em combinação com exercícios. Dos 6
artigos incluídos na análise, dois apresentaram baixa qualidade e quatro alta qualidade. Os autores
ressaltaram que há uma melhora significativa na dor e MMO em comparação com a linha de base
observada após o tratamento com terapia manual, no entanto, a TM parece ser um tratamento eficaz
para DTM em médio prazo, mesmo que, o efeito pareça diminuir com o tempo. Contudo, quando
complementados com exercícios terapêuticos, esses efeitos são capazes de manter-se à longo prazo
(HERRERA-VALENCIA et al, 2020).
Embora os efeitos do TM sejam classicamente explicados dentro de um paradigma
biomecânico, pesquisas atuais apontam para o importante papel dos processos neurofisiológicos.
Este modelo proposto leva em consideração a interação entre o sistema nervoso central e periférico,
que controla a experiência da dor e, assim, define os mecanismos potenciais associados ao TM para
o alívio da dor (WATSON et al, 2019).
Segundo Kalamir e colaboradores (2012), estudos que investigaram a eficácia das terapias
miofasciais intraorais para a DTM crônica são raros. Na pesquisa, os autores investigaram se a
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Terapia Miofascial Intraoral (TMI) associada à educação e a automanejo foram superiores ao grupo
sem tratamento ou ao grupo que realizou TMI isoladamente. Foi demonstrando que ambos os
programas (TMI com e sem Educação e automanejo) foram eficazes no tratamento de pacientes
com DTM crônica e superiores a nenhum tratamento ao longo de um ano. No follow-up de um ano,
a combinação dos programas de tratamento demonstrou efeitos na intensidade de dor superiores ao
programa de TMI isoladamente. Dessa forma, a adição de programas de educação para pacientes
com DTM crônica parece ter efeitos mais duradouros.
Em um ensaio clínico (GARRIGÓS-PEDRON et al, 2018) que investigou os efeitos
adicionais do tratamento orofacial à fisioterapia cervical em 45 pacientes com migrânea crônica e
DTM, com idade entre 18 e 65 anos, randomizados em dois grupos: um grupo cervical (GCfisioterapia apenas na região cervical) e um grupo cervical e orofacial (COG- fisioterapia nas regiões
cervical e orofacial). Ambos os grupos continuaram seus regimes de medicação e receberam adição
da intervenção fisioterápica. Todos os participantes receberam seis sessões de tratamento que
consistiam em terapia manual e exercícios terapêuticos na região cervical ou nas regiões cervical e
orofacial. Os dados foram registrados no início do estudo, pós-tratamento e follow-up de 12
semanas. Os resultados do estudo, revelaram diferenças significativas para a interação grupo ×
tempo em incapacidade da dor orofacial e frequência de migrânea, intensidade da dor, MMO e
limiar de dor a pressão na região trigeminal, no follow-up de 12 semanas, com um médio-grande
magnitude do efeito. Não foram encontradas diferenças significativas no limiar de dor a pressão da
região extratrigeminal (punho) e na redução da cinesiofobia. Sendo que o tratamento cervical e
orofacial foi mais eficaz do que o tratamento cervical isolado para aumentar o limiar de dor a pressão
na região trigeminal e produzir MMO sem dor (GARRIGÓS-PEDRON et al, 2018). As implicações
clínicas deste estudo é que a combinação das intervenções é capaz de melhorar as variáveis sensóriomotoras, os níveis de dor e as deficiências craniofaciais, contudo pode ser eficaz na redução de
estímulos nociceptivos das regiões cervicofaciais. Portanto, esse tipo de terapia deve ser
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considerado como um tratamento preventivo para esses pacientes. Apesar disto, devem incluir um
programa multimodal baseado em educação terapêutica e fisioterapia com o objetivo de diminuir a
cinesiofobia.
Os exercícios de controle motor da coluna vertebral também têm sido utilizados para ativar
os músculos profundos e diminuir a hiperatividade dos músculos superficiais (KAY et al, 2012;
CELENAY et al, 2016). A eficácia de um exercício de controle motor para o alívio da dor cervical
permanece controversa. Em uma revisão sistemática e meta-análise (WU et al, 2020) para explorar
a eficácia de um exercício na dor cervical, relatam que os exercícios de controle motor podem
fornecer alguns benefícios para controlar a dor cervical (WU et al, 2020). Pacientes com dor cervical
têm flexores profundos fracos que podem resultar em aumento do nível de atividade dos músculos
flexores superficiais. Esses pacientes apresentam redução da atividade muscular profunda e
aumento da atividade muscular superficial durante tarefas cognitivas e atividades funcionais. O
aumento da atividade dos flexores superficiais durante a contração isométrica também é relatado
como causador de dor cervical. Um programa de exercícios específico deve ser elaborado para
direcionar os flexores profundos primeiro e depois os superficiais (WU et al, 2020).
Segundo Celenay et al. (2016), aumentam o fluxo sanguíneo dos músculos e a consciência
do paciente em relação à musculatura e são capazes de prevenir as consequências nocivas da
imobilidade e promover o relaxamento e a reeducação neuromotora dos músculos (CELENAY et
al, 2016). Os exercícios de controle motor são comumente utilizados para tratamento na dor lombar
(CHUNG et al, 2013), embora os exercícios de controle motor sejam utilizados para pacientes com
dor cervical, pouco tem sido testado em pacientes com DTM apesar da associação entre DTM vs.
Cervicalgia. Em um estudo anterior (JULL et al, 2002), demonstraram que exercícios de controle
motor cervical podem melhorar a dor e o desempenho da musculatura em pacientes com cefaleia
cervicogênica, quando comparados com exercícios isométricos e alongamentos (JULL et al, 2002).
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No estudo conduzido por Celenay e colaboradores (2016), foram verificados os efeitos dos
exercícios de controle motor cervical mais a terapia manual vs. exercícios de controle motor
sozinhos sobre as variáveis de incapacidade, intensidade de dor, amplitude de movimento e
qualidade de vida em pacientes com dor cervical. Foi observado efeito superior da combinação de
exercícios de controle motor associados a TM. Entretanto, não há ensaios clínicos aleatorizados em
que foi investigada a eficácia dos exercícios de controle motor da coluna cervical para o manejo dos
pacientes com DTM (CELENAY et al, 2016).
1.4.Educação com base em neurociência sobre a dor
A educação do paciente sobre anatomia, fisiopatologia, história natural de DTM e os
benefícios do relaxamento tem demonstrado também influenciar positivamente os resultados das
intervenções (JERJES et al., 2007; KALAMIR et al, 2012).
Alguns estudos demonstram que as terapias comportamentais são eficazes no tratamento da
DTM, essas terapias incluem aconselhamento, educação, biofeedback, terapia cognitivocomportamental, inversão de hábitos, autotratamento em casa após a instrução e técnicas de
relaxamento (LISTEN; AXELSSON et al, 2010). As terapias comportamentais são, muitas vezes,
uma parte essencial dos programas de autogestão e, em alguns países como a Suécia, as diretrizes
sugerem seu uso como terapia de primeira linha para tratamento da DTM (WANMAN et al., 2016).
No entanto, são necessários ensaios aleatorizados para determinar a eficácia desses programas.
Os pensamentos, sentimentos e crenças mal adaptativos podem ter um papel importante na
experiência de dor musculoesquelética (PINCUS et al, 2006). Entretanto, em uma abordagem
psicológica denominada de reestruturação cognitiva, as crenças sobre o significado da dor e
expectativas sobre controle positivo da dor podem ser diretamente modificados utilizando-se
técnicas de reestruturação cognitiva como imagens e desvio de atenção (TURNER et al, 2006).
Dessa forma, a educação pode ser importante componente para o cuidado na dor da DTM
crônica, podendo contribuir para reduzir, assim, os sintomas e riscos adicionais, e o processo de
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educação pode ser utilizado rotineiramente no manejo de indivíduos com DTM. Tal estratégia tem
o intuito de fornecer informações, a fim de melhorar a capacidade do indivíduo em lidar com o seu
problema, acelerar o seu retorno a atividades usuais e minimizar a dependência à assistência de
saúde (CLARKE; RYAN; MARTIN, 2011).
Em estudos anteriores, utilizaram a intervenção de educação em dor de forma genérica, isto
é não necessariamente educação em neurociência sobre a dor. No estudo de Michelotti et al. (2004),
investigaram o efeito adicional há curto prazo de exercícios domiciliares à educação do paciente
para o tratamento da dor miofascial. Os resultados demonstraram que a adição do protocolo de
educação é um pouco mais clinicamente eficaz do que a educação sozinha (MICHELOTTI et al,
2004).
Enquanto, Craane et al. (2012) avaliaram o efeito a longo prazo (1 ano) de um programa de
abordagem fisioterapêutica de 6 semanas. Os participantes foram aleatorizados em dois grupos, um
grupo com 26 individuos foram alocados no grupo que recebeu intervenção em fisioterapia, e 27 no
grupo controle, sendo que no grupo de abordagem fisioterapêutica, os pacientes receberam
educação, alongamento muscular, exercícios e prescrição de exercícios para serem feitos em casa,
já o grupo controle, os pacientes receberam educação apenas nos dias de avaliação. As variáveis
intensidade da dor, função mastigatória, MMO e limiar de dor a pressão foram avaliadas na linha
de base e durante 3, 6, 12, 26 e 52 semanas após tratamento, e os resultados do estudo demontraram
que todas as variáveis de intensidade da dor diminuíram e todas as variáveis de função aumentaram
significativamente ao longo do tempo em ambos os grupos. Porém, não foram encontradas
diferenças significativas na melhora entre os grupos (interação tempo vs. tratamento). Sendo assim,
o resultado deste estudo sugere que a diminuição da dor em longo prazo e a melhora da função não
estão relacionadas à fisioterapia ativa (CRAANE et al, 2012).
Em outro estudo, Michelotti et al. (2012) avaliaram a eficácia de curto prazo da educação
versus placa oclusal para o tratamento da dor miofascial dos músculos mastigatórios. Sendo que, 44
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pacientes foram aleatorizados para dois grupos de tratamento; porém somente 41 pacientes
completaram o estudo. O primeiro grupo recebeu informações sobre DTM e medidas de
autocuidado, enquanto o segundo grupo recebu tratamento com placa oclusal. Os desfechos do
estudo incluíam abertura máxima da boca sem dor, dor muscular espontânea, dor durante a
mastigação e cefaleia, avaliados a cada três semanas, durante o período de 3 meses do tratamento.
E observou-se que após três meses, as mudanças na dor muscular espontânea diferiram
significativamente entre os grupos de educação e placa oclusal, porém não houve mudanças na
abertura máxima da boca sem dor, cefaleia e dor ao mastigar não diferiram significativamente entre
os grupos. Portanto, os autores relataram que em um curto período, a educação foi ligeiramente mais
eficaz do que uma placa oclusal na redução da dor muscular espontânea em pacientes com DTM,
mas para abertura da boca sem dor, cefaleia e dor durante a mastigação não foram significativamente
diferentes entre os dois tratamentos (MICHELOTTI et al, 2012).
A educação em neurociência sobre a dor é melhor descrita como uma forma de terapia com
enfoque cognitivo e não comportamental, e seu foco é ampliar o conhecimento do paciente sobre os
processos neurofisiológicos relacionados à dor (LOUW et al, 2011). Acredita-se que este enfoque
terapêutico tenha uma ação preponderante na redução do medo associado ao movimento e chance
de reincidência da disfunção.
Moseley e Butler (2015) descrevem outra abordagem educacional. Trata-se do emprego de
informações sobre neurofisiologia da dor para tratamento de pacientes com dor crônica, também
conhecida como “explain pain” ou educação em neurociência sobre a dor (END). Sendo que o
objetivo primário é promover à compreensão dos pacientes sobre a dor, explicando sua
neurofisiologia, podendo utilizar recursos tais como a utilização de imagens simples e metáforas
para a explicação (CLARKE; RYAN; MARTIN, 2011).
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Gallager e colaboradores (2013) relataram efeitos de um programa de Neurociência sobre a
dor, baseado em um livro de metáforas vs. um programa de automanejo da dor, e verificaram
maiores efeitos do programa de Neurociência nos desfechos catastrofização e conhecimento sobre
a dor em um grupo de 79 indivíduos com dor lombar crônica. Outro estudo conduzido por Clarke
et al (2011) verificaram apenas pequenos efeitos da END em pacientes com dor crônica para a
variável de intensidade de dor em relação a outras modalidades de educação, sugerindo que mais
trabalhos precisam ser conduzidos, já que a revisão incluiu apenas 2 estudos. Entretanto em uma
revisão sistemática com meta-análise, foi relatado que uma combinação de END e intervenções de
fisioterapia resultou em maiores efeitos para a intensidade da dor e incapacidade para dor
musculoesquelética crônica quando comparado ao END isolada (WATSON et al, 2019).
Não foram encontrados na literatura consultada, trabalhos que tenham verificado os efeitos
da combinação de educação sobre neurociência da dor e exercícios em associação com a terapia
manual), para pacientes com DTM.
Considerando que Kalamir e colaboradores (2012) descreveram efeitos mais duradouros
para o programa de TMI combinado com educação e automanejo, recomendando que futuros
estudos foquem na verificação da efetividade de programas combinados de TM + exercícios +
educação sobre a dor. Especialmente, considerando os efeitos dessas intervenções em variáveis
psicossociais, uma vez que programas de educação podem influenciar variáveis psicossociais
cognitivas como cinesiofobia e autoeficácia sobre o controle da dor.
Assim, tendo em vista a associação entre DTM crônica e alterações psicossociais, e a falta
de estudos que tenham verificado os efeitos de um programa END e exercícios nesses pacientes,
justifica-se a condução deste estudo. Consideramos como hipótese desse estudo, um efeito adicional
do Programa de END em relação ao programa de estabilização cervical e TM nos desfechos
intensidade de dor, incapacidade, autoeficácia sobre a dor, cinesiofobia e percepção global de
melhora nos pacientes com DTM miogênica ou mista crônica.
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OBJETIVOS

"Descobrir consiste em olhar para o que todo
mundo está vendo e pensar uma coisa
diferente”.

Roger Von Oech
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2.

OBJETIVOS
2.3. Objetivo geral
O objetivo principal deste estudo foi comparar o efeito adicional de um programa de

educação sobre Neurociência da dor em relação a um programa de exercícios orofaciais e de
controle motor da coluna cervical e terapia manual nos desfechos intensidade de dor e incapacidade
no pré, pós e nos follow-ups de um e três meses em pacientes com DTM miogênica ou mista.
2.2. Objetivos secundários
O objetivo secundário foi verificar o efeito adicional do programa de educação sobre
Neurociência da dor na percepção de autoeficácia relacionada à dor, cinesiofobia e percepção global
de melhora pré e pós e nos follow-ups de um e três meses em pacientes com DTM miogênica ou
mista.
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“Os que se encantam com a prática sem a ciência
são como os timoneiros
que entram no navio sem timão nem bússola,
nunca tendo certeza do seu destino”.
Leonardo da Vinci
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3.MÉTODOS
3.1. Desenho do estudo
Este estudo trata-se de um ensaio clínico aleatorizado. Os desfechos primários serão:
intensidade de dor e incapacidade. Os desfechos secundários serão: percepção de autoeficácia
relacionada à dor, cinesiofobia e percepção global de melhora, adesão ao exercício e conhecimento
sobre a neurofisiologia da dor. A amostra foi composta por 148 participantes (ambos os gêneros)
com DTM miogênica ou mista, segundo diagnóstico do RDC/TMD, que participaram de um
processo de triagem para elegibilidade e exclusão.
Os participantes foram aleatoriamente distribuídos com o uso de envelopes pardos, contendo
cartões que demarcavam dois possíveis grupos com tratamentos distintos: 1) Exercícios orofaciais
e de controle motor cervical, Terapia Manual e Educação em Neurociência sobre a dor; 2) Exercícios
orofaciais e de controle motor Cervical e Terapia Manual. Um pesquisador assistente não envolvido
no recrutamento dos pacientes realizou o procedimento de alocação aleatória utilizando dados
gerados por um software de alocação de grupo (https://www.randomizer.org/). Um outro
pesquisador conduziu as intervenções e um terceiro conduziu as avaliações pré, pós e de
acompanhamento que aconteceram após um e três meses. Por se tratar de um estudo cego, o
examinador não sabia quais as intervenções foram realizadas.
Sabendo-se que não há estudos que tenham verificado o efeito adicional de um programa de
neurociência sobre a dor associados a exercícios terapêuticos e terapia manual, logo a hipótese deste
trabalho foi que o tratamento, com adição do programa de educação em neurociência sobre a dor,
seria acrescentou benefício ao tratamento da DTM miogênica ou mista.
3.2. Participantes do estudo e critérios de elegibilidade
A amostra foi composta por 159 participantes (ambos os gêneros) com DTM miogênico ou
mista, porém somente 148 individuos se enquadraram nos critérios de elegibilidade, encaminhados
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para a Clínica de Pacientes Especiais da Faculdade de Odontologia da Universidade de São PauloFORP/USP, que participaram de um processo de triagem para elegibilidade e exclusão.
O estudo foi desenhado para detectar uma diferença entre os grupos de 2 pontos na
intensidade da dor (30%) medida pela escala numérica da dor, com um desvio padrão estimado de
3 pontos. Um estudo anterior (DAO et al, 1991), recomendou um tamanho mínimo de amostra de n
= 61 por grupo. As especificações a seguir foram consideradas: α=5%, poder estatístico de 80% e
tamanho de efeito de 0,33 para intensidade da dor e 0,25 para incapacidade para F-teste.
Consideramos os resultados do estudo de Bodes et al (2018), que como no presente estudo
compararam o efeito adicional de um programa de Educação em Neurociência sobre a Dor sobre os
efeitos de um programa de exercícios de estabilização em pacientes com dor lombar crônica, a
diferença média de 2.2 unidades entre os grupos na END (6, IC95%:5.4-6.6 vs. 3.9, IC95%: 3.24.6) (DP da diferença =3), obtivemos um effect size F de 0.25. Para incapacidade, uma diferença
entre os grupos de 5,08 pontos para incapacidade medida pelo CF-PDI, considerando a menor
alteração detectável da versão brasileira do CF-PDI (GREGHI et al, 2018), com um desvio padrão
estimado de 10 pontos resultou em um tamanho de amostra de 64 participantes por grupo.
Assim, considerando uma ANOVA com medidas repetidas, obtivemos uma amostra de 128
pacientes. Consideramos uma perda amostral de 15% (n= 128; aproximadamente 20 participantes),
o que nos levou ao tamanho amostral de 148 participantes, um mínimo de 74 pacientes por grupo,
que é o número superior ao mínimo necessário para obter evidências de padrão 'ouro' e 'platina'
(FRANSEN et al, 2009; RAMÍREZ-VÉLEZ et al, 2019). O software GPower foi utilizado para
cálculo do tamanho da amostra (GPower 3.0.10, da Universidade de Kiel, Alemanha).
Os participantes que atenderam aos seguintes critérios foram considerados elegíveis para o
estudo: (i) idade entre 18 a 55 anos, considerando que essa faixa de idade está associada a maior
prevalência de dor em homens e mulheres (LÖVGREN et al, 2016), (ii) DTM miogênica ou mista
(artrogênica e miogênica), confirmada pela aplicação do RDC/TMD e (iii) queixa de dor há pelo
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menos 3 meses, uma vez que essa é a recomendação operacional sobre o tempo mínimo para se
atribuir um diagnóstico de dor crônica recomendada pela International Association for the Study of
Pain (IASP) (TREEDE et al, 2015). A utilização de medicamentos para dor foi controlada em todas
as avaliações, bem como a presença de dor cervical.
Os participantes foram excluídos devido às seguintes condições: (i) histórico de tumores na
região orofacial, (ii) traumas, (iii) infecções, (iv) doenças associadas a whiplash e ou doenças
inflamatórias degenerativas ou neurológicas centrais e periféricas crônicas, (v) pontuação menor à
24 pontos no Mini-Exame do Estado Mental- MMSE (ANEXO A), (vi) doenças psiquiátricas, (vii)
mulheres grávidas (viii) pacientes pós operatório de cirurgias odontológicas e indivíduos
submetidos ao tratamento fisioterapêutico no último ano ou a qualquer estratégia de educação em
saúde.
3.3. Aleatorização e alocação
Os participantes foram aleatoriamente distribuídos através de um processo de randomização
com envelopes pardos contendo cartões que demarcavam um dos dois seguintes grupos: exercícios
orofaciais e de controle motor cervical, terapia manual e educação em neurociência sobre a dor –
G1, exercícios orofaciais e de controle motor cervical e terapia manual – G2 (Figura 1). Um
pesquisador assistente não envolvido no recrutamento, avaliação e intervenção dos pacientes, foi
responsável por alocar aleatoriamente utilizando dados gerados por um software de alocação de
grupo nomeado Research Randomizer. (https://www.randomizer.org/).

Screening
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Screening
Eligibility Criteria

Analysis

Reassessment

Intervention

Evaluation

Allocation

Exclusion
Randomization
(n=148)

Blinded Evaluation Base Line

Blinded Evaluation Base Line

orofacial MT + NMC (n=74)

PNE + orofacial MT + NMC
(n=74)

Intervention – 12 sessions

Intervention – 12 sessions + 2
sessions of PNE

Immediately after last session

Immediately after last session

Follow-up: 1 and 3-month

Follow-up: 1 and 3-month

Data Analysis

Figura 1 - Fluxograma ilustrando as etapas do estudo de acordo com o Padrões consolidados de
relatórios de ensaios CONSORT, 2010).
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3.4. Procedimentos
O projeto foi encaminhado para avaliação e aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP, de
acordo com as normas previstas pela resolução de ética em pesquisa do Conselho Nacional da Saúde
nº 466/12, envolvendo pesquisa com seres humanos. (HCFMRP Process Nº 3449/2018- ANEXO
B). O estudo foi registrado prospectivamente no Clinical Trials (NCT03926767) e todos os
participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE 1).
Nesse estudo foram seguidas as recomendações descritas no Consolidated Standards of
Reporting Trials (CONSORT), declaração que visa garantir a transparência e a qualidade dos
resultados de ensaios clínicos (MOHER et al, 2010).
Após assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para participar do estudo
(APÊNDICE 1), e após a avaliação de elegibilidade, os participantes foram submetidos a uma
avaliação inicial, e um assistente de pesquisa conduziu o procedimento de alocação em grupos.
Em seguida, um examinador cego quanto à alocação dos grupos administrou a avaliação
(intensidade da dor, incapacidade e aspectos psicossociais (percepção de autoeficácia relacionada à
dor, cinesiofobia e percepção global de melhora) com a utilização de questionários apropriados
validados para o Português Brasileiro) e ao final, os participantes receberam individualmente,
sempre pelo mesmo fisioterapeuta (não envolvido em nenhuma outra tarefa do estudo), o tratamento
com Exercícios orofaciais e de controle motor cervical, Terapia Manual e Educação em
Neurociência sobre a dor, ou, Exercícios orofaciais e de controle motor cervical e Terapia Manual.
Um terceiro pesquisador também cegado quanto a alocação foi responsável pelo processamento e
análise dos dados coletados.
As avaliações do estudo foram conduzidas de acordo com a Initiative on Methods,
Measurement and Pain Assessment in Clinical Trials (IMMPACT) para dor crônica e durante o
tratamento e o período de acompanhamento, o uso de medicamentos foi desencorajado, sendo que,
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os pacientes que precisaram de medicação de resgate durante o estudo foram incentivados a registrar
o uso (DWORKIN et al, 2005).
O período de tratamento aconteceu em seis semanas, com duas sessões semanais, sendo uma
sessão no ambulatório com duração de 60 minutos, conduzida sempre pelo mesmo fisioterapeuta e
no outro dia da semana, os participantes foram instruídos a realizar exercícios domiciliares. Na
primeira sessão os participantes de cada grupo levaram para casa folhetos com instruções claras por
escrito e ilustrações sobre como os exercícios que deveriam ser realizados. Imediatamente após a
última intervenção, os participantes foram novamente submetidos à avaliação, incluindo a partir de
então a percepção global de mudança (PGM), Neurophysiology of Pain Questionnaire (NPQ) e a
Escala de adesão aos exercícios (EARS). Por fim, os participantes retornaram após quatro e 12
semanas da última avaliação (follow-ups de 1 e 3 meses), aqueles que não tiveram condições de
retorno presencial, foi realizado contato telefônico para as reavaliações.
Os participantes da pesquisa foram distribuídos aleatoriamente para receber uma das duas
opções de tratamento. Cada um deles foi tratado por um único terapeuta em comum, não envolvido
nos procedimentos de avaliação e/ou aleatorização.
3.5. Avaliação inicial e follow-up
Depois da avaliação quanto aos critérios de elegibilidade e inclusão no estudo, os
participantes foram convidados a preencher um questionário com a finalidade de coletar os dados
gerais e antropométricos, com perguntas como: ingestão de medicamentos para dor, frequência e
tipo de droga; uso de anticoncepcionais e período ciclo menstrual (ANEXO C). Foi aplicado o
RDC/TMD para confirmação diagnóstica da DTM miogênica ou mista, e foi aplicado questionários
de avaliação da intensidade da dor, avaliação de incapacidade e avaliação psicossocial, de acordo
com as recomendações da IMMPACT para dor crônica (DWORKIN et al, 2005). Os voluntários
foram convidados a retornar após um e três meses e as avaliações foram repetidas. Todos os
desfechos foram avaliados nos pós tratamento imediato e follow-ups. Os desfechos principais:
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intensidade da dor e incapacidade. E os desfechos secundários: crenças sobre medo e evitação,
percepção global de mudança e na percepção de autoeficácia relacionada à dor.
3.5.1. Avaliação da linha de base
Posteriormente ao processo de atribuição de grupos, um segundo pesquisador cego realizou
os seguintes procedimentos de avaliação: intensidade da dor, avaliação de incapacidade, e aspectos
psicossociais (cinesiofobia, catastrofização da dor, percepção de autoeficácia relacionada à dor e
ansiedade e depressão) com a utilização de questionários apropriados traduzidos e validados para o
Português Brasileiro.
3.5.2. Avaliação e classificação da DTM
A DTM foi avaliada pelo formulário do Research Diagnostic Criteria for
Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) (ANEXO D). Um único examinador, cego para
composição dos grupos e treinado, aplicou o roteiro de avaliação. Foram incluídos no estudo
somente os indivíduos com diagnóstico de DTM miogênico ou misto (miogênica + artrogênica).
As regras para atribuir um diagnóstico de acordo com o RDC/TMD são as seguintes: um indivíduo
pode receber no máximo um diagnóstico muscular (Grupo I) (dor miofascial ou dor miofascial com
abertura limitada, mas não ambos). Além disso, cada articulação pode conter no máximo um
diagnóstico do Grupo II e um diagnóstico do Grupo III. Isto é, os diagnósticos, dentro de qualquer
grupo, são mutuamente exclusivos. Isso significa que, a princípio, um indivíduo pode receber desde
um prognóstico zero (sem condições musculares ou musculares diagnosticáveis) até cinco
diagnósticos (um diagnóstico muscular + um diagnóstico do Grupo II para cada ATM + um
diagnóstico do Grupo III, para cada ATM). Na prática, os casos com mais de três diagnósticos são
muito raros.
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A amplitude do movimento mandibular foi avaliada com o uso de um paquímetro calibrado
da marca Mytutoio®. Os movimentos foram registrados em milímetros (mm), em 2 repetições para
maior fidedignidade e de acordo com os critérios do RDC/TMD.
A palpação manual foi realizada sempre com o uso do dedo indicador (polpa digital falange
distal) (DWORKIN; LERESCHE, 1992) com uma pressão firme e mantida pontualmente, evitandose alterações no nível de pressão aplicado. Os voluntários foram orientados a ficar relaxados, com
a mandíbula em posição de repouso, sem contato entre os dentes e os músculos também relaxados.
A palpação foi realizada nos seguintes pontos: Músculo Temporal, Músculo Masseter, Região
submandibular ou dos Músculos supra-hióideos, Pólo lateral e posterior da ATM, Músculos
Pterigóideo cabeça lateral.
O treinamento foi realizado com o uso de um Dinamômetro e o examinador treinado aplicou
níveis de pressão no intervalo de 0,5 a 1,0 kg/cm2 para a palpação das estruturas intraorais e ATM;
para palpação das demais estruturas foi considerado um intervalo de 1,5 a 2,0 kg/cm2 (GOULET et
al, 1998). Dessa forma, a pressão aplicada para a palpação manual das estruturas intraorais e ATM
foi de aproximadamente 0,7 kg, enquanto para as estruturas extraorais de 1,5 kg. Foi realizada a
palpação apenas uma vez para cada um dos locais de palpação, a fim de se evitar possíveis efeitos
de sensibilização de nociceptores (ISSELÈE et al, 1997).
As variáveis físicas da DTM, tais como, padrão de abertura bucal e desvio de linha média,
foram avaliadas utilizando o eixo I dos Critérios de Diagnóstico para Pesquisa em Disfunção
Temporomandibular (RDC / TMD) (DWORKIN; LERESCHE, 1992), que identifica dor miofascial
e problemas articulares (deslocamento de disco, artralgia, osteoartrite e osteoartrose). Os indivíduos
diagnosticados com dor miofascial, sem ou com limitação de movimentos mandibulares (Grupo Ia
e Ib do RDC / TMD, respectivamente), deslocamento de disco com redução, sem redução e com
limitação de abertura ou sem redução e sem limitação de abertura (Grupo IIa, IIb, IIc,
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respectivamente), artralgia, osteoartrite ou osteoartrose (Grupo IIIa, IIIb e IIIc, respectivamente)
foram excluídos do estudo.
3.5.3. Mini Exame do estado mental (MMSE)
O MMSE é uma ferramenta que pode ser usada para avaliar sistematicamente e
completamente o estado mental. Utilizamos a versão em português do Brasil da ferramenta
(BERTOLUCCI et al, 1994; BRUCKI et al, 2003). É uma medida de 11 perguntas que testa 5 áreas
da função cognitiva: orientação, registro, atenção e cálculo, recordação e linguagem. A pontuação
máxima é 30. Uma pontuação menor ou igual a 24 pontos ou 22 pontos (baixa escolaridade) é
indicativa de comprometimento cognitivo. O MMSE foi utilizado para excluir comprometimento
cognitivo.
3.5.4. Escala de Catastrofização da Dor (Br-PCS)
Elaborada por Sullivan et al (1995), validada e traduzida para o português brasileiro por
Sehn e colaboradores (2012), a Escala de Pensamentos Catastróficos da Dor (ANEXO E) é um
questionário auto administrável que apresenta 13 questionamentos, divididos em 3 domínios:
desesperança, magnificação e ruminação. A escala é baseada de 5 pontos variando entre: 0
(mínimo); 1(leve); 2(moderada); 3(intensa); e 4(muito intensa). A pontuação para o domínio
desesperança é dada pelas questões de 1 a 5 e 12; para magnificação as questões 6,7 e 13; e para
ruminação as questões 8 e 11. O escore final da Br-PCS varia de 0 a 52 pontos, sendo o risco
psicológico diretamente proporcional à elevação do escore (Sullivan et al., 1995). E a Mínima
Diferença Clinicamente Importante (MCID) foi encontrada entre 3,2 e 4,5 pontos (DARNALL et
al, 2014). O presente instrumento foi realizado em repouso na avaliação inicial, pós-intervenção e
no follow-up de 1 e 3 meses.
3.5.5. Profile Fitness Mapping Neck Questionnaire (ProFitMapneck)
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O ProFitMapneck (ANEXO G) é uma ferramenta autoadministrável utilizada para avaliação
de sintomas e limitação funcional relacionada à dor cervical crônica. O questionário é composto
pelas subescalas dos domínios: Sintomas (Frequência e Intensidade) e Limitação Funcional. A
escala de sintomas contém 26 questões e a escala de limitação funcional, questiona sobre a
interferência da dor cervical em 18 questões (BJORKLUND et al, 2012; FERREIRA et al, 2017).
A pontuação máxima de cada escala é 100% em que o score da pontuação total é dividido
pelo score máximo das questões de cada domínio. A versão em português-brasileiro que descreveu
níveis aceitáveis para as propriedades de medida demonstrando valores adequados de alpha de
Cronbach superiores a 0,74 para todas as escalas, e bons níveis de confiabilidade com ICC> 0,75, o
questionário relatou para a Escala Sintomas-Intensidade os domínios: intensidade geral com 24
questões; e equilíbrio (2 questões). Já a escala de limitação funcional demonstrou 2 domínios:
postura e atividades de vida diária (10 questões) e Domínio Movimento e Saúde (8 questões)
(FERREIRA et al, 2017).
3.5.6. Escala hospitalar de ansiedade e depressão (HADS)
A versão traduzido e validado para o português brasileiro da HADS foi utilizada para
identificar sintomas de ansiedade e depressão, é dividida em subescala de ansiedade (HADS-A) e
subescala de depressão (HADS-D), ambas contendo sete itens intercalados. É composto por sete
itens para depressão e sete itens para ansiedade, cada item incluindo quatro opções de resposta
variando de 0 a 3. Um ponto de corte ≥8 foi descrito com bons valores de sensibilidade e
especificidade (0,70-0,90) para sintomas de ansiedade e depressão (BJELLAND et al, 2002).
3.5.7. Desfechos primários
Foram avaliadas a intensidade da dor e a incapacidade relacionada à DTM, antes do tratamento
e imediatamente após o fim do tratamento.
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3.5.7.1.Intensidade da dor
A medida da intensidade da dor foi realizada por meio da aplicação da escala numérica da dor,
exemplificada na figura 2 (COSTA et al, 2008), que consiste em uma sequência de onze pontos com
números de zero a dez, em que zero representa "nenhuma dor" e dez representa a "pior dor possível."
Os voluntários foram avaliados com base nesses parâmetros.

Figura 2 - Escala Numérica da Dor (COSTA et al, 2008).

3.5.7.2.Incapacidade relacionada à dor DTM
Para avaliar a incapacidade relacionada à DTM, foi utilizado Craniofacial Pain and Disability
Inventory (CFP-DI) (ANEXO H), adaptado para o Português Brasileiro (GREGHI et al, 2017). O
CF-PDI é uma ferramenta que avalia dor, incapacidade e funcionalidade da região craniofacial,
contém 21 itens divididos em 2 subescalas de acordo com o seu conteúdo e análise fatorial
exploratória: "dor e incapacidade" e "status funcional da mandíbula”. Altos valores de consistência
interna foram demostrados para o CF-PDI (α de Cronbach: 0,88) e para as duas subescalas
(Cronbach de α: 0,80 - 0,86). A confiabilidade teste-reteste para a pontuação total do CF-PDI foi
considerado como sendo excelente (CCI: 0,90; IC 95%: 0,86 - 0,93). Além disso, a confiabilidade
teste-reteste demonstrou valores adequados para cada subescala e validade de construto foi
evidenciada por correlações significativas entre o CF-PDI com todos os questionários e escalas
utilizados no processo de validação (LA TOUCHE et al., 2014). A validade de construto do CF-PDI
foi testada em relação às seguintes ferramentas: intensidade de dor através da escala visual
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analógica, TSK-11, PCS, NDI e a HIT-6, com maior correlação observada em relação ao NDI (r=
0.65 – 0.69). Para cada pergunta do questionário há 4 opções de resposta que variam em uma escala
de 0-3 pontos. O máximo de pontuação da escala é 63 pontos. Quanto maior a pontuação do
questionário, maior a incapacidade relacionada à dor orofacial.
3.5.8. Desfechos secundários
Os desfechos secundários (Cinesiofobia e autoeficácia sobre à dor) foram avaliados antes do
tratamento, imediatamente após o fim do tratamento, no follow-up de um e três meses, já a
percepção global de mudança não foi avaliada antes do tratamento, conhecimento sobre
neurofisiologia da dor foi aplicado na linha de base e após tratamento imediato e a adesão ao
exercício foi avaliado após o fim do tratamento imediato.
3.5.8.1. Tampa Scale for Kinesiophobia for Temporomandibular Disorders
(TSK/TMD)
A versão português brasileiro da Tampa Scale for Kinesiophobia for Temporomandibular
Disorders (AGUIAR et al, 2017) (ANEXO I), consiste em um questionário autoaplicável composto
por 12 questões que abordam a dor e a intensidade dos sintomas da DTM. A escala relaciona o medo
de que a atividade física ou os movimentos mandibulares possa causar dor e/ou reincidência da
lesão, com a cronicidade da DTM. Os escores variam de um a quatro pontos, sendo que a resposta
“discordo totalmente” equivale a um ponto, “discordo parcialmente” a dois pontos, “concordo
parcialmente” a três pontos e “concordo totalmente” a quatro pontos, e para obtenção do escore total
final é necessário a inversão dos escores das questões quatro, oito, doze e dezesseis, o escore final
pode ser de no mínimo 12 e no máximo 48 pontos, sendo que, quanto maior a pontuação maior o
grau de cinesiofobia.
3.5.8.2.Escala de percepção do efeito global (GPE)
A Escala de Percepção do Efeito Global é recomendada para uso em ensaios clínicos de dor
crônica como uma medida sobre a percepção de melhora/piora global com o tratamento (Figura 3).
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Essa medida é uma classificação de um único item, os participantes classificam sua melhora através
do tratamento durante um ensaio clínico em uma escala de onze pontos que varia de “extremamente
pior” para “completamente recuperada” com ponto médio “sem modificação” (COSTA et al., 2008),
sendo que é considerado 2 pontos para uma MCID (KAMPER et al, 2009), dado que as pontuações
nesta escala são discretas e em unidades inteiras, para dor lombar crônica uma média de 1.7 pontos
(95% CI: 0.9–2.4).

Figura 3 - Escala de percepção do efeito global (Costa et al, 2008)

3.5.8.3. Percepção de autoeficácia relacionada à dor (PSEQ)
O Pain Self-efficacy questionnaire (PSEQ) (ANEXO J) foi criada por Nicholas em 1989, esse
questionário baseia-se na teoria de autoeficácia de Bandura, e avalia a confiança da pessoa na sua
capacidade de ter um bom desempenho funcional apesar da dor.
O PSEQ tem 10 itens, refletindo nas tarefas frequentemente relatadas como problemáticas por
pacientes com dor crônica, por exemplo: tarefas domésticas, socializar com amigos. Os itens são
classificados em uma escala de 0-6, sendo 0 = nada confiante e 6 = totalmente confiante (que a
pessoa pode fazer a tarefa apesar da dor). Escores mais elevados refletem na crença de autoeficácia
mais fortes. Foi adaptado e traduzido no para o português brasileiro e suas propriedades de medidas
testadas em pacientes com dor crônica geral Jamir Sardá e colaboradores (2007). Em um estudo
para medidas de resutados em uma população com dor lombar crônica, foi definida para PSEQ uma
MCID de 8,5 pontos (Maughan e Lewis, 2010).
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3.5.8.4.Questionário de Neurofisiologia da dor (NPQ) - revisado
O questionário NPQ original (MOSELEY, 2003) contém 19 itens relacionados à
neurofisiologia da dor. O intuito da ferramenta é verificar o aprendizado cognitivo relacionado à
aplicação de programas de neurociência e neurofisiologia sobre a dor. Cada item tem as seguintes
opções de resposta: verdadeiro, falso, indeciso. Cada questão correta recebe a pontuação 1 (o escore
máximo, portanto, é de 12 pontos). Uma pontuação de 0 é atribuída a respostas incorretas e aquelas
marcadas como indecisas. O Questionário de Neurofisiologia da Dor revisado, que contém apenas
12 itens (ANEXO F), foi adaptado transculturalmente para o contexto brasileiro e pode ser usado
para avaliar o nível de conhecimento neurofisiológico da dor de pacientes brasileiros, a versão em
português brasileiro apresenta apenas 12 itens são necessários para alcançar os mesmos resultados
do questionário original (NOGUEIRA et al, 2018).
3.5.8.5.The Exercise Adherence Rating Scale – EARS
EARS é uma medida de resultado relatada pelo paciente, composta por seis itens que avaliam
diretamente o comportamento de adesão. No presente estudo, foi utilizado para avaliar a percepção
da adesão aos exercícios domiciliares prescritos. Foi traduzido e validado para o português brasileiro
(LIRA et al, 2020). Os seis itens devem ser somados e os itens com frases positivas (1, 4 e 6) são
pontuados inversamente, os seis itens são pontuados usando uma escala Likert ordinal de respostas
possíveis (0 = concordo totalmente com 4 = totalmente) (LIRA et al, 2020).
3.6.

Intervenções

Um investigador cegado para as intervenções cumpriu o protocolo de avaliação. Outro
pesquisador treinado (fisioterapeuta com 14 anos de experiência clínica) administrou as
manobras de TM e exercícios e o mesmo pesquisador realizou um treinamento por mais de 12
horas, e conduziu o programa de Educação em Neurociência sobre a dor (END).
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Os indivíduos foram alocados em dois grupos, em ambos os participantes foram submetidos
à terapia manual craniofacial e a um programa de exercícios composto por: Exercícios Orofaciais e
Exercícios de Controle Motor Cervical. No primeiro grupo os indivíduos foram submetidos somente
a um programa de exercícios e Terapia Manual, enquanto no segundo grupo foi adicionado ao
programa, um workshop sobre neurociência da dor com duração de 90 minutos.
Com a finalidade de padronizar os tratamentos, os indivíduos de todos os grupos receberam
as intervenções durante seis semanas com duas sessões semanais, sendo uma sessão no ambulatório
com duração de 1 hora, sempre conduzida pelo mesmo fisioterapeuta e a outra sessão os
participantes foram convidados a realizar exercícios domiciliares.
Nas três primeiras sessões, os participantes foram submetidos a técnicas de terapia manual
orofacial (liberação miofascial) e exercícios de controle motor cervical (Tabela 1). E nas demais
sessões, os participantes realizaram metade da sessão de exercícios mandibulares e a outra metade,
exercícios de controle motor cervical (Tabela 1), e nas primeiras três semanas, foram prescritos
apenas exercícios de controle motor cervical (estabilização cervical em diferentes posições). Nas
últimas três semanas, os participantes foram orientados a realizar exercícios mandibulares e
exercícios de controle motor cervical (Tabela 1).
A END foi administrada uma parte na primeira e na segunda sessão. Para equilibrar a atenção
clínica oferecida aos pacientes dos dois grupos, o grupo não submetido ao END foi convidado a
esclarecer possíveis dúvidas quanto aos exercícios domiciliares.
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Tabela 1. Cronograma das intervenções administradas no estudo. Os exercícios de controle motor cervical serão administrados de acordo com a
progressão do paciente em cada nível.
Semana 1

Ambulatório

Terapia manual orofacial e
exercícios
Liberação miofascial (Fig. 4)

Semana 2

Exercícios em
casa
Ambulatório

Exercícios de controle motor

Educação em dor

Controle cervical (Fig.6)
Exercícios isométricos dinâmicos (Fig.7)
Exercícios funcionais da cervical (Fig.8)
Controle cervical (Fig.6)

Educação em neurociência da
dor*

Liberação miofascial (Fig. 4)

Educação em neurociência da
dor*

Semana 3

Exercícios em
casa
Ambulatório

Controle cervical (Fig.6)
Exercícios isométricos dinâmicos (Fig.7)
Exercícios funcionais da cervical (Fig.8)
Controle cervical (Fig. 6)

Liberação miofascial (Fig. 4)

Semana 4

Exercícios em
casa
Ambulatório

Controle cervical (Fig.6)
Exercícios isométricos dinâmicos (Fig.7)
Exercícios funcionais da cervical (Fig.8)
Controle cervical (Figure 6)

Exercícios mandibulares (Fig.5)
Exercícios mandibulares (Fig.5)

Semana 5

Exercícios em
casa
Ambulatório

Controle cervical (Fig. 6)
Exercícios isométricos dinâmicos (Fig.7)
Exercícios funcionais da cervical (Fig. 8)
Controle cervical (Fig. 6)

Exercícios mandibulares (Fig.5)

Semana 6

Exercícios em
casa
Ambulatório

Exercícios mandibulares (Fig.5)

Exercícios mandibulares (Fig.5)

Exercícios em
Exercícios mandibulares (Fig.5)
casa
* A educação sobre a dor foi administrada apenas para um grupo.

Controle cervical (Fig.6)
Exercícios isométricos dinâmicos (Fig.7)
Exercícios funcionais da cervical (Fig. 8)
Controle cervical (Fig.6)
Controle cervical (Fig. 6)
Exercícios isométricos dinâmicos (Fig.7)
Exercícios funcionais da cervical (Fig.8)
Controle cervical (Fig. 6)
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3.6.1. Programa de Terapia Manual
O protocolo de intervenção de Terapia Manual utilizado neste estudo foi descrito por Kalamir e
colaboradores (2012) e está exemplificado nas figuras 4 e 5 (A, B, C, D, E e F).
Os exercícios para cada grupo muscular e critérios para a progressão do treino segundo
Kalamir e colaboradores (2012) está listado abaixo e foi conduzido por um único fisioterapeuta em
sessões individuais com base nos critérios indicados. A primeira sessão será realizada respeitandose as diferenças individuais e teve duração de 1 hora. Os participantes deram consentimento por
escrito para o uso de suas imagens nas fotos.
As técnicas de terapia manual: (A) Liberação miofascial temporal intraoral: O terapeuta
posicionou-se ao lado em que a técnica foi administrada, uma mão permanecia no processo
coronoide da mandíbula com pressão de acordo com o paciente tolerância, enquanto a outra mão
estava ao longo do músculo temporal. O paciente realizou movimentos de abertura da boca
gradativamente até a abertura máxima. (B) Técnica intraoral medial e lateral do pterigóide (origem):
O terapeuta posicionado contralateral ao lado em que a técnica foi administrada, e com o dedo
indicador, o terapeuta pressionou as origens dos músculos pterigóides, a pressão foi cuidadosamente
mantido por cinco segundos. (C) Técnica do gânglio esfenopalatino intraoral: O dedo indicador do
terapeuta foi inserido lentamente ao longo da superfície vestibular dos dentes ligeiramente ocluídos,
foi solicitado ao paciente que apertasse os dentes e, após relaxar, o terapeuta aplicava uma pressão
atrás da superfície lingual do masseter e pterigóideo medial, esse processo se repetiu até que a ponta
do dedo se aproximava da superfície anterior da fossa infratemporal / fossa esfenopalatina, de forma
confortável para o paciente.
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A

B

C

Figura 4. Protocolo de intervenção de Terapia Manual utilizado neste estudo

3.6.2. Programa de Exercícios Orofaciais e de controle motor cervical
Os Exercícios mandibulares: (D) Corpo mandibular - técnica de mastigação condilar com
pressão cruzada. Alongamentos de relaxamento pós-isométrico - laterotrusão da mandíbula (E) e
abertura da mandíbula (F). As setas indicam a direção dos movimentos.
* Direção do movimento da mão.

*
*

D

E

*

F

Figura 5. Protocolo de Exercícios mandibulares usados neste estudo.

O protocolo de Exercícios de controle motor da coluna cervical utilizado neste estudo foi
descrito por Celenay e colaboradores (2016) e está exemplificado nas figuras 6 e 7. O programa de
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exercícios tem três níveis: 1. controle cervical, 2. exercícios isométricos dinâmicos da cervical e 3.
exercícios funcionais da cervical.
Os exercícios de controle motor cervical incluem quatro níveis hierárquicos em estágios de
neurodesenvolvimento (supino, prono, quadrúpede, bípede) para a coluna cervical (Fig.6). Os
exercícios de nível intermediário foram compostos por exercícios de amplitude de movimento dos
membros superiores e inferiores, mantendo a coluna estável em quatro, três ou dois apoios com os
joelhos (Fig. 6, C-E). O exercício de alto nível será a controle cervical na posição vertical (Fig. 6,
F). Os exercícios isométricos dinâmicos da cervical (cinco níveis hierárquicos) foram realizados
diretamente para frente, obliquamente, para a direita e esquerda e diretamente para trás, mantendo
a coluna estável contra faixas elásticas resistivas (Fig. 7).
Por fim, os exercícios funcionais cervicais incluiram o treinamento funcional com resistência
elástica e bolas de exercício em superfícies instáveis (oito níveis hierárquicos) (Fig. 8, A-H). Os
critérios utilizados para progressão em cada nível (controle cervical, exercícios isométricos
dinâmicos da cervical e exercícios funcionais da cervical) foram segurar a contração, por 10
segundos, 10 vezes. A progressão dos exercícios adotados seguiu a seqüência descrita nas figuras 4
a 6.
Durante todo o programa de controle motor cervical, os voluntários foram incentivados a
ativar os músculos flexores profundos do pescoço. Os participantes foram convidados a manter as
posições e contrações durante os exercícios e não ao longo do dia, como descrito no protocolodo
artigo original (CELENAY et al, 2016).
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A

B

D

C

E
Fig. 6. Programa de exercícios de controle motor do pescoço: (A- C) recrutamento
cervical em posições de estágio de neurodesenvolvimento. (D, E) Controle motor
cervical com movimentos de amplitude de movimento das extremidades. (F) Controle
motor cervical na posição ortostática - movimento contra a parede. As setas indicam a
direção dos movimentos.
* Direção do movimento contra a parede.

*

F

A

B

C
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D

E

Fig. 7. Programa de exercícios de controle motor do pescoço - Os exercícios isométricos dinâmicos do pescoço foram
realizados diretamente para frente (A), obliquamente, para a direita (C) e esquerda (B), e diretamente para trás, mantendo
a coluna estável com faixas elásticas resistivas (D e E). As setas indicam a direção dos movimentos.

A

B

C

D

E

F

*

*
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Fig. 8. Programa de exercícios de
controle motor do pescoço - O
treinamento funcional em superfície
instável foi realizado em combinação
com contração cervical sobre a bola
(A-C), com a bola em pé (D-F) e com
a bola e resistência elástica (G, H).
As setas indicam a direção dos
movimentos.

G

H

3.6.3. Educação em Neurociência da dor (END)
Programas de educação em saúde podem auxiliar os pacientes a desenvolver competências
e empoderamento sobre a dor crônica, o que pode ser alcançado se os profissionais de saúde
proporcionarem conhecimento e compreensão (OSBORNE et al, 2011).
Neste estudo, todos os participantes do grupo Educação em Neurociência, participaram
inicialmente de um workshop sobre neurofisiologia sobre a dor com duração de 90 minutos, em 2
sessões de 45 minutos, ministrados pelo mesmo terapeuta treinado. Foi utilizada uma apresentação
em power-point com metáforas e vídeos animados, dividido em 17 tópicos temáticos de acordo com
Explain Pain (MOSELEY; BUTLER, 2015):
1. Contextualização sobre a importância do programa: como a dor causa sofrimento e seu
aumento alarmante no mundo
2. Conceitos iniciais em neurociências e dor
3. Como o contexto pode influenciar a percepção da dor - histórias incríveis sobre dor
4. Seres humanos como um complexo multissensorial - as informações sensoriais estão
chegando ao cérebro o tempo todo
5. A saída da dor pode ser deflagrada pela memória, não apenas pela nocicepção
6. Nocicepção e o conceito de dor como resposta de proteção / Os nociceptores
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7. Os conceitos incorretos sobre a dor (sistema de dor, receptores de dor, área de dor no
cérebro)
8. Conceitos sobre neurofisiologia da dor - sinapses, corno espinhal, neurônios de ordem
primária e secundária
9. Tipos de sistema de sensibilização / modulação de nocicepção descendente
10. A mensagem de perigo e o processamento do cérebro
11. O cérebro sensibilizado e sua relação com a dor crônica
12. A contribuição de outros sistemas para a experiência da dor e vice-versa: endócrino,
parassimpático / simpático, imunológico e motor
13. Como ossos, músculos e nervos enviam informações sensoriais o tempo todo
14. Modelo de evitação do medo revisitado
15. Incentivo à mudança
16. Como desenvolver atitudes positivas
17. Conceitos de exposição gradual e atividade gradual - as questões com maior pontuação
no TSK/TMD (pelo menos duas) serão utilizadas para customizar e potencializar a mudança
cognitiva. Um cronograma será desenvolvido junto com o paciente para favorecer a exposição do
paciente às atividades que costumavam evitar.
Na sessão 01 do programa END foram abordados os itens entre 1 e 10 e na sessão 02 os itens
restantes entre 11 e 17. Após as duas sessões de intervenção de END de 45 minutos, o protocolo de
TM e exercícios foi imediatamente administrado.
3.7. Análise dos dados
Todos os procedimentos estatísticos foram realizados de acordo com o princípio da intenção de
tratar. Os efeitos médios das intervenções e as diferenças de grupo para todos os resultados
(primários e secundários) foram calculados usando modelos lineares mistos, incorporando termos
para os grupos de tratamento, tempo (pós-intervenção e follow-ups) e termos de interação
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(subgrupos de tratamento e tempo), bem como, variáveis psicossociais, conhecimento sobre
neurofisiologia da dor (pontuação no NPQ), sexo e idade como covariáveis. O teste de post hoc de
Bonferroni (p<0.05) foi utilizado para análises pareadas.
A análise estatística foi realizada por um pesquisador que não participou de nenhuma das fases
da coleta de dados e recebeu os dados de forma codificada. Para lidar com os dados perdidos,
substituimos o valor pela última observação realizada. Para todas as análises, utilizamos o pacote
de software IBM SPSS, versão 22 (IBM Corp, Armonk, New York) e o nível de significância será
estabelecido em 0,05.
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“Todas as vitórias ocultam uma
abdicação”
Simone de Beauvoir
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4.

RESULTADOS

Adesão às Intervenções e Perda dos Participantes
Um total de 159 participantes foram inscritos e avaliados entre maio de 2019 e fevereiro de
2021. Foram excluídos 9 participantes que não atenderam aos critérios de inclusão e 2 individuos
desistiram de participar do estudo. Conforme descrito no cálculo do tamanho da amostra, 148
pacientes com DTM miogênica ou mista foram randomizados em dois grupos TM+ Ex (n = 74) e
TM + Ex + END (n = 74). A análise foi realizada considerando os grupos originais atribuídos.
Todos os participantes que receberam as seis sessões executaram todos os exercícios
propostos em ambos os grupos. Cinco participantes não retornaram no terceiro dia de intervenção e
quatro no quinto dia de intervenção (taxa de abandono de 6,0%), sendo que 5 voluntários pertenciam
ao grupo TM+ Ex (taxa de abandono intragrupo de 6,7%) e 4 ao grupo PNE+ TM+ Ex (taxa de
abandono intragrupo de 5,4%), porém todos aceitaram ser avaliado com 6 semanas após o início do
tratamento. No follow-up de 1 mês, 96,6% dos participantes retornaram à avaliação e no follow-up
de 3 meses 97,3% da amostra aceitou ser reavaliada.
Características de Linha de Base dos Participantes
A Tabela 2 mostra as características basais dos participantes (média e desvio padrão), não
havendo diferença significativa entre os grupos para nenhuma variável considerada no presente
estudo (Tabela 2).
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Tabela 2. Descrição [média e desvio padrão (DP)] dos dados de linha de base para pacientes
recrutados para o estudo. TM = Terapia Manual, Ex = Exercício, END = Educação em
Neurociências da Dor.

Idade (anos)

38.02 (10.85)

MT + Ex +
END
ANOVA/Chi-square, p-value
(n=74)
38.19 (11.22) 37.85 (10.55)
F(1, 146)=0.03, p=0.85

Peso (kg)

71.33 (13.05)

69.88 (12.44) 72.78 (13.56)

Altura (m)

1.66 (0.08)

1.65 (0.07)

1.67 (0.08)

F(1, 146)=1.21, p=0.27

IMC (kg/m²)

26.03 (4.65)

25.71 (4.67)

26.36 (4.64)

F(1, 146)=0.72, p=0.39

62 (83.78%)

57 (77.03%)

X2(1, 148)=0.10, p=0.74

7 (9.46%)

7 (9.46%)

Amostra Total
(n=148)

Variavéis

Prevalência Feminino (%)

MT + Ex
(n=74)

F(1, 146)=1.84, p=0.17

Escolaridade
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
ProFitMapNeckFrequência
ProFitMapNeckIntensidade
ProFitMapNeck-Limitação
funcional
Migrânea

NA
2

40 (54.05%)

43 (58.11%)

X (1, 148)=0.05, p=0.81

27 (36.49%)

24 (32.43%)

X2(1, 148)=0.08, p=0.76

65.74 (15.44)

63.81 (14.43)

67.81 (16.25)

X2(1, 148)=2.32, p=0.13

67.88 (16.33)

66.40 (15.22)

69.36 (17.36)

X2(1, 148)=1.21, p=0.27

67.35 (18.37)

64.37 (15.16)

70.34 (17.15)

X2(1, 148)=3.99, p=0.04

7 (9.46%)

8 (10.81%)

X2(1, 148)=0.03, p=0.85

6 (8.11%)

7 (9.46%)

X2(1, 148)=0.03, p=0.84

Dor de cabeça-Tensional
NPRS (0-10)

6.34 (2.10)

6.50 (2.10)

6.19 (2.10)

X2(1, 146)=0.82, p=0.36

CF-PDI (0-63)
CF-PDI (Functional and

20.97 (9.38)

17.47 (9.60)

12.75 (9.06)

F(1, 146)=1.01, p=0.31

6.5 (4.78)

7.6 (4.76)

5.42 (4.54)

F(1, 146)=0.57, p=0.44

CF-PDI (Pain) (0-21)

6.14 (4.09)

6.97 (4.05)

5.32 (3.96)

F(1, 146)=0.04, p=0.83

CF-PDI (Comorbidities) (0-12)

2.45 (1.84)

2.9 (1.93)

2.01 (1.63)

F(1, 146)=6.74, p=0.01

HADS-A (0-21)

10.83 (3.93)

10.9 (3.63)

10.77 (4.22)

F(1, 146)=0.05, p=0.81

HADS- D (0-21)

6.82 (4.16)

6.7 (3.91)

6.95 (4.41)

F(1, 146)=0.20, p=0.65

29.55 (11.56)

30.19 (12.07)

28.92 (11.08)

F(1, 146)=0.59, p=0.44

PCS magnification (0-12)

6.98 (3.26)

6.93 (3.48)

7.02 (3.06)

F(1, 146)=0.04, p=0.83

PCS rumination (0-16)

10.36 (3.82)

10.61 (3.79)

10.11 (3.87)

F(1, 146)=0.80, p=0.37

PCS helplessness (0-24)

12.22 (5.87)

12.65 (6.08)

11.78 (5.66)

F(1, 146)=1.16, p=0.28

MMSE

29.03 (1.13)

29.1 (1.05)

29 (1.21)

F(1, 146)=0.52, p=0.46

psychosocial limitation) (0-30)

PCS (0-52)

Questionário de Neuofisiologia da dor– NPQ, 0-12
NPQ (0-12)

3.36 (1.89)

3.15 (2.0)

3.58 (1.77)

F(1, 146)=2.24, p=0.13

Diagnóstico DTM de acordo com o RDC/TMD
DTM Miofascial
DTM Mista

87 (58,79%)

39 (44.82%)

48 (55.18%)

61 (41.21%)

35 (57.38%)

26 (42.62%)

NA

NPRS = Escala Numérica de Avaliação de Dor, CF-PDI= Inventário de Dor e Incapacidade Craniofacial, HADS=
Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão, PCS = Escala de Catastrofização da Dor. MMES = Mini Exame do Estado
Mental, ProFitMapNeck=Questionário de mapeamento do perfil fitness da cervical, RDC: Critério de Diagnóstico de
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pesquisa, DTM: Disfunção Temporomandibular, n = tamanho da amostra, X2 = Qi quadrado, Kg = Kilogramas, M =
metros, IMC = Índice de massa corporal, % = porcentagem, P = significância <0.05

Desfechos Primários
Intensidade da Dor
Houve interação significativa tempo vs. grupos de tratamento (F = 7.82, p = 0.00) para a
intensidade da dor. Não foram observadas diferenças entre os grupos (DM = diferença média) para
a intensidade da dor no pós tratamento imediato (DM=0.39 [IC95%=-0.28 a 1.06], p=0.25).
Entretanto, foram observadas diferenças significativas intergrupos em ambos os follow-ups de 1
mês (DM = 2.06 [IC95%=1.38 a 2.75], p< 0.01; follow up de 3 meses (DM=1.99 [IC95%=1.30 a
2.67], p<0.01). Essas diferenças indicam uma redução da intensidade da dor no grupo END + TM
+ Ex quando comparado ao grupo TM + Ex (Tabela 3).
Incapacidade
Houve interação significativa tempo vs. grupos de tratamento (F = 6.58 p = 0.00) para
incapacidade relacionada à dor craniofacial. Foram observadas diferenças significativas entre os
grupos na incapacidade relacionada à DTM (tanto no escore total do CF-PDI quanto para seus
domínios) no pós tratamento imediato (DM=6.05 [IC95%=3.33 a 8.77], p<0.01) e no follow-up de
3 meses (DM=9.17 [IC95%=6.42 a 11.93], p<0.01). Essas diferenças indicam uma redução da
intensidade da dor no grupo END + TM + Ex quando comparado ao grupo TM + Ex (Tabela 3).

Tabela 3. Comparações entre grupos para os desfechos primários intensidade de dor e
incapacidade. Terapia Manual e Exercícios (TM + Ex) vs. Terapia Manual + Exercícios +
Educação em Neurociências da Dor (TM + Ex + END).
Desfechos
Primários

Média (Desvio Padrão)
TM + Ex
(n=74)

TM + Ex + END
(n=74)

Diferença Média Estimada (95% CI)
TM + Ex – (TM + Ex + END)

Numeric Pain Rate Scale (NPRS), 0-10

Efeito Interação
(Grupo vs.
Tempo)
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Pré intervenção

6.50 (2.10)

6.19 (2.10)

0.31 (–0.36 to 0.98), p=0.36

Imediatamente após
tratamento

2.32 (2.05)

1.93 (1.88)

0.39 (–0.28 to 1.06), p=0.25

Follow- up 1 mês

3.97 (2.47)

1.90 (1.97)

2.06*(1.38 to 2.75), p<0.01

Follow-up 3 meses

4.17 (2.51)

2.18 (1.47)

1.99* (1.30 to 2.67), p<0.01

F=7.87
P<0.01

Craniofacial Pain and Disability Inventory (CF-PDI), 0-63
Pré intervenção

21.66 (8.47)

20.27 (10.23)

1.39 (–1.32 to 4.11), p=0.31

Imediatamente após
tratamento

14.43 (8.86)

8.38 (6.45)

6.05* (3.33 to 8.77), p<0.01

Follow- up 1 mês

13.30 (8.72)

11.0 (7.85)

2.29 (–0.47 to 5.06), p=0.10

Follow-up 3 meses

20.45 (9.64)

11.27 (6.42)

9.17* (6.42 to 11.93), p<0.01

F=6.58
p< 0.01

CF-PDI (Functional and psychosocial limitation) (0-30)
Pré intervenção

9.14 (4.79)

8.59 (5.60)

0.54 (–0.85 to 1.93), p=0.45

Imediatamente após
tratamento

6.27 (4.19)

3.23 (2.79)

3.04* (1.64 to 4.44), p<0.01

Follow- up 1 mês

5.92 (4.30)

4.75 (3.92)

1.17 (–0.25 to 2.59), p=0.10

Follow-up 3 meses

9.07 (4.85)

5.07 (3.63)

4.00* ( 2.58 to 5.41), p<0.01

F= 5.03
p< 0.01

CF-PDI (Pain) (0-21)
Pré intervenção

8.95 (3.56)

8.82 (4.42)

0.12 (–1.03 to 1.27), p=0.83

Imediatamente após
tratamento

5.85 (3.83)

3.65 (3.00)

2.20* (1.05 to 3.35), p<0.01

Follow- up 1 mês

4.96 (3.58)

4.10 (3.10)

0.86 (–0.31 to 2.03), p=0.15

Follow-up 3 meses

8.10 (3.94)

4.67 (2.78)

3.42* (2.26 to 4.59), p<0.01

F= 6.13
P< 0.01

CF-PDI (Comorbidities) (0-12)
Pré intervenção

3.58 (1.84)

2.85 (1.78)

0.73 (0.18 to 1.28), p=0.10

Imediatamente após
tratamento

2.31 (1.84)

1.50 (1.62)

0.81* (0.26 to 1.36), p<0.01

Follow- up 1 mês

2.42 (1.82)

2.15 (1.60)

0.27 (–0.29 to 0.83), p=0.34

Follow-up 3 meses

3.28 (1.94)

1.53 (1.07)

1.74* (1.18 to 2.30), p<0.01

F= 4.72
P< 0.01

Diagnóstico DTM de acordo com o RDC/TMD
DTM Miofascial
DTM Mista

(n=39,
44.82%)
(n=35,
57.38%)

(n=48,
55.18%)
(n=26,
42.62%)

NA
NA
NA

Os valores negativos da diferença média estimada significam que o grupo TM + Ex tem um valor menor do que o grupo
TM + Ex + END, *p<0.05 (Pós teste de Bonferroni) quando comparado à pré intervenção (diferença média baseada em
médias marginais estimadas) DP: Desvio padrão, IC: Intervalo de confiança, NPRS: Numerical Pain Rating Scale, CFP-
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DI: Craniofacial Pain and Disability Inventory, TM + Ex: Terapia Manual e Exercícios, TM + Ex + END: Terapia
Manual + Exercícios + Educação em Neurociências da Dor

Desfechos Secundários
Percepção Global de Mudança
Houve uma interação significativa tempo vs. grupos de tratamento (F=3.70 p=0.02) para
percepção global de mudança (Tabela 4). Foram observadas diferenças significativas entre os
grupos nas três mensurações, após tratamento imediato (MD = –0.62, [IC95%=1.15 a –0.10]
p=0.02); no follow up de 1 mês (MD= –1.59 [IC95%=–2.12 a–1.05] p<0.00); e no follow up de 3
meses (MD= –1.41[IC95%=–1.94 a–0.88], p<0.00). Essas diferenças indicam um aumento da
percepção de melhora no grupo END + TM + Ex quando comparado ao grupo TM + Ex (Tabela
4).
Autoeficácia sobre a dor
Houve uma interação significativa tempo vs. grupos de tratamento (F=5.40 p=<0.00) para
percepção autoeficácia sobre a dor (Tabela 4). Houve uma diferença entre os grupos para a
autoeficácia sobre a dor na avaliação da linha de base (MD = –4.21 [IC95%= –7.31 a –1.12]
p=<0.00), esta diferença indica que o grupo END+ TM+ Ex apresentava uma maior autoeficácia
comparada ao grupo TM+ Ex (Tabela 4). Também foram observadas diferenças significativas entre
os grupos nas três mensurações, após tratamento imediato (MD = –9.66, [IC95%=–12.76 a –6.56]
p<0.01); no follow up de 1 mês (MD= –9.86 [IC95%=–13.01 a–6.71] p<0.01); e no follow up de 3
meses (MD= –13.11[IC95%=–16.25 a–9.97], p<0.01). Essas diferenças indicam um aumento da
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autoficácia sobre a dor ao longo do tempo no grupo END + TM + Ex quando comparado ao grupo
TM + Ex (Tabela 4).
Cinesiofobia
Houve uma interação significativa tempo vs. grupos de tratamento (F=5.40 p=<0.00) para
cinesiofobia (Tabela 4). Foram observadas diferenças significativas entre os grupos na cinesiofobia
(tanto no escore total do TSK-TMD quanto para seus domínios) no pós tratamento imediato
(DM=6.98 [IC95%=5.03 a 8.94], p<0.01) e no follow-up de 1 mês (DM=6.28 [IC95%=4.29 a 8.27],
p<0.01); e no follow-up de 3 meses (DM=6.66 [IC95%=4.67 a 8.64], p<0.01). Essas diferenças
indicam uma redução da cinesiofobia no grupo END + TM + Ex quando comparado ao grupo TM
+ Ex (Tabela 4).
Neurofisiologia da dor
Houve interação significativa tempo vs. grupo de tratamento (F=199.49 p=<0.01) para
conhecimento sobre neurofisiologia da dor (Tabela 4). Foram observadas diferenças significativas
entre os grupos no conhecimento sobre neurofisiologia da dor, sendo que o grupo que recebeu o
tratamento adicional de educação em neurociência da dor apresentou pontuações significativamente
maiores do que o grupo que recebeu somente TM+ Ex. A diferença média no após tratamento
imediato entre os grupos foi de (DM= –6.20 [IC95%-6.77 a -5.63] p<0.01). Demonstrando um efeito
consistente de melhora da compreensão sobre neurofisiologia da dor, no grupo que recebeu a
intervenção de END (Tabela 4).
Adesão ao exercício
Houve uma diferença estatisticamente relevante entre os grupos (F=40.92 p=<0.01).
Observamos que o grupo que recebeu adicionamelnte a intervenção de educação em dor,
demonstrou maior adesão ao exercício prescrito quando comparado ao grupo que recebeu somente
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intervenções TM + Ex, a média da pontuação e o desvio padrão obtido para a EARS foi de (DM=
19.84, DP= 5.13) para o grupo END+ TM + Ex, e para o grupo TM+ Ex (DM= 13.86, DP =6.18).
Este resultado demontra que o programa de educação em dor favoreceu adesão aos exercícios
propostos na sessão que deveria ser conduzida em domícilio (Tabela 4).
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Tabela 4. Comparações entre grupos para os desfechos secundários efeito global de melhora,
autoeficácia sobre a dor, cinesiofobia, conhecimento neurofisiologia da dor e adesão aos exercícios.
Terapia Manual e Exercícios (TM + Ex) vs. Terapia Manual + Exercícios + Educação em
Neurociências da Dor (TM + Ex + END).
Diferença Média Estimada (95%
Média (Desvio Padrão)
CI)
Efeito Interação
Desfechos
(Grupo vs.
TM + Ex +
Secundários
TM+ Ex
Tempo)
END
TM+ Ex– (TM + Ex + END)
(n=74)
(n=74)
Global Perceived Effect (11 points)
Imediatamente após
tratamento

2.95 (1.72)

3.57 (1.12)

–0.62* (–1.15 to –0.10), p=0.02

Follow-up 1 mês

1.63 (2.11)

3.22 (1.47)

–1.59* (–2.12 to –1.05), p<0.01

Follow-up 3 meses

1.93 (1.97)

3.34 (1.04)

–1.41* (–1.94 to –0.88), p<0.01

F=3.70
p=0.02

Pain Self-Efficacy Scale (PSES), 0-60
Pré intervenção

36.80 (15.59)

41.01 (11.54)

–4.21* (–7.31 to –1.12), p=0.008

Imediatamente após
tratamento

43.20 (9.83)

52.86 (7.64)

–9.66* (–12.76 to –6.56), p<0.01

Follow-up 1 mês

43.72 (9.49)

53.58 (6.25)

–9.86* (–13.01 to –6.71), p<0.01

Follow-up 3 meses

42.34 (7.49)

55.45 (4.02)

–13.11* (–16.25 to –9.97), p<0.01

F=5.40
p=0.001

Tampa Scale for Kinesiophobia for Temporomandibular Disorders (TSK/TMD), 12-48
Pré intervenção

31.81 (6.85)

30.38 (5.91)

1.43 (–0.52 to 3.38), p=0.15

Imediatamente após
tratamento

27.78 (5.89)

20.80 (4.60)

6.98* (5.03 to 8.94), p<0.01

Follow-up 1 mês

27.58 (6.88)

21.29 (5.92)

6.28* (4.29 to 8.27), p<0.01

Follow-up 3 meses

27.08 (7.87)

20.42 (4.84)

6.66* (4.67 to 8.64), p<0.01

F=6.91
p<0.01

Evitando Atividade-TSK/TMD, 7-28
Pré intervenção

18.24 (4.43)

17.61 (3.97)

0.63 (–0.61 to 1.88), p=0.32

Imediatamente após
tratamento

15.86 (4.00)

11.93 (3.00)

3.93* (2.68 to 5.18), p<0.01

Follow-up 1 mês

15.87 (4.51)

12.17 (3.58)

3.70* (2.43 to 4.98), p<0.01

Follow-up 3 meses

15.28 (4.31)

11.32 (2.83)

3.96* (2.70 to 5.23), p=0.00

F=6.45
p<0.01

Foco Somatico-TSK/TMD, 5-20
Pré intervenção

13.54 (2.94)

12.77 (2.33)

0.77 (–0.08 to 1.62), p=0.07

Imediatamente após
tratamento

11.92 (2.59)

9.05 (2.13)

2.86* (2.01 to 3.72), p<0.01

Follow-up 1 mês

11.70 (2.85)

9.13 (2.62)

2.58* (1.71 to 3.45), p<0.01

F= 5.18
p=0.002
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Follow-up 3 meses

11.89 (3.23)

9.11 (2.32)

2.77* (1.91 to 3.64), p<0.01

Neurophysiology of Pain Questionnaire – NPQ, 0-12
Pré intervenção

3.15 (2.00)

3.58 (1.77)

- 0.43 (-1.00 to 0.13), p=0.13

Imediatamente após
tratamento

3.65 (1.73)

9.85 (1.49)

-6.20* (-6.77 to -5.63), p<0.01

F= 199.49
p<0.01

The Exercise Adherence Rating Scale – EARS, 0-24
Imediatamente após
tratamento

13.86 (6.18)

19.84 (5.13)

NA

F=40.92
p<0.01

* p<0.05 (Bonferroni post hoc), SD = Desvio Padrão, CI = Intervalo de Confiança, TM + Ex: Terapia Manual e
Exercícios, TM + Ex + END:Terapia Manual + Exercícios + Educação em Neurociências da Dor, PSES: Escala de
autoeficácia da dor, TSK/TMD: Escala Tampa para cinesiofobia para disfunções temporomandibulares, NPQ:
Questionário sobre neurofisiologia da dor, EARS: Escala de Avaliação de Adesão ao Exercício.

Com relação aos subtipos de DTM, houve uma prevalência significativamente maior de
diagnósticos para Dor miofascial (n=87; 58,79%), seguido de Dor miofascial com deslocamento do
disco com redução (n=45; 30,40%), comparados aos outros diagnósticos, como Dor miofascial com
abertura limitada com deslocamento do disco com limitação na abertura (n=4; 2,70%) e Dor
miofascial com deslocamento do disco sem redução e COM limitação na abertura (n=10; 6,75%), e
Dor miofascial com deslocamento do disco sem redução sem limitação na abertura (n=2; 1,35%) .
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DISCUSSÃO

“Escrever é prolongar o tempo,
é dividi-lo em partículas
de segundo,
dando a cada uma delas uma vida insubstituível.”
Clarice Lispector
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Discussão
5. DISCUSSÃO
O objetivo principal deste estudo foi verificar o efeito adicional de um programa de educação
sobre neurociência da dor em relação a um programa de exercícios de controle motor e terapia
manual craniocervical na intensidade da dor e incapacidade orofacial imediatamente e após um e
três meses de follow-up em pacientes com DTM. Nosso estudo confirmou a hipótese inicial de que
os pacientes submetidos a abordagem que associou Educação em neurosciência sobre a dor + terapia
manual + exercícios orofaciais e de controle motor apresentaram melhores resultados para
intensidade da dor e incapacidade orofacial do que pacientes submetidos à terapia manual e apenas
aos exercícios.

Diferenças intergrupos para os desfechos primários
O grupo END + TM + Ex apresentou redução significativa na intensidade da dor nos follow
-ups de 1 mês (DM= 2.06) e 3 meses (DM=1.99), indicando redução significativamente maior da
intensidade de dor no grupo submetido END + TM + Ex. Essa diferença significativa, também pode
ser considerada clinicamente relavante, uma vez que achados prévios descreveram que valores de
mínima diferença clinicamente importante de pelo menos 2 unidades na escala numérica de dor são
considerados clinicamente relevantes para pacientes com dor crônica no geral (SALAFFI et al,
2004).
Ao analisar a incapacidade relacionada à DTM (escore do CF-PDI) também foi observada
uma diferença média significativa favorecendo o grupo END + TM + Ex no pós tratamento imediato
de 6.05 unidades e de 9.17 unidades no follow-up de 3 meses. Essas diferenças superam o valor do
erro (Smallest Detectable Change) do escore total do CF-PDI português Brasil que é de 5.08 pontos.
Não existem dados disponíveis na literatura sobre a mínima diferença clinicamente importante do
CF-PDI.
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Discussão
Não há nenhum estudo anterior que comparou o efeito adicional da END à TM e Ex na
intensidade da dor e incapacidade em DTM. Um dos poucos estudos encontrados na literatura
descreveu o efeito da educação para auto-manejo associada à terapia manual (Kalamir et al., 2012),
quando comparada a um grupo controle (sem tratamento) (KALAMIR et al, 2012), ao longo de 1
ano controlando apenas o desfecho intensidade da dor. Nossos resultados não estão em concordância
com os achados de Kalamir et al (2012). Apesar de ter sido relatada diferença significativa entre os
grupos educação para auto-manejo associada + TM vs. TM sozinha no folow-up de longo termo (12
meses), o escore de mudança (pré e pós tratamento) observado para a intensidade de dor em repouso
foi de 3.1 unidades para o grupo TM e 4 unidades para o grupo educação + TM. Ou seja, uma
diferença média de 0.9 foi observada intergrupos, que não pode ser considerada clinicamente
relevante (SALAFFI et al, 2004).
Nossos achados também não estão em concordância com o estudo prévio (BELTRANALACREU et al, 2015) em que pacientes com dor cervical crônica foram submetidos a um
programa de educação baseado em terapia comportamental + TM ou terapia comportamental + TM
+ Exercicio vs. TM sozinha. Os autores não verificaram diferenças significativas intergrupos para a
intensidade de dor e incapacidade cervical, apesar de descreverem diferenças significativas para a
cinesiofobia e crenças sobre medo e evitação que favoreceram os grupos submetidos à estratégia
comportamental.
No estudo de Celenay et al. (2016), um programa de exercícios de estabilização (controle
motor) e terapia manual foi comparado a um programa de exercícios de estabilização isolados em
pacientes com dor cervical durante 4 semanas com 3 sessões na semana, e os resultados sugeriram
que os exercícios de estabilização com terapia manual podem ser superiores aos exercícios de
estabilização isolados para melhorar a incapacidade, a intensidade da dor, o movimento de rotação
cervical e a qualidade de vida (CELENAY et al, 2016).

74
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Por outro lado, no estudo de Saracoglu et al. (2020) três grupos com dor lombar crônica,
receberam intervenções diferentes: END + TM + programa de exercícios em casa (PEC), outro
grupo que recebeu TM + PEC e o terceiro grupo que recebeu apenas PEC, o resultado demonstrou
que o grupo que recebeu a combinação END +TM + PEC apresentou redução significativa da
intensidade da dor quando comparado aos grupos submetidos a TM + PEC ou apenas PEC. No
entanto, para ambos os grupos submetidos a TM com ou sem END, foi relatada uma redução
significativa da incapacidade quando comparado ao grupo submetido apenas ao PEC.
Nossos resultados, demonstram que a associação de END + TM + exercícios tem um efeito
superior ao emprego apenas de exercícios e terapia manual. A análise dos desfechos secundários
pode nos ajudar a entender os fatores que explicam por quais mecanismos a educação em dor
baseada em neurociência teve um efeito superior a ao grupo que recebeu exclusivamente a
abordagem focada no movimento.

Diferenças intergrupos para os Desfechos secundários
Foram observadas diferenças significativas entre os grupos para os defeschos secundários
no presente estudo. As crenças de medo-evitação (cinesiofobia), percepção global de efeito e
autoeficácia da dor são frequentemente avaliados como medidas de desfecho nas abordagens de
tratamento para dor lombar crônica e, ainda, são utulizadas de forma incipiente no contexto da dor
orofacial (VISSCHER et al, 2010). Considerando que a END está focada na mudança cognitiva e
de crenças, pode-se argumentar que estudos sobre a eficácia da END devem adotar desfechos que
contemplem fatores cognitivos, por isso essas variáveis foram incluídas no presente estudo.
Sabe-se que fatores psicossociais, como catastrofização e cinesiofobia podem ser preditoras
de dor crônica (GIL-MARTÍNEZ, et al, 2016). Desta forma, a avaliação desses aspectos se mostra
importante tanto para estimar o risco de desenvolvimento de dor crônica quanto para a intervenção
terapêutica de pacientes com DTM.
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Em nosso estudo, o grupo submetido a END + TM + Ex apresentou redução significativa no
escore de crenças sobre medo-evitação (cinesiofobia), tanto no escore total da TSK/TMD quanto
para seus domínios, após tratamento imediato (DM intregrupos= 6.98) e no follow up de 1 mês (DM
intregrupos = 6.28) e 3 meses (DM intregrupos =6.66), indicando redução significativamente maior
da cinesiofobia no grupo submetido END + TM + Ex. Essa diferença significativa, também pode
ser considerada clinicamente relavante, uma vez que achados prévios descreveram que valores
superam o valor do erro (SDC) que é de 4.30 unidades na escala tampa de cinesiofobia para DTM
e não existem valores de mínima diferença clinicamente importante para a versão em português
brasileiro (AGUIAR et al, 2017). Em linhas gerais este resultado demonstra que os pacientes que
receberam o programa de educação em neurociência da dor, foram capazes de modificar suas
crenças de medo evitação.
Nosso estudo está em concordância com o estudo de Bodes Pardo et al. (2018) que
compararam o efeito adicional de um programa de END à um programa de exercícios terapêuticos
em pacientes com com DLC, nesse estudo, mudanças significativas com grande tamanho de efeito
foram encontradas a favor do grupo END + exercícios nos desfechos impressão global de mudança
do paciente e cinesiofobia (BODES PARDO et al, 2018).
A cinesiofobia pode ser um indicador de que a dor é interpretada como uma ameaça, fazendo
com que os indivíduos desenvolvam um medo do movimento relacionado à dor e exibam um
comportamento de busca de segurança, evitando o movimento (CHUNG et al, 2013). Esses
comportamentos podem resultar em incapacidade e desuso, favorecendo a persistência da dor
(VISSCHER et al. 2010). Gil-Martinez et al. (2016), em seu estudo, identificaram a presença de
cinesiofobia em pacientes com DTM que não foi influenciada pelo tipo de DTM.
O grupo END + TM + Ex apresentou diferença significativa na percepção de melhora com
o tratamento imediatamente após o tratamento (–0.62) e nos follow ups de 1 mês (DM= –1.59) e 3
meses (DM= –1.41), indicando que o grupo que recebeu adicionalmente o protocolo de educação
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apresentou maior percepção de melhora comparado ao grupo submetido TM + Ex. Essa diferença
significativa, não pode ser considerada clinicamente relavante, já que o valor relatado previamente
para dor lombar crônica é de 2 unidades (KAMPER et al, 2009). Entretanto, não há achados prévios
que descreva mínima diferença clinicamente importante especificamente para DTM. Os achados
observados para a percepção global de melhora são consistentes com as demais alterações
observadas para os outros desfechos controlados no presente estudo.
Em nosso estudo uma diferença significativa foi encontrada na linha de base, demonstrado
que o grupo END+ TM + Ex, demonstraram maiores pontuações de autoeficácia (DM= –4.21). No
entanto, apesar da diferença estatística, o de MIC da PSEQ varia na literatura entre 5,5 e 8,5 pontos
na dor lombar crônica (MAUGHAN e LEWIS, 2010; CHIAROTTO et al, 2016). Além disso, foi
observada diferença clinicamente relevante entre os grupos, favorecendo o grupo submetido a END,
no pós tratamento imediato (DM= –9.66), no follow up de 1 mês (DM= –9.86), e no follow up de 3
meses (DM= –13.11). Sendo assim os resultados demonstram que o grupo que recebeu o protocolo
adicional de educação em neurociência sobre a dor é apresenta melhores escores de auto-eficácia
para o controle da dor após o tratamento imediato, e principalmente por manter seu efeito a médio
prazo, sugerindo que os efeitos da adição da educação em neurofisiologia da dor melhoram
significativamente a autoeficácia e reduz o medo de realizar os movimentos.
Além das mudanças observadas para crenças sobre medo e evitação, percepção global de
melhora e autoeficacia para o controle da dor, nossos achados demonstraram que o conhecimento
sobre neurofisiologia da dor, avaliado pelo escore do NPQ (Questionário de neurofisiologia da dor)
(NOGUEIRA et al, 2018) e adesão aos exercícios, avaliados pela EARS (Escala de adesão aos
exercícios) (LIRA et al, 2020) também sofreu impacto significativamente maior no grupo submetido
à END.
Nossos achados demonstram que na avaliação da linha de base, o conhecimento sobre
neurofisiologia da dor de ambos os grupos era similar (DM= – 0.43 [IC95% –1.00 a 0.13] p=0.13),
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sendo que em média ambos os grupos acertaram 25% das questões (total 12 questões) (Grupo END+
TM + Ex = 3.58 e Grupo TM + Ex = 3.15). Porém no pós tratamento imediato, uma diferença
significativa foi observada para o grupo END+ TM + Ex, demonstrando que este grupo aumentou
significativamente seu conhecimento sobre neurofisiologia da dor (DM intergrupos= – 6.20). Ou
seja, o grupo END+ TM + Ex atingiu um escore de 9.85 (acertando 82% do questionário), enquanto
que o grupo TM + Ex continuou acertando em torno de 30% das questões. Este resultado sugere
que o programa de END que administramos, pode ter contribuído efetivamente para aumentar o
conhecimento sobre neurofisiologia da dor nos pacientes com DTM, contribuído para ressignificar
crenças, o que por sua vez pode ter contribuído para potencializar a mudança na percepção de
autoeficácia para controle da dor. A alteração desses fatores pode explicar as mudanças nos
desfechos clínicos principais observados nesse estudo: intensidade da dor e incapacidade
relacionada à dor orofacial. Dessa forma, podemos sugerir que a efetividade de programas de END
na alteração de desfechos clínicos, pode estar diretamente relacionada à alteração de desfechos
cognitivos e atitudinais como conhecimento sobre neurofisiologia da dor, crenças sobre medo e
evitação e percepção de autoeficácia. Como consequência, recomendamos que futuros estudos sobre
END controlem a eficácia dos programas de END para averiguar se os programas de fato foram
contribuíram para alterar conhecimento sobre a dor e crenças limitantes.
Além disso, em nosso estudo, observamos que o grupo que recebeu o END adicionalmente
aderiu ao exercícios propostos para serem realizados em casa, sendo que a pontuação da EARS (024 pontos) para o grupo END + TM+Ex foi em média de 19.84 (DP= 5.13) e para o grupo TM+Ex
foi de 13.86 (DP= 6.18). Assim, podemos sugerir que a END administrada no presente estudo pode
ter contribuído para aumentar a adesão aos exercícios domiciliares, o que por sua vez resultou em
um maior escore de adesão ao exercício no grupo submetido a END. Pode-se supor que a END pode
ter contribuído para aumentar a autoeficácia dos pacientes, favorecendo o engajamento no programa
de exercícios, o que por sua vez, pode ter contribuído para a melhora da incapacidade observada no
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grupo END + TM+Ex. Tendo em vista esses achados, podemos sugerir que programas de END
podem favorecer a adesão a programas de exercícios domiciliares e, como consequência, associar a
END + exercícios pode favorecer a eficácia de programas de intervenção na DTM.
Os programas de END são projetados para ressignificar a dor e motivar os pacientes a
estratégias de autocuidado da dor. Os pacientes são encorajados a se manter ativos apesar da dor e
se envolver em programas de exercícios rotineiramente. Por outro lado, abordagens de terapia
manual são reconhecidas como tratamentos passivos (Rhon e Deyle, 2021). Na Fisioterapia, o termo
passivo é usado para se referir a um tratamento no qual o paciente desempenha um papel passivo
(RHON e DEYLE, 2021). Como resultado, o uso de estratégias de tratamento mais ativas para o
tratamento da dor musculoesquelética crônica é recomendado por diretrizes internacionais (LIN et
al, 2020) e a administração de TM (particularmente como tratamento principal ou terapia isolada)
pode estimular um comportamento de dependência do sistema de saúde e desencorajar a autonomia
dos pacientes e autoeficácia para controle da dor. Entretanto, em nosso estudo, o emprego da tríade
END + TM + Ex pode ter contribuído de forma positiva no processo terapêutico. É importante
destacar que em nosso protocolo, a TM foi utilizada apenas até a 3 semana de tratamento e nas
demais sessões o incentivo a estratégias mais ativas foi preconizado (exercícios mandibulares e
cervicais). Assim, acreditamos que o emprego da TM nesse contexto pode ser efetivo, favorecendo
o estabelecimento da aliança terapêutica entre paciente e terapeuta.
Adicionalmente, como para a maioria dos desfechos controlados nesse estudo, o grupo que
recebeu END + TM + Ex obteve efeitos de médio prazo (follow-up de 3 meses) significativamente
maiores, podemos sugerir que a associação do programa de END + TM + Ex pode também
proporcionar um efeito mais persistente para pacientes com dor crônica. Os efeitos de longo prazo
(12 meses) desse estudo estão sendo coletados.
Em relação aos subtipos de DTM considerados em nosso estudo, mais da metade dos
participantes apresentaram DTM do tipo dor miofascial exclusivamente (n=87; 58,79%), enquanto
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o restante da amostra foi composto por indivíduos com diagnóstico de DTM mista (n=61; 41,21%),
e a maioria apresentou subdiagnóstico de dor miofascial (58,79%) e dor miofascial com
deslocamento do disco com redução (37,16%). Nossa amostra é similar a recrutada por La Touche
et al (2014) e Greghi et al (2017), nos estudos de validação do CF-PDI, os autores também relataram
predomínio do diagnóstico de dor miofascial (LA TOUCHE et al, 2014; GREGHI et al, 2017). De
acordo com a literatura, a dor miofascial é o diagnóstico mais comum de DTM e ocorre em cerca
de 80% dos pacientes com DTM (LIST; JENSEN, 2017).
Contudo, observamos um predomínio de mulheres (n=119; 80,4%), em concordância com
estudos anteriores, que demonstraram duas vezes mais chances de predição dos sintomas
relacionados à dor DTM relatam variações clínicas entre intensidade da dor em mulheres com DTM
durante o ciclo menstrual, período este que apresenta maior concentração do hormônio estrogênio
(LERESCHE et al, 1997; MAIXNER et al, 2011). Outra justificativa, é de que mulheres tendem a
expressar um comportamento de maior gerenciamento de sua condição de saúde e procuram com
maior prevalência tratamentos, quando comparada aos homens, numa proporção 3,3 vezes maior.
(MANFREDINI et al, 2011; MAIXNER et al, 2011)
Em nosso estudo, consideramos participantes com diferentes níveis de escolaridade. A
grande maioria apresentou nível de ensino médio completo/incompleto (n=83), ensino superior
completo/incompleto (n=51), e ensino fundamental completo/incompleto (n=14) esses achados
estão em concordância com a amostra utilizada por La Touche et al. (2014) em que 36,5% tinham
ensino médio e 25% ensino superior (LA TOUCHE et al, 2014).
As características quanto ao nível de escolaridade da nossa amostra estão em concordância
com o último senso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que demonstrou um
aumento da escolaridade média nos últimos 20 anos. Em 2019, mais da metade da população acima
dos 25 anos idade apresentava níveis de ensino fundamental incompleto (20,2%) e ensino médio
completo (48,8%) (IBGE, 2019).
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Em nosso estudo não observamos o predomínio de indivíduos com DTM+Cefaleia (n=28;
18.91%), sendo Migrânea(n=15; 10.13%) e Cefaleia do tipo tensional (n=13; 8,79%), não
concordando com a literatura, visto que a estimativa de prevalência de cefaleia em indivíduos com
DTM varia entre 48% e 77%, enquanto na população em geral, a prevalência de cefaleia é de cerca
de 45% (CONTI et al, 2016; GIL-MARTÍNEZ et al, 2017; DI PAOLO et al, 2017).

Limitações
Este estudo tem algumas limitações. Primeiro, não foi possível cegar o terapeuta e os
pacientes devido à natureza das intervenções administradas. Em segundo lugar, a falta de grupos
controles submetidos às intervenções isoladamente (Terapia Manual e Exercício) pode suscitar a
dúvida sobre quais intervenções de fato foram mais efetivas. Ou seja: será que é necessário utilizar
a terapia manual associada ao exercício? Ou apenas o exercício associado à Educação em
Neurociência da Dor já seria suficiente? Entretanto, o objetivo do estudo era se aproximar do perfil
de ensaio clínico pragmático, na tentativa de reproduzir a terapêutica comumente aplicada na prática
clínica. E na prática clínica é mais comum a utilização combinada de intervenções (programas
multimodais) do que o uso de intervenções de forma isolada. Assim, a presente proposta visou
também responder questionamentos da prática clínica. Outras limitações deste estudo é o tempo de
follow-up (médio prazo) e o autorrelato de diagnósticos para os transtornos psicológicos.
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CONCLUSÃO
“O que prevemos raramente ocorre; o que
menos esperamos geralmente acontece.”

Benjamin Disraeli

Conclusão 82

6. CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo sugerem que a adição de END à TM + Ex resultou em maior
efeito para a intensidade da dor e incapacidade em pacientes com DTM imediatamente após
tratamento, bem como no médio prazo. Também, encontramos um maior efeito, clinicamente
relevante para à combinação de estratégias (END + TM+ Ex) quando comparada à TM + Ex
isoladamente nos desfechos de autoeficácia para controle da dor, cinesiofobia, percepção global de
melhora, conhecimento sobre neurofisiologia da dor e adesão ao exercício. Dessa forma,
recomendamos a associação de END, com foco no conhecimento de neurofisiologia da dor e
resignificação de crenças, com terapia manual + exercícios em um programa misto (ambulatório +
exercícios domiciliares) para o tratamento de pacientes com DTM com diagnósticos relacionados à
dor.
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“Todas as vitórias ocultam uma abdicação.”
Simone de Beauvoir
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APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
Pesquisadores responsáveis: Profa. Dra. Thaís Cristina Chaves (chavestc@fmrp.usp.br)
Fone:(016) 36024694 e Aroldo dos Santos Aguiar (aroldoaguiar@usp.br) Fone:(016)
981574722
Estudo - “Efeito adicional de um programa de neurociência sobre à dor em relação
a um programa de exercícios e terapia na disfunção temporomandibular: ensaio
clínico aleatorizado, controlado e cego”
Este estudo será realizado para verificar os efeitos de um programa de exercícios
(estabilização segmentar e terapia manual) em relação a um programa de educação em
neurociência na intensidade de dor, incapacidade e aspectos psicossociais em pacientes
disfunção temporomandibular miogênico. Este estudo trata-se de um ensaio clínico
aleatorizado, controlado e cego, ou seja, um estudo em que o(a) senhor(a) receberá um
tratamento para sua disfunção. O(a) senhor(a) será convidado a participar de um programa
de exercícios com seis semanas de duração com sessões de 1 vez por semana com duração
de 40 minutos. Todas as avaliações ocorrerão na clínica de pacientes especiais da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP nos dias previstos e agendados para
o seu atendimento. Ao participar desta pesquisa o(a) senhor(a) terá o benefício de receber
tratamentos fisioterapia para sua disfunção temporomandibular. Existe um risco mínimo
nessa pesquisa relacionado ao sigilo de identidade, entretanto todas as informações
colhidas serão mantidas em sigilo, assim como a identidade do(a) senhor(a) através da
adoção de senhas em arquivos e numeração dos dados nas planilhas. Além disso, há o
risco de desconforto ou dor após a realização de alguns exercícios, que fazem parte do
processo de reabilitação, que será devidamente analisado e caso necessário o(a) senhor(a)
será submetido à técnicas fisioterapêuticas para alívio da dor (liberação miofascial,
crioterapia e eletroterapia analgésica). Os possíveis danos decorrentes de sua participação
neste estudo poderão ser indenizados de acordo com as leis brasileiras vigentes. A
participação do(a) senhor(a) neste estudo depende plenamente da sua autorização. É
direito do(a) senhor(a) deixar de participar deste estudo em qualquer momento sem que
isso gere prejuízo ao senhor(a). Também não haverá gasto adicional devido à participação
nesta pesquisa. As informações obtidas nesta pesquisa não serão de maneira alguma
associadas à identidade do(a) senhor(a) e não poderão ser consultadas por quaisquer
outras pessoas leigas sem autorização oficial. Estas informações poderão ser utilizadas
para fins científicos, desde que fiquem resguardadas a privacidade e anonimato dos
participantes da pesquisa. O(a) senhor(a) tem todo direito de procurar o pesquisador
responsável para solucionar dúvidas e obter informações, antes, durante ou mesmo após
o curso da pesquisa. Eventuais dúvidas sobre os aspectos éticos relacionados a essa
pesquisa podem ser esclarecidas junto ao Comitê de Ética em Pesquisado HCFMRP-USP
e da FMRP-USP, pelo qual este projeto está em submissão para aprovação (F: 16 36022228).
O(A) senhor(a) foi informado(a) através dos responsáveis pelo estudo sobre todos os
riscos envolvidos, a importância da pesquisa e as eventuais dúvidas sobre a pesquisa
questão serão prontamente respondidas. É direito do o(a) senhor(a) uma via deste termo
de consentimento.
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Assinatura do voluntário:
Nome do voluntário:
RG:

Data de nascimento:

Assinatura do pesquisador responsável:
Nome do pesquisador:
RG:
Ribeirão Preto,
20______.

_______

de

___________________________________

de
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ANEXO A – Mini Exame do Estado Mental
1. Orientação espacial (0-5 pontos): Em que dia
estamos?
2. Orientação espacial (0-5 pontos): Onde Estamos?
3.

Repita as palavras (0-3 pontos):

4.

Cálculo (0-5 pontos):

4ª. Se de 100 fossem tirados 7 quanto restaria? E se
tirarmos mais 7?
4b. Soletre a palavra MUNDO de trás
pra frente
5. Memorização (0-3 pontos): Peça para o
entrevistado repetir as palavras ditas há pouco.
6. Linguagem (0-2 pontos): Mostre um relógio e
uma caneta e peça para o entrevistado para nomeá-los.
7. Linguagem (1 ponto): Solicite ao entrevistado
que repita a frase:
8. Linguagem (0-3 pontos): Siga uma ordem de 3
estágios:
9.

Linguagem (1 ponto):

10. Linguagem (1 ponto):

11. Linguagem (1 ponto): Peça ao entrevistado para
copiar o desenho ao lado. Verifique se todos os lados
estão preservados e se os lados da intersecção formam
um quadrilátero. Tremor e rotação podem ser
ignorados.

Ano

Semestre

Estado
Caneca

Mês

Cidade
Tijolo

Bairro
Tapete

Dia

Dia da Semana

Rua

Local

O senhor faz cálculos? Sim (vá para a pergunta 4a). Não (vá para
a pergunta 4b)
93

86

O D
Caneca
Relógio

79

72

N U
Tijolo

65
M
Tapete

Caneta

NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ.
Pegue esse papel com a mão direita.
Dobre-o no meio.
Coloque-o no chão.
Escreva em um papel: "FECHE OS OLHOS". Peça para o
entrevistado ler a ordem e executá-la.
Peça para o entrevistado escrever uma frase completa. A frase
deve ter um sujeito e um objeto e deve ter sentido. Ignore a
ortografia.
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ANEXO B – Documento de aprovação do projeto
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ANEXO C- Questionário de Triagem
Participantes (ambos os gêneros) com diagnóstico DTM miogênica ou mista
(artrogênica e miogênica), confirmada pela aplicação do RDC/TMD, entre 18 e 55 anos
NOME:
IDADE:
PESO:
ALTURA:
ESCOLARIDADE:
( ) Idade entre 18 e 55 anos
( ) END >3
( ) Dor há mais de 3 meses
CONTROLE:
( ) A utilização de medicamentos para dor
Frequência e tipo de droga:
( ) Uso de anticoncepcionais
Período ciclo menstrual:
( ) Presença de dor cervical.
Os participantes serão EXCLUÍDOS devido às seguintes condições:
( ) Histórico de tumores na região orofacial e cefaleias
( ) Traumas na ATM
( ) Apresentarm sintomas neurológicos graves (central ou periférico)
( ) Doenças psiquiátricas
( ) Doenças reumatológicas
( ) Infecções
( ) Gestação
( ) Submetidos a tratamentos fisioterapêuticos para DTM (menos de 6 meses)
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ANEXO D- Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD)
RDC/TMD – Questionário dos Sintomas
Nome do Paciente:
Data:____/_____/_____
DOR
1-Você já teve alguma vez dor na mandíbula, têmporas, ouvido ou na frente do ouvido?
Não
Sim
Se você respondeu não, pule para a questão 5.
2-Quantos anos ou meses atrás começou sua dor na mandíbula, temporal, ouvido ou na
frente do ouvido?
_______ ano(s)
_______mês(es)
3-Nos últimos 30 dias, quais das opções seguintes melhor descrevem sua dor na
mandíbula, temporal, ouvido ou na frente do ouvido?
Selecione 1 resposta.
( )Nenhuma dor.
( )A dor aparece e desapare
( )A dor esta presente o tempo todo.
Se você respondeu não na questão 3, pule para questão 5
4-Nos últimos 30 dias, as seguintes atividades melhoraram ou pioraram as dores na sua
mandíbula, temporal, ouvido ou na frente do ouvido?
NÃO
a-

Mastigar alimentos difíceis e duros.

b-

Abrir a boca ou movimentar sua mandíbula para frente ou para os
lados

c-

Hábitos mandibulares, tais como manter os dentes unidos,
apertamento ou mascar chicletes.

d-

Outras atividades mandibulares, tais como falar, beijar ou bocejar.

DOR de CABEÇA
5-Nos últimos 30 dias você sentiu dor de cabeça, incluindo a região temporal da sua
cabeça?
Não

Sim

Se você respondeu não para a questão 5, pule para a questão 8.
6-Há quantos anos ou meses atrás começou sua dor de cabeça?
________ ano(s)
________mês(es)
7-Nos últimos 30 dias, as seguintes atividades melhoraram ou pioraram sua dor de
cabeça, incluindo a região temporal?

SIM

Apêndices e Anexos 105
a- Mastigar alimentos difíceis e duros.
b- Abrir a boca ou movimentar sua mandíbula para frente ou para os lados.
c- Hábitos mandibulares, tais como manter os dentes unidos, apertamento
ou mascar chicletes.
d- Outras atividades mandibulares, tais como falar, beijar ou bocejar.

RUÍDOS na ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
8-Nos últimos 30 dias, você teve qualquer ruído articular na mandíbula, enquanto você
moveu ou estava usando sua mandíbula?
Não

Sim

Direito

Esquerdo

Ambos

FECHAMENTO DA MANDÍBULA
9-Você já teve alguma vez, um bloqueio ou travamento da mandíbula, mesmo que por
um momento, que não deixou você abrir sua boca por todo o trajeto?
Não

Sim

Direito

Esquerdo

Ambos

Se sua resposta foi não na questão 9, pule para a questão13.
10-Foi um bloqueio ou travamento grave o suficiente para limitar a abertura e interferir
na sua capacidade de mastigar?
Não
Sim
Direito
Esquerdo
Ambos
11-Nos últimos 30 dias, o bloqueio da sua mandíbula, não deixou você abrir sua boca
por todo o trajeto mesmo que por um momento? E depois desbloqueou e você
conseguiu abrir por todo o trajeto?
Não
Sim
Direito Esquerdo
Ambos
Se sua resposta foi não na questão 11, pule para a questão 13.
12-Sua mandíbula atualmente esta bloqueada ou limitada de modo que sua boca por
todo o trajeto?
Não

Sim

Direito

Esquerdo

Ambos

ABERTURA da MANDÍBULA
14- Nos últimos 30 dias, quando você abriu sua boca amplamente, ela bloqueou ou
travou por algum momento, de modo que você não conseguiu fechar a partir da posição
de máxima abertura?
15-Nos últimos 30 dias, quando você travou ou bloqueou sua mandíbula com a boca
aberta, teve algo que você fez para fechar? Incluindo o descanso, movimentos,
empurrão ou manobras?
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RDC/TMD - Formulário de Exame
Paciente:_______________________________________________________________
Examinador: ____________________________________________________________
Data de Preenchimento: _____/_____/______
1a. Localização da dor: Últimos 30 dias (Selecione todas que se aplicam).
Dor do lado Direito
Dor do lado Esquerdo
Nenhum local
Temporal
Masseter
ATM
Outros músculos
Outras estruturas não mastigatórias

Nenhum Local
Temporal
Masseter
ATM
Outros músculos
Outras estruturas não mastigatórias

1b. Localização da dor de cabeça: Últimos 30 dias (Selecione todas que se aplicam).
Dor do lado Direito
Dor do lado Esquerdo
Nenhum local
Temporal
Outro

Nenhum Local
Temporal
Outro

2. Relação Incisal Referência do dente
Overjet Horizontal incisal
Se negativo
mm
Sobreposição Incisal vertical
Se negativo
mm
Desvio da linha média
mm

FDI#11

Direito
Esquerdo
NA

3. Padrão de abertura (Selecione todas que se aplicam).
Reto
Desvio Corrigido
Desvio não Corrigido:

D

E

Movimentos de abertura.
a. Sem dor na abertura
mm
b.Abertura máxima sem auxilio

mm

FDI#21

Outros
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c. Abertura máxima com auxilio-

mm

d. Concluiu?
SIM
NÃO
5. Movimentos de lateralidade e protrusão.
a. Lateralidade pra Direita:
mm

b. Lateralidade pra Esquerda:

c. Protrusão:

mm

mm

Negativo
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6. Ruídos da ATM durante o movimento de abertura e fechamento.

7. Ruídos da ATM durante o movimento de Lateralidade e protrusão.

8. Travamento Articular

9. Palpação dos músculos e da ATM
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10. Palpação suplementar dos músculos com dor.

11. Comentários:
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ANEXO E – Escala de Pensamentos Catastróficos Sobre a Dor (PCS)
Instruções: Listamos 13 declarações que descrevem diferentes pensamentos e sentimentos que podem lhe
aparecer na cabeça quando sente dor. Indique o grau destes pensamentos e sentimentos quando está com
dor.
Mínima
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

1.

A preocupação durante todo o tempo
com a duração da dor é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

2.

O sentimento de não poder prosseguir
(continuar) é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

3.

O sentimento que a dor é terrível e
não vai melhorar é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

4.

O sentimento que a dor é horrível e
você não vai resistir é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

5.

O pensamento de não poder estar
mais com alguém é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

6.

O medo que a dor pode se tornar
ainda pior é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

7.

O pensamento sobre outros episódios
de dor é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

8.

O desejo profundo que a dor
desapareça é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

9.

O sentimento de não conseguir tirar a
dor do pensamento é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

10. O pensamento que ainda poderá doer
mais é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

11. O pensamento que a dor é grave
porque ela não quer parar é
12. O pensamento de que não há nada
para fazer para diminuir a intensidade
da dor é
13. A preocupação que alguma coisa ruim
possa acontecer por causa dor é

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

Mínimo
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

Mínima
0

Leve
1

Moderada
2

Intensa
3

Muito intensa
4

Magnificação ou amplificação (questões 6, 7 e 13) = 0 a 12 pontos ___________
Porcentagem pontuação total: ________
Ruminação: (questões 8–11) = 0 a 16 pontos ____________________
Porcentagem da pontuação total: ________
Desesperança: (questões de 1–5 e 12) = 0 a 24 pontos _______________________
Porcentagem da pontuação total: ________
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Anexo F-Neurophysiology of Pain Questionnaire Brazilian version
Item
1

Quando parte do seu corpo está lesionado, receptores
especiais da dor levam a mensagem da dor para seu cérebro.

2

Dor somente ocorre quando você está lesionado ou está
correndo o risco de se lesionar.

3

Nervos especiais na sua medula espinhal levam mensagens
de perigo para o seu cérebro.

4

Dor ocorre sempre que você está lesionado.

5

O cérebro decide quando você vai sentir dor.

6

Os nervos se adaptam aumentando seu nível de
excitabilidade em repouso.

7

Dor crônica significa que uma lesão não foi curada
corretamente.

8

Piores lesões resultam sempre em pior dor

9

Neurônios descendentes são sempre inibitórios.

10

Quando você se lesiona, o ambiente que você está não
afetará a quantidade de dor que você sente, desde que a
lesão seja exatamente a mesma.

11

É possível sentir dor e não saber disso.

12

Quando você está lesionado, receptores especiais levam a
mensagem de perigo para a sua medula espinhal.

Verdadeiro

Falso

Não sei
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ANEXO G- Questionário Profile Fitness Mapping – versão português-brasileiro
(Br-ProFitMap neck)
Escala de Sintomas: Intensidade e Frequência
Com que
frequência?
1. Você sente rigidez no pescoço?
2.

Você sente dor leve/desconforto no pescoço?

3.

Você sente tensão no pescoço?

4.

Você tem estalos no pescoço?

5.

Você sente cansaço no pescoço?

6.

Você sente fraqueza no pescoço?

7.

Você sente seu pescoço travar?

8.

Você sente falta de habilidade/ fraqueza nas mãos?

9.

Você tem problemas formigamento/dormência nos braços, pescoço e mãos?

Quanto?

10. Você tem problemas na mandíbula?
11. Você sente tontura?
12. Você sente falta de equilíbrio?
13. Você se sente irritado ou tem pouca paciência?
14. Você se sente deprimido?
15. Você se sente estressado?
16. Você sente náuseas?
17. Você tem sensibilidade à luz?
18. Você tem sensibilidade ao som?
19. Por causa do seu problema no pescoço, você tem dificuldade de concentração?
20. Você tem dificuldade de engolir?
21. Por causa do seu problema no pescoço, você tem dificuldade de respirar?
22. Você se sente ansioso?
23. Você tem dor no pescoço durante as atividades?
24. Você tem dor no pescoço durante o repouso?
25. O seu problema no pescoço afeta o seu sono?
26. O seu problema no pescoço afeta o seu humor?
* Questões 11 e 12 (domínio equilíbrio). Esse domínio deve ser pontuado separadamente
Com que frequência?**
Nunca (0)
Quase
Poucas Vezes
Muitas Vezes
Quase
Sempre (5)
nunca (1)
(2)
(3)
sempre (4)
** A graduação das pontuações deve ser modificada como descrito abaixo em cálculo do escore total e
Nada (0)

Quase
Nada (1)

Pouco (2)

Quanto?**
Muito (3)

Quase
insuportável (4)

Insuportável (5)

subescalas
1.

Escala de Limitação Funcional – Domínio Postura e Atividade Cotidianas
Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, permanecer em pé?

Como?
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2.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, caminhar?

3.

Devido ao seu problema no pescoço como é, para você, permanecer sentado?

4.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, permanecer deitado?

5.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, correr?

6.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, carregar algo?

7.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, levantar algo?

8.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, arremessar algo?

9.

Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, vestir e tirar camisetas?

10. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, calçar e tirar meias?
Escala de Limitação Funcional – Domínio
11. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, inclinar a cabeça para frente?
12. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, inclinar a cabeça para trás?
13. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, inclinar a cabeça para a direita?
14. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, inclinar a cabeça para a esquerda?
15. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, virar a cabeça para direita?
16. Devido ao seu problema no pescoço, como é, para você, virar a cabeça para a esquerda?
17. Como você avalia o seu problema no pescoço?
18. Como você avalia sua saúde em geral?

Sem problemas
(0)

Fácil (1)

Relativamente
Fácil (2)

Como?**
Relativamente
Difícil (3)

Difícil (4)

Muito
Difícil (5)

** A graduação das pontuações deve ser modificada como descrito abaixo em cálculo do escore total e
subescalas
ANEXO Br-ProFitMap-neck - CÁLCULO DO ESCORE TOTAL E SUBESCALAS
• A tabela abaixo mostra o peso (P) e o máximo de pontos possível para cada questão do ProFitMap-neck,
e o cálculo de pontos para cada índice.
• Frequência (f) é a resposta para as perguntas sobre a frequência que você sente os sintomas.
• Para a Escala Sintomas/Frequência a seguinte pontuação deve ser atribuída para cada questão a titulo
de obtenção da pontuação total da ferramenta:
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ANEXO H- CRANIOFACIAL PAIN AND DISABILITY INVENTORY (CF-PDI)
1a. Por favor assinale na figura abaixo os locais que você sente dor:

1b.Você sente dor no rosto?
□ Não sinto dor no rosto
□ Sinto dor no rosto em algumas ocasiões
□ Sinto dor no rosto frequentemente.
□ Sempre sinto dor no rosto.
2. Essa disfunção prejudica sua qualidade de vida?
□ Não prejudica minha qualidade de vida.
□ Prejudica um pouco minha qualidade de vida.
□ Prejudica muito minha qualidade de vida.
□ Prejudica fortemente minha qualidade de vida.
3. Intensidade de dor no rosto.
□ Não sinto dor no rosto.
□ Sinto uma dor leve no rosto.
□ Sinto uma dor moderada no rosto.
□ Sinto uma dor forte no rosto.
4. Sua dor dificulta no momento de ter relações afetivas como: beijos, abraços,
relações sexuais...
□ Não tenho nenhuma dificuldade para ter relações afetivas.
□ Consigo ter relações afetivas, mas com uma leve dor no rosto/mandíbula.
□ Consigo ter relações afetivas, mas com uma dor moderada no rosto/mandíbula.
□ Não consigo ter relações afetivas devido à dor forte que sinto.
5. Você sente dor quando ri?
□ Não sinto dor ao rir.
□ Sinto uma dor leve ao rir.
□ Sinto uma dor moderada ao rir.
□ Sinto uma dor forte ao rir.
6. Você evita sorrir, falar ou mastigar devido à sua disfunção?
□ Posso realizar essas ações sem nenhum problema.
□ Devido à dor em algumas ocasiões evito essas ações.
□ Devido à dor evito frequentemente essas ações.
□ Devido à dor sempre evito essas ações.
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7. Você sente dor na mandíbula?
□ Não sinto dor na mandíbula.
□ Sinto dor somente quando movimento a mandíbula.
□ Sinto dor em algumas ocasiões mesmo que não movimente a mandíbula.
□ Sinto dor constante independente da atividade.
8. Você escuta/sente algum ruído ao movimentar a mandíbula?
□ Não escuto/sinto nenhum ruído.
□ Em alguns movimentos escuto/sinto um ruído.
□ Na maioria dos movimentos escuto/sinto ruídos e dor.
□ Em todos os movimentos escuto/sinto ruídos e dor.
9. Você percebe que sua mandíbula sai do lugar ou trava?
□ Não percebo que a mandíbula sai do lugar ou trava.
□ Em algumas ocasiões percebo que a mandíbula sai do lugar ou trava.
□ Frequentemente percebo que a mandíbula sai do lugar ou trava.
□ Sempre percebo que a mandíbula sai do lugar ou trava.
10. Intensidade de dor ao mastigar…
□ Não sinto dor ao mastigar.
□ Sinto uma dor leve ao mastigar.
□ Sinto uma dor moderada ao mastigar.
□ Sinto uma dor forte ao mastigar.
11. Você sente cansaço na mandíbula, ao falar ou comer?
□ Não sinto cansaço na mandíbula ao falar ou comer.
□ Sinto um cansaço leve na mandíbula ao falar ou comer.
□ Sinto um cansaço moderado na mandíbula ao falar ou comer.
□ Sinto um cansaço intenso na mandíbula ao falar ou comer.
12. Você tem dificuldade em abrir a boca?
□ Não tenho dificuldade em abrir a boca (0)
□ Tenho uma dificuldade leve em abrir a boca (1)
□ Tenho uma dificuldade moderada em abrir a boca (2)
□ Tenho uma grande dificuldade em abrir a boca (3)
13. Intensidade de dor ao falar...
□ Não sinto dor ao falar (0)
□ Sinto uma dor leve ao falar (1)
□ Sinto uma dor moderada ao falar (2)
□ Sinto uma dor forte ao falar (3)
14. Você tem medo de movimentar a mandíbula?
□ Não tenho medo de movimentar a mandíbula (0)
□ Em algumas ocasiões evito movimentar a mandíbula por medo do meu problema
piorar (1)
□ Frequentemente evito movimentar a mandíbula por medo do meu problema piorar
(2)
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□ Realizo apenas os movimentos necessários por medo do meu problema piorar (3)
15. Alimentação
□ Posso comer qualquer alimento (0)
□ Não consigo comer alguns alimentos duros (1)
□ Só posso comer alimentos moles (2)
□ Apenas me alimento com líquidos (3)
16. Com que frequência você sente dor no pescoço/cervical?
□ Não sinto dor no pescoço/cervical (0)
□ Em algumas ocasiões sinto dor no pescoço/cervical (1)
□ Frequentemente sinto dor no pescoço/cervical (2)
□ Sempre sinto dor no pescoço/cervical (3)
17. Com que frequência você sente dor de cabeça?
□ Não sinto dor de cabeça (0)
□ Em algumas ocasiões sinto dor de cabeça (1)
□ Frequentemente sinto dor de cabeça (2)
□ Sempre sinto dor de cabeça (3)
18. Com que frequência você tem dor de ouvido?
□ Não sinto dor de ouvido (0)
□ Em algumas ocasiões sinto dor de ouvido (1)
□ Frequentemente sinto dor de ouvido (2)
□ Sempre sinto dor de ouvido (3)
19. O que você sente ao tocar os locais de dor no rosto/mandíbula?
□ Se realizo uma pressão leve com os dedos sobre o rosto/mandíbula não sinto dor
(0)
□ Se realizo uma pressão leve com os dedos sobre o rosto/mandíbula sinto uma dor
leve (1)
□ Se realizo uma pressão leve com os dedos sobre o rosto/mandíbula sinto uma dor
forte (2)
□ Não consigo tocar o rosto/mandíbula porque o simples toque me causa muita dor
(3)
20. A dor altera o seu sono?
□ A dor não altera o meu sono (0)
□ A dor às vezes altera meu sono (1)
□ A dor frequentemente altera meu sono (2)
□ Não consigo dormir devido à dor (3)
21. A dor interfere durante sua atividade de trabalho?
□ A dor não interfere na minha atividade de trabalho (0)
□ A dor às vezes interfere na minha atividade de trabalho (1)
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□
□

A dor frequentemente interfere na minha atividade de trabalho (2)
A dor sempre interfere na minha atividade de trabalho (3)

Domínios para obtenção do escore final:
Domínio de Limitação funcional e psicossocial: Q2, Q4, Q6, Q,8, Q11, Q12, Q13, Q14,
Q15, Q21
Domínio Dor: Q1, Q3, Q5, Q7, Q1O, Q19 e Q20
Domínio frequência de Comorbidades: Q9, Q16, Q17 e Q18
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ANEXO-I- TAMPA SCALE FOR KINESIOPHOBIA FOR
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TSK/TMD)

Laboratório de Pesquisa sobre Movimento e Dor
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo

Tampa Scale for Kinesiophobia for Temporomandibular Disorders versão português brasileiro
TSK/TMD-Br
Breve roteiro de caracterização de Sinais e Sintomas
Problemas na região mandibular (por favor, considere toda a área marcada em preto na imagem acima) podem
causar muitas dificuldades de maneiras diferentes. Por favor, indique na lista abaixo, o que lhe incomoda (marque
sim ou não nos quadrados abaixo).
-

Dor mandibular
Sim
Não
Ruídos em frente ao ouvido quando eu mexo minha boca (estalos ou outros ruídos)
Sim
Não
- Minha mandíbula fica travada ou presa de maneira que minha boca não abre ou fecha direito
Sim
Não
- Outro incômodo na região mandibular, por favor, descreva: ………………………..............
Para cada uma das frases abaixo, por favor, indique o quanto você concorda ou discorda com as
frases abaixo considerando sua dor ou desconforto na região mandibular.
Por favor, utilize a escala abaixo:

1

Eu tenho medo de me machucar, se eu movimentar
minha mandíbula.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

2

Se eu ignorasse meus sintomas na região mandibular,
eles poderiam piorar.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

3

Parece que há alguma coisa errada na minha região
mandibular que pode ficar séria.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

5

As pessoas não levam minhas queixas na mandíbula a
sério.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

6

Por causa dos meus sintomas mandibulares minha
saúde está em risco pelo resto da minha vida.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

7

Meus sintomas mandibulares
machuquei minha mandíbula.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

10

A maneira mais segura de evitar que os meus sintomas
piorem é simplesmente ter cuidado e não mexer minha
mandíbula mais do que o necessário.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

11

Eu não teria tantos sintomas mandibulares se alguma
coisa
potencialmente
prejudicial
não
estivesse
acontecendo.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

13

Meus sintomas mandibulares me avisam quando devo
parar de mexer minha mandíbula para evitar que eu me
machuque.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

15

Eu não consigo fazer tudo o que outras pessoas fazem,
porque eu machuco minha mandíbula muito facilmente.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

17

Alguém que tenha problemas mandibulares, como o
meu, não deveria ter que mexer sua mandíbula.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

18

Tenho medo de abrir muito minha boca, porque é
possível que eu não consiga fechá-la novamente.

Discordo
fortemente

Discordo

Concordo

Concordo
fortemente

significam

que

eu

Aguiar AD, Bataglion C, Visscher CM, Grossi DB, Chaves TC. Cross-cultural adaptation, reliability and construct validity of The Tampa Scale for
Kinesiophobia for Temporomandibular Disorders (TSK/TMD-Br) into Brazilian Portuguese. J Oral Rehabil. 2017 Apr 13. doi: 10.1111/joor.12515.
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ANEXO J- QUESTIONÁRIO DE AUTOEFICÁCIA SOBRE DOR (PESQ)
Por favor, indique o quanto confiante você está neste momento em poder fazer as seguintes
coisas apesar da sua dor. Para indicar sua resposta, circule um número em cada questão,
considerando que (0) indica nem um pouco confiante e (6) completamente confiante.
Por exemplo:
1
2
3
4
5
6
Nem um
Completamente
pouco
confiante
confiante
Lembre-se, este questionário não está perguntando se você tem feito estas coisas ou não.
Mas sim o quanto confiante você se sente em poder fazê-las neste momento, apesar da
sua dor.
1. Posso aproveitar as coisas apesar da dor.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5

6
Completamente
confiante

2. Posso fazer a maior parte das minhas tarefas domésticas (ex: Lavar a louca, arrumar a
casa, lavar o carro....) apesar da dor.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5

6
Completamente
confiante

3. Continuo encontrando meus amigos e familiares com a mesma frequência que antes apesar da
dor.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5

6
Completamente
confiante

5

6
Completamente
confiante

4. Posso lidar com a dor na maior parte das situações.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5. Posso fazer alguns trabalhos apesar da minha dor (ex: trabalhos de casa e emprego remunerado
ou não).
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5

6
Completamente
confiante
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6. Posso fazer muitas coisas que aprecio apesar da dor (ex: lazer, artesanato, esporte....).
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5

6
Completamente
confiante

4

5

6
Completamente
confiante

7. Posso lidar com a dor sem usar remédios.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

8. Posso alcançar a maior parte dos meus objetivos na vida apesar da dor.
1
2
3
Nem um
pouco
confiante
9. Apesar da dor posso viver uma vida normal.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

5

6
Completamente
confiante

4

5

6
Completamente
confiante

5

6
Completamente
confiante

10. Posso aos poucos me tornar mais ativo apesar da dor.
1
Nem um
pouco
confiante

2

3

4

