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RESUMO 

Gallo RT. Estudo da eficácia da placa vibratória no tratamento da disfunção 
temporomandibular: ensaio clínico randomizado e cego [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

Por ser a mais prevalente causa de dor crônica relatada na região orofacial, a 

Disfunção Temporomandibular (DTM) é uma desordem musculoesquelética que, 

depois da dor de origem dental, é a segunda causa mais comum de dor na região da 

face com incidência de aproximadamente 4% ao ano. As placas oclusais têm sido a 

terapêutica mais empregada para a redução dos sinais e sintomas dessa desordem, 

porém não contempla a todos com a diminuição do sintoma da dor, e no caso de DTM 

crônica, o tratamento é considerado difícil e controverso. Este estudo clínico teve por 

objetivo determinar a eficácia do efeito de uma placa oclusal com estímulo vibratório 

de biofeedback na redução da dor e na melhora da amplitude da abertura bucal em 

pacientes com DTM. Como objetivo secundário, avaliar a eficácia da placa vibratória 

na melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida. O estudo contou com 42 

mulheres com idade média de 33,02 anos, variando de 19 a 48 anos, com DTM 

crônica diagnosticadas com artralgia e mialgia pelo RDC/TMD. As voluntárias foram 

randomicamente alocadas a um dos 3 grupos de placas oclusais a saber: Grupo V 

(placa vibratória), Grupo P (placa passiva à vibração) e Grupo A (placa estabilizadora 

acrílica). Com uso diário e apenas no período noturno, a terapêutica foi administrada 

por duas semanas. Tanto no início como no final desse período, as pacientes foram 

avaliadas quanto à dor espontânea, dor à palpação e abertura bucal por um avaliador 

cego em relação ao tipo de placa que cada paciente usou. A placa vibratória foi eficaz 

para a redução da dor à palpação para a ATM esquerda (p=0,034), e promoveu 

aumento na abertura bucal máxima com auxílio (p=0,039). Foi tão eficiente quanto as 

outras placas no aumento da abertura bucal sem auxílio e sem dor e para a melhora 

da qualidade e da latência do sono. A redução da dor espontânea foi significativa para 

a placa passiva (p=0,048) que também se mostrou eficaz no aumento da abertura 

máxima sem auxílio (p=0,015). A diminuição da dor espontânea ao acordar foi 

significante nos grupos P (p=0,013) e A (p=0,020) como também a diminuição da dor 

espontânea registrada antes de dormir: grupo P (p=0,034) e grupo A (p=0,014). Em 



relação às outras placas do estudo, a placa vibratória mostrou maior eficácia para a 

redução da dor à palpação do ligamento posterior da ATM esquerda e para a abertura 

bucal máxima com auxílio, e foi igualmente eficaz no aumento da abertura bucal sem 

auxílio e sem dor, e na melhora da qualidade e latência do sono em relação ao tempo. 

Palavras-chave: Placa vibratória. Biofeedback. Disfunção Temporomandibular. Placa 

oclusal. 



ABSTRACT 

Gallo RT. Efficacy of vibratory splint therapy for temporomandibular disorder: a blind 
randomized clinical study [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.  

As the most prevalent cause of orofacial pain, Temporomandibular Disorder (TMD) is 

a musculoskeletal disorder that, after tooth pain, is the second most common pain in 

the face, with an incidence of 4% per year. Occlusal appliances are the first choice to 

treat this disorder. However, pain relief does not happen in all patients, and in chronic 

TMD the treatment is considered difficult and controversial. The main goal of this 

clinical trial was to verify the efficacy of the occlusal splint with vibratory biofeedback 

stimulus to reduce pain and to improve mouth opening. The second goal was to 

evaluate its efficacy in the improvement of the quality of sleep and life. The study was 

performed with 42 women, between 19 and 48 years of age (mean age 33.02), with 

diagnosis of articular and muscular chronic TMD, according to the research diagnostic 

criteria for temporomandibular disorders (RDC/TMD). They were randomly assigned 

to one of the 3 groups of occlusal splint types: Group V (vibratory splint), Group P 

(passive to vibration splint) and Group A (acrylic stabilization splint). Patients used the 

splints at night during sleep for 14 days. Their spontaneous pain, pain intensity to 

palpation and mouth opening were evaluated at the beginning of the study and after 

two weeks, by a researcher who had no knowledge of the splint group assignments. 

The vibratory splint was effective in reducing pain on left TMJ palpation (p=0.034) and 

promoted an increase in maximum mouth opening with assistance (p=0.039). It was 

as efficient as the other splints in increasing mouth opening without assistance and 

pain, and in improving sleep quality and latency. The reduction in spontaneous pain 

was significant for the passive splint (p=0.048), which was also effective in increasing 

the maximum mouth opening without assistance (p=0.015). The decrease in 

spontaneous pain upon awakening was significant in groups P (p=0.013) and A 

(p=0.020), as well as the decrease in spontaneous pain recorded before bedtime: 

group P (p=0.034) and group A (p=0.014). Comparing to other splints, the vibratory 

splint showed greater effectiveness in reducing pain on palpation of the posterior 

ligament of the left TMJ, and to in increasing the maximum mouth opening with 



assistance. It was equally effective in increasing mouth opening without assistance 

and pain, and in improving the quality and latency of sleep related to time. 

Keywords: Vibratory splint. Biofeedback. Temporomandibular disorder. Occlusal 

splint. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dor orofacial compreende toda a dor que se origina nos tecidos duros e moles 

da cabeça, face e pescoço. Os diagnósticos para essas dores englobam desde 

problemas neurogênicos, musculoesqueletais, patologias psicofisiológicas, dores de 

cabeça, câncer, infecções, doenças autoimunes e traumas. Para a avaliação e o 

controle dessa dor, há a necessidade da participação de profissionais de várias áreas 

da saúde, pois ela pode se originar de diferentes estruturas a serem tratadas por 

especialidades diferentes. O profissional mais qualificado para cuidar de problemas 

envolvendo o sistema trigeminal, como as disfunções temporomandibulares (DTMs), 

é o cirurgião-dentista (De Leeuw; Klasser, 2018). 

Sendo, de longe, a mais prevalente causa de dor crônica relatada na região 

orofacial, a DTM é uma desordem musculoesquelética, acometendo os músculos 

mastigatórios, articulações temporomandibulares (ATM), e estruturas 

correlacionadas. O principal sintoma é a dor particularmente nas regiões pré-auricular, 

laterais do rosto e/ou temporal, podendo ocorrer também limitação de movimentos 

mandibulares que podem dificultar as funções, como comer ou falar, e sons articulares 

durante os movimentos da mandíbula (Dworkin, 2011; De Leeuw; Klasser, 2013; 

Chisnoiu et al., 2015). 

Pelo menos um sinal de DTM, encontra-se em 60 a 70% da população em 

geral, mas apenas uma a cada quatro pessoas tem a percepção desse(s) sintoma(s) 

e procura atendimento de um profissional especializado (List et al., 1999). Com base 

em dados de um estudo coorte prospectivo, sugere-se que a incidência de DTM seja 

de aproximadamente 4% ao ano, sendo razoável afirmar que a dor decorrente desta 

desordem surge, tem característica flutuante, pode persistir, regredir, e é 

potencialmente debilitante (Dworkin, 2011; Slade et al., 2013).  

Depois da dor de origem dental, a DTM é a segunda causa mais comum de dor 

na região da face, e potencialmente pode tornar-se crônica (Lipton et al., 1993; 

Dworkin; Massoth, 1994).  
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Por ter sua etiologia e patogênese pouco conhecidas, o tratamento das DTMs 

torna-se um desafio. A compreensão dos possíveis agentes causadores das DTMs é 

extremamente importante na identificação e prevenção de fatores potencialmente 

patológicos (Chisnoiu et al., 2015).  

A etiologia da DTM hoje é considerada multifatorial, isso significa que fatores 

locais, como trauma contra a articulação temporomandibular e problemas gerais de 

saúde como doenças articulares e do tecido conjuntivo, e fatores psicológicos agem 

juntos. Em algumas circunstâncias, um único fator pode desempenhar um ou vários 

papéis dentre aumentar o risco, iniciar ou perpetuar a desordem (Gnauck et al., 2017; 

De Leeuw; Klasser, 2018; Fernandes et al., 2018). Identificar e monitorar os fatores 

que possam perpetuar a DTM, pode levar ao sucesso do tratamento (Chisnoiu et al., 

2015). 

Frequentemente, fatores físicos e psicossociais são associados à etiologia das 

DTMs, tanto ao seu desenvolvimento como à sua perpetuação. Esse conhecimento 

levou ao desenvolvimento de um modelo biopsicossocial para essas desordens. 

Desordens emocionais como estresse, depressão e ansiedade mudam o limiar de dor 

individual por meio da liberação de neurotransmissores e da alteração dos impulsos 

nociceptivos do sistema nervoso central (Bertoli et al., 2007; Dougall et al., 2012). 

Ademais, a frequência, intensidade e duração das parafunções são potencializadas 

pelas alterações psicológicas, levando à hiperatividade dos músculos da mastigação 

e à sobrecarga da ATM (Bonjardim et al., 2005; Monteiro et al., 2011). Dor e estresse 

associados com DTM, representam uma influência negativa na saúde sistêmica e 

qualidade de vida levando a prejuízos nas atividades físicas, escolares e no trabalho, 

além de afetar as relações sociais, o sono (Oliveira et al., 2003). 

Devido à DTM ser uma desordem com etiologia multifatorial e abranger uma 

variedade de diagnósticos clínicos, uma abordagem multidisciplinar faz-se necessária 

para o sucesso do tratamento. Várias terapêuticas são encontradas para o tratamento 

desta desordem, existindo o consenso de que os pacientes respondem bem às 

terapias reversíveis e conservadoras, obtendo a redução da dor e a melhora da 

função. Desta forma, esses tratamentos devem ser a primeira escolha no controle e 

tratamento das DTMs (De Leeuw; Klasser, 2013; Oliveira et al., 2015). Com o objetivo 

de promover a remissão de sinais e sintomas musculares e articulares, há diversas 
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opções terapêuticas que incluem educação e auto-manejo, terapia cognitivo 

comportamental, fisioterapia, farmacoterapia, e aparelhos interoclusais, que podem 

ser usadas em combinação (Kuzmanovic Pficer et al., 2017). 

Terapêuticas e métodos biocomportamentais podem ser aplicados 

conjuntamente a outros tratamentos para potencializar a eficácia no combate aos 

sinais e sintomas das DTMs. Dentre elas destacam-se a educação terapêutica, a 

terapia cognitiva comportamental, reinterpretação sensorial e reciclagem, 

aconselhamento e métodos de auto-regulação fisiológica, como o treinamento de 

relaxamento e o biofeedback (Gil-Martínez et al., 2018). Condutas que adotaram 

métodos cognitivo-comportamentais também relataram resultados animadores 

(Dahlström et al., 1982; Dahlström; Carlsson, 1984) especialmente em pacientes em 

risco de dor persistente (Turner; Dworkin, 2004). Há evidências que a terapia com 

aparelhos oclusais combinada com tratamento comportamental pode melhorar o 

sucesso do tratamento de DTM quando comparado com uma terapêutica aplicada 

isoladamente (Turk et al., 1993). Além disso, a terapia cognitivo comportamental 

combinada com o biofeedback, para o tratamento dos sinais e sintomas da DTM, leva 

a uma melhora substancial a longo prazo, devido à redução de hábitos parafuncionais 

(Crider; Glaros, 1999; Crider et al., 2005; Glaros, 2008).  

Alguns estudos elaborados com a associação do princípio da vibração como 

biofeedback à placa oclusal, obtiveram resultados promissores: inibição do bruxismo, 

evidenciado em relato de caso (Watanabe et al., 2001), redução em 77% da dor 

muscular crônica em 4 pacientes que antes utilizavam a placa estabilizadora há mais 

de 6 meses (Hara et al., 2013a), diminuição significante da dor espontânea e dor à 

palpação, em um estudo piloto (Hara et al., 2013b) e diminuição da frequência do 

apertamento noturno em um estudo com 19 pacientes (Hara et al., 2020). 

O tratamento da DTM crônica  permanece  como um desafio  aos profissionais 

da saúde e, em alguns pontos, continua controversa no que diz respeito à sua etiologia 

e às declarações, não comprovadas, de eficácia do tratamento (Dworkin, 2011). 

Pacientes com quadro crônico de dor, geralmente não obtém adequadamente o alívio 

desse sintoma, ou então sofrem pelos efeitos adversos dos tratamentos a que são 

submetidos. Ademais, a melhora dos sinais e sintomas alcançada para esse grupo de 

pacientes, a longo prazo, é incerta. Portanto, há que se direcionar as pesquisas na 
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área da dor, prioritariamente, para encontrar terapêuticas que tragam melhores 

resultados (Dworkin et al., 2005).  

Tendo em vista que nenhuma terapêutica consegue ser completamente eficaz 

para a totalidade dos pacientes que sofrem das dores causadas pela DTM, e também, 

que um segmento de pacientes com DTM, resistente às terapêuticas, tornam-se 

pacientes com problemas de dor crônica, o foco desta pesquisa foi direcionado  ao 

estudo da eficácia de um dispositivo baseado no biofeedback, com estímulo vibratório 

que possa favorecer esses pacientes na redução da dor, na melhora da  qualidade de 

vida e do sono, para que possam retornar às suas atividades diárias.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A unidade funcional do corpo responsável pela fala, mastigação e deglutição é 

o sistema estomatognático, cujos componentes exercem também um papel 

importante no paladar e na respiração. Composto por ossos, articulações, ligamentos, 

dentes e músculos, é coordenado e regulado por um complexo sistema neurológico. 

Quando existem condições diferentes das ideais, como por exemplo a sobrecarga das 

estruturas mastigatórias, o sistema pode ser prejudicado, gerando disfunções com 

sinais e sintomas. Cabe ao cirurgião-dentista compreender, identificar e controlar 

essas desordens (Okeson, 2013). 

 

 

2.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) engloba um grupo de condições 

envolvendo os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e as 

estruturas associadas e tem sido apontada como a maior causa de dor não dental na 

região orofacial (Okeson, 1995; Greene, 2010). Representam um conjunto de 

distúrbios relacionados ao sistema mastigatório que possuem muitos sintomas dentre 

os quais o mais frequente é a dor, normalmente localizada nos músculos mastigatórios 

e/ou na região pré-auricular. Pacientes diagnosticados com essas desordens 

apresentam com frequência, queixas de dor que se agravam ao executar as funções 

como mastigar e falar. Ademais, movimentos mandibulares limitados ou assimétricos 

e ruídos da ATM também podem ser reportados. Também são comuns os relatos de 

dores nas regiões mandibular, laterais do rosto, cabeça e ouvido (De Leeuw; Klasser, 

2018).  

  



32 

 

2.2.1 Diagnóstico e Classificação DTMs 

 

 

A existência de diferentes protocolos para elaborar os diagnósticos de DTM, 

podem ter sido a causa da elevada diversidade de resultados no campo da pesquisa. 

Sendo assim, foi necessária a criação dos Critérios de Diagnóstico de DTM para 

Pesquisa (RDC / TMD), aumentando o nível de consistência entre os estudos e 

permitindo a possibilidade de vários diagnósticos para um mesmo paciente (Tabela 

2.1). O RDC/TMD é composto por dois eixos diagnósticos: o eixo I, que são as 

condições clínicas da DTM e o eixo II que abrange os fatores psicológicos e 

psicossociais (Dworkin; LeResche, 1992).  

 

 

Tabela 2.1 – RDC/TMD Diagnósticos do eixo I 

 

 

Fonte: RDC/TMD. 

 

Para fazer o diagnóstico da DTM, é necessário uma minuciosa anamnese e um 

cuidadoso exame físico. Os recursos de imagem podem ser necessários, como 

exames complementares à coleta de dados. As radiografias periapicais são indicadas 

para afastar qualquer problema dental como causa da dor referida pelo paciente. A 

tomografia computadorizada pode revelar detalhes das estruturas ósseas e a 

ressonância magnética é o exame padrão ouro para visualização da forma do disco e 

sua posição (Liu; Steinkeler, 2013). 
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2.2.2 Epidemiologia das DTMs 

 

 

A epidemiologia estuda a distribuição da doença nas populações, bem como 

sua origem e progressão, documentando a sua importância para a saúde pública 

(LeResche, 1997). 

Os dados de estudos epidemiológicos referentes à prevalência de DTM variam 

consideravelmente de estudo para estudo, em consequência de diferenças na 

terminologia, desenho do estudo, coleta de dados, abordagens analíticas e viés, 

gerando controvérsias quanto à realidade. Porém há evidências de que a prevalência 

dos sinais e sintomas de DTM sejam altos na população em geral (Dworkin et al., 

1990; Manfredini et al., 2011; De Leeuw; Klasser, 2018), e estima-se que seja maior 

do que 5% na população (Ghali et al., 2012; Liu; Steinkeler, 2013).  

Com relação à ocorrência, a DTM está classificada como a segunda condição 

musculoesquelética mais comum (após a lombalgia crônica), resultando em dor e 

incapacidade, e afetando aproximadamente 5 a 12% da população, com um custo 

anual estimado em US $ 4 bilhões. Cerca de metade a dois terços das pessoas com 

DTM procurarão tratamento. Entre estes, aproximadamente 15% terão evolução para 

DTM crônica (NIH, 2020). 

Uma revisão sistemática que incluiu apenas estudos que tiveram em sua 

metodologia o diagnóstico de DTM de acordo com os critérios de diagnóstico em 

pesquisa (RDC-TMD) mostrou que na população geral a prevalência de dores 

musculares varia de 6% a 13,3% (Grupo I), as desordens do disco são encontradas 

em um intervalo que vai de 8,9% a 15,8% (Grupo II) e  as artralgias podem chegar a 

acometer 8,9% (Grupo III) da população (Dworkin; LeResche, 1992; Manfredini et al., 

2011). A meta análise dos dados apontou uma prevalência total de 9,7% para dores 

musculares (Grupo Ia), 11,4% para disco deslocado com redução (Grupo IIa) e 2,6% 

para artralgia (Grupo IIIa). Entretanto, a meta análise dos dados coletados de estudos 

que englobaram pacientes acometidos pela DTM, revelou uma prevalência de 45,3% 

para desordens musculares (Grupo I), 41,1% para desordens do disco (grupo II) e 

30,1% para desordens articulares (Grupo III) (Manfredini et al., 2011). 

https://www.nidcr.nih.gov/research/data-statistics/facial-pain
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No Brasil, uma amostra da população geral que utiliza o Sistema Universal de 

Saúde (SUS) foi avaliada pelo RDC/TMD quanto à presença de sinais e sintomas de 

DTM.  O estudo mostrou a prevalência de 29,5% das desordens musculares (Grupo 

I), 7,9% dos desarranjos do disco (Grupo II) e 39,1% de desordens articulares (Grupo 

III) (Progiante et al., 2015). 

Uma amostra populacional de adolescentes com idade variando de 10 a 14 

anos foi avaliada segundo o RDC/TMD, e a prevalência de sinais e sintomas de DTM 

encontrada nessa população foi de 34,9%, sendo que desordem muscular foi 

diagnóstico mais encontrado, 10,3%, seguido pela prevalência de 8% para disco 

deslocado com redução e 3,5% para artralgia (Bertoli et al., 2018). 

É comum encontrar na literatura que a disposição por idade dos pacientes 

acometidos pela DTM reproduz uma curva de Gauss, onde a maior prevalência é na 

faixa de 35 a 45 anos (LeResche; Drangsholt, 2008). O pico de idade não é o mesmo 

para todos os diagnósticos de DTM, por volta de 30 anos concentram-se os 

diagnósticos de desarranjo do disco, e acima dos 50 anos encontra-se a maior 

prevalência de diagnósticos das desordens articulares inflamatórias degenerativas  

(Manfredini et al., 2010a). 

A DTM afeta mais mulheres, durante o período fértil, e decresce com o avanço 

da meia idade (Scrivani et al., 2008; Dworkin, 2011). Uma revisão sistemática com 

meta análise que incluiu estudos que reportavam prevalência de DTM em homens e 

mulheres da população em geral, com idade maior ou igual a 18 anos, e elegeram o 

RDC/TMD como critério para o diagnóstico, os autores concluíram que a probabilidade 

do desenvolvimento de DTM é 2,2 vezes maior nas mulheres do que nos homens. A 

análise por grupos de diagnóstico mostrou que, comparando-se com as chances dos 

homens desenvolverem desordens musculares e articulares, a possibilidade de uma 

desordem muscular acometer as mulheres é 2,08 vezes maior, a chance das mulheres 

terem deslocamentos de disco é 1,6 vezes maior e as mulheres apresentam 2,09 

vezes mais possibilidades de ter artralgia / artrite / osteoartrose (Bueno et al., 2018). 

Uma revisão de 15 estudos sobre achados epidemiológicos, baseados em critérios 

diagnósticos do RDC/TMD, mostrou  uma razão mulher-homem de 3,3 (Manfredini et 

al., 2011). 
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2.2.2.1 A Prevalência da DTM em Mulheres 

 

 

Existem muitas condições que afetam mais as mulheres do que os homens, em 

diferentes graus, durante a vida. Dentre elas podemos citar as enxaquecas, desordens 

ósseas e articulares, as DTMs e as desordens auto imunes incluindo artrite 

reumatoide, lúpus e Síndrome de Sjögren. À compreensão da influência da idade 

cronológica, ciclo hormonal (puberdade e menopausa) e os estágios da vida (gravidez 

e maternidade) nas diferenças de sexo e gênero, somam-se questões como a 

perspectiva do status de determinantes sociais da saúde em contextos culturais 

(Niessen et al., 2013). 

Em um estudo que buscou entender a dor temporomandibular durante o ciclo 

menstrual, foram analisados três grupos: 35 mulheres que não usavam 

contraceptivos, 35 mulheres que tomavam anticoncepcional, e 21 homens. O estudo 

foi controlado por um grupo de 35 mulheres que não tomavam anticoncepcional e não 

tinham disfunção temporomandibular. Os grupos foram monitorados por um período 

correspondente a 3 ciclos menstruais e após análises estatísticas, os autores 

concluíram que os mais altos níveis de dor em mulheres com DTM ocorrem em 

momentos nos quais o nível de estrógeno está mais baixo, e que rápidas mudanças 

nos níveis de estrógeno também estão associadas ao aumento da dor (LeResche et 

al., 2003). Os hormônios ovarianos têm efeitos distintos nos sistemas sensoriais 

aferentes, nos sistemas moduladores de dor, nos estados afetivos, nas respostas ao 

estresse, e nas inflamações que diminuem ou aumentam a reatividade dolorosa 

(Martin, 2009).  

Os diferentes níveis de percepção da dor podem ser influenciados por fatores 

emocionais (Gracely, 1999; Liao et al., 2011). O comprometimento psicológico afeta 

aproximadamente 10% da população, e tem maior prevalência em mulheres, está 

associado com maior gravidade e a persistência dos sintomas relacionados à DTM 

(Janal et al., 2008; Slade et al., 2016). A literatura nos mostra que existe uma relação 

entre a dor musculoesquelética crônica e os sintomas de depressão, e que essa 

relação acontece em ambas direções (Magni et al., 1994; Kafas; Leeson, 2006). 
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2.2.3 Etiologia das DTMs 

 

 

A etiologia da DTM é complexa e multifatorial, sendo que seus fatores podem 

ser categorizados em predisponentes (aumentam o risco), desencadeantes 

(iniciantes) e perpetuantes, que interferem com a cura ou com o aumento da 

progressão do problema. Sob diferentes circunstâncias, um fator etiológico pode estar 

inserido em  todas essas categorias,  porém não é capaz de, unicamente,  explicar a 

instalação das DTMs (Okeson, 2013; De Leeuw; Klasser, 2018).  

O remodelamento dos tecidos da articulação temporomandibular (ATM), tanto 

ósseo como tecido mole, e o tônus muscular são respostas fisiológicas adaptativas às 

mudanças ou aos traumas. Quando o sistema sofre perda de integridade estrutural, 

alteração de função, ou  estresse biomecânico, pode haver um comprometimento na 

homeostase e aumentar o risco de uma disfunção ou patologia (Stegenga, 2001). 

Traumas a qualquer componente do sistema estomatognático, fatores anatômicos, 

sistêmicos, fisiopatológicos, e psicossociais podem reduzir a capacidade adaptativa 

do sistema, resultando em DTMs (Okeson, 2013; De Leeuw; Klasser, 2018) (Quadro 

2.1). 

 

Quadro 2.1 – Fatores etiológicos da DTM 

 

  

Fonte: De Leeuw; Klasser (2018).  
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Há evidências de que alguns pacientes com DTM vivenciam mais ansiedade 

quando comparados a grupos controle saudáveis e que alguns sintomas da DTM e da 

dor orofacial podem ser manifestações somáticas do sofrimento emocional (List et al., 

2001; Manfredini et al., 2004; Wright et al., 2004; De Leeuw et al., 2005). Algumas 

dores musculares, de fato, podem ser causadas pela atividade demasiada do sistema 

nervoso simpático, em resposta a fatores estressantes da vida, além do que, a 

atenção focada na dor pode, adversamente, afetar sua intensidade (Carlson et al., 

1993; Arntz et al., 1994; Jones et al., 1997; Turner et al., 2001).  

Altos níveis de estresse emocional aumentam a tonicidade muscular da cabeça 

e pescoço, e também os níveis de atividade muscular parafuncional, tais como o 

bruxismo e/ou o apertamento dos dentes, que podem produzir microtraumas nos 

tecidos que estão sendo sobrecarregados (Zhang et al., 1999; Okeson, 2013). 

Microtraumas são definidos como repetidas aplicações de pequenas forças, por 

um longo período, gerando uma sobrecarga adversa que, quando ultrapassa o limite 

fisiológico de tolerância do tecido, inicia a alteração do sistema (Simons et al., 1999; 

Zhang et al., 1999). 

A maioria das atividades funcionais são executadas por contrações isotônicas 

(dinâmicas), que permitem um adequado fluxo sanguíneo para oxigenar os tecidos 

e eliminar os produtos do metabolismo acumulados nas células. Já a atividade 

parafuncional envolve uma  contração  muscular   isométrica (contração   muscular 

sustentada, estática) mantida por longos períodos, que leva a uma inibição do fluxo 

sanguíneo normal dos tecidos, acarretando um acúmulo dos produtos do 

metabolismo, podendo levar a sintomas de fadiga, dor e espasmo (Christensen; 

Mohamed, 1984; Liu;Steinkeler, 2013).  

As atividades funcionais desempenhadas pelos músculos do sistema 

estomatognático são falar, mastigar e deglutir. São consideradas atividades não 

funcionais, ou parafuncionais, todas as atividades que não correspondem à função 

dos músculos mastigatórios, como apertar ou ranger os dentes, roer unhas, morder 

objetos e morder lábios, entre outros hábitos. Qualquer aumento da atividade 

muscular registrado acima da necessária para a função é considerada hiperatividade 

muscular, e pode ser responsável por gerar sintomas de DTM que incluem dor 
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crônica nos músculos mastigatórios, irradiando para cabeça, ouvidos e pescoço (Liu; 

Steinkeler, 2013; Okeson, 2013). 

A ATM é uma articulação qualificada para tolerar forças das atividades 

funcionais como falar, mastigar e deglutir. Distúrbios articulares podem ocorrer do 

estresse mecânico, como resultado de um equilíbrio alterado de citocinas anabólicas 

e catabólicas. Esse desequilíbrio de citocinas cria um meio inflamatório, que leva ao 

estresse oxidativo, radicais livres e danos nas articulações. As citocinas inflamatórias, 

presentes no líquido sinovial da ATM, secretadas nas regiões inflamadas, dos 

indivíduos suscetíveis, podem estar associadas ao aumento da inflamação, ao 

processo de cronicidade e  à instalação da dor (Milam et al., 1998; Breul et al., 1999; 

Ibi, 2019). A reação inflamatória indica a transição da capacidade adaptativa para os 

quadros patológicos, e cabe acrescentar que a capacidade de tolerância às cargas 

excessivas diferem entre os indivíduos (Liu; Steinkeler, 2013; Greene; Menchel, 

2018).  

 

 

2.2.4 Disfunção Temporomandibular e a Cronicidade da Dor 

 

 

A definição de cronicidade para a classificação da dor segundo o IASP 

(International Association for the Study of Pain) recentemente foi apresentada como 

"dor persistente ou recorrente com duração superior a 3 meses” (Treede et al., 2015). 

A dor crônica pode surgir por consequência de alterações nas propriedades dos 

neurônios no SNC devido à sensibilização central. As vias nociceptivas, excitatórias 

e inibitórias, são moduladas pelo SNC estabelecendo um equilíbrio e as mudanças 

nesse equilíbrio podem alterar as propriedades funcionais dos neurônios induzindo a 

redução do limiar de dor, o aumento da magnitude e duração das respostas às 

aferências nociceptivas e permitindo que aferências normalmente não dolorosas 

comecem a gerar sensações dolorosas (Ashmawi; Freire, 2016). A sensibilização 

central é um importante fenômeno, que em conjunto com a sensibilização periférica, 

sustenta o entendimento do evento doloroso crônico ou amplificado. A sensibilização 

que o nociceptor do sistema somatossensorial sofre é adaptativa, fazendo com que 

o sistema esteja em alerta máximo para diminuir o risco de ocorrer aumento de lesões 
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teciduais. A sensibilização central aparece após a estimulação intensa ou repetitiva 

do nociceptor periférico, que resulta em um aumento na excitabilidade e na eficácia 

sináptica dos neurônios das vias nociceptivas centrais, e dependendo do nível das 

alterações estruturais, sofridas pelos neurônios durante a sensibilização central, esta 

poderá ser permanente (Ashmawi; Freire, 2016). 

Na sensibilização periférica, que ocorre na dor inflamatória, o nociceptor é 

sensibilizado por estímulos de um conjunto de mediadores inflamatórios que mudam 

o meio químico, e são liberados pela ruptura de células, como mastócitos, pela 

secreção de células inflamatórias e indução de enzimas como a ciclooxigenase-2. 

Como consequência da mudança do meio, há a redução do limiar de sensibilização 

dos nociceptores, aumentando sua sensibilidade, e amplificando a responsividade. 

Uma ampla gama de sensibilizadores químicos participam desse processo, incluindo 

bradicinina, serotonina, histamina, interleucinas, prostaglandinas, fator de 

crescimento neural, fator de necrose tumoral, CGRP (peptídeo), substância P 

(neuropeptídeo), íons H+ e ATP formando uma ‘‘sopa inflamatória’’ que banham os 

nociceptores terminais. Como consequência, uma mudança ocorre na sensibilização 

desses receptores nociceptivos, onde estímulos inócuos passam a sensibilizá-los, ao 

invés de estímulos exclusivamente nocivos. Desta forma, estímulos inofensivos são 

convertidos em potencial elétrico que ascendem pela via nociceptiva e resultam no 

sintoma de dor (Woolf; Ma, 2007). 

Na ATM, a inflamação induz a liberação de neurotransmissores, aumenta a 

excitabilidade dos neurônios do núcleo espinhal  trigeminal (Bereiter; Benetti, 1996; 

Carleson et al., 1996), e está associada com a dor difusa e com a 

hiperalgesia/alodinea (Sessle; Hu, 1991). A manutenção da inflamação na ATM, leva 

à hiperexcitabilidade da atividade neuronal do corno dorsal da medula espinhal (Iwata 

et al., 1999). Sugere-se que a modificação dos neuroreceptores NK1, presentes na 

membrana pós sináptica, dentro do corno dorsal medular, auxilia a compreensão do 

mecanismo potencial da alodinia inflamatória trigeminal associada a uma disfunção 

temporomandibular articular (Takeda et al., 2005). Frequentemente, a alodínea 

mecânica é o resultado da sensibilização de um neurônio de segunda ordem que faz 

sinapse tanto com um mecanorreceptor como com um nociceptor (Fillingim et al., 

1998). 
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2.2.5 Disfunção Temporomandibular e a Flutuação da Dor 

 

 

A dor relacionada às DTMs e outras condições de dor crônica, é 

caracteristicamente episódica. Essa experiência do sintoma doloroso pode influenciar 

o momento da busca de tratamento, por exemplo, a procura acontece quando o nível 

de dor aumenta ou excede a severidade já conhecida pelo paciente. Nessas 

circunstâncias, quando o paciente busca tratamento, a melhora da sua condição de 

dor pode acontecer devido aos efeitos específicos e não específicos (placebo) do 

tratamento, ou devido à regressão à média (Whitney; Von Korff, 1992). 

Regressão à média é um termo estatístico para o fato de que, no ciclo de 

flutuação de dor crônica de cada paciente, em um dado momento, quanto mais 

próximo a experiência dolorosa estiver do extremo de intensidade de dor desse ciclo 

flutuante, maior será a possibilidade de que a próxima medição seja de menor 

intensidade. Desta forma, se a dor extrema conhecida pelo paciente, aparece em 

uma primeira medição, ela tenderá a ser mais próxima da média da intensidade 

dolorosa do ciclo do paciente, em uma segunda aferição. Se um paciente busca 

tratamento quando o nível de dor está em um pico, espera-se que a dor vá diminuir 

em direção à média de intensidade de dor que esse paciente apresenta em seu ciclo, 

com ou sem tratamento (Davis, 1976; Whitney; Von Korff, 1992). 

 

 

2.2.6 A Subjetividade da Dor 

 

 

O autorrelato da dor pode ser influenciado por uma série de fatores. O paciente 

pode expressar a intensidade de dor de maneira exagerada pelo ganho secundário 

de receber simpatia, atenção, tratamento ou compensação pela incapacidade que a 

dor pode causar. Porém há a possibilidade do paciente subnotificar a experiência da 

dor para parecer estável, por temer as implicações dos sintomas ou mesmo porque 

deseja proteger-se de ser apontado por exagerar sua experiência dolorosa. Talvez o 

relato de dor pregressa seja o que apresenta maior imprecisão (Fienberg et al., 1985; 

Erskine et al., 1990; Salovey et al., 1993). Faltam evidências para estabelecer 
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parâmetros que definam o grau e as circunstâncias da precisão sobre a memória da 

dor. Uma revisão com meta-análise, já registrada (PROSPERO CRD42018093523) 

(Adamczyk et al., 2019), pretende trazer uma conclusão a esse assunto tão 

controverso. 

 

 

2.2.7 Disfunção Temporomandibular e a Qualidade do Sono 

 

 

A boa qualidade do sono é incontestavelmente necessária para o desempenho 

cognitivo e a realização das funções vitais e dos processos fisiológicos. Várias 

condições clínicas podem alterá-lo, produzindo distúrbios, que ocorrem 

frequentemente em decorrência da dor (Schütz et al., 2009). Pacientes com dor 

crônica apresentam pior qualidade de sono quando comparados a controles em 

termos de latência e eficiência do sono, assim como em despertares após o início do 

sono (Ødegård et al., 2013; de Tommaso et al., 2014). As mudanças na severidade 

dos sintomas da insônia, distúrbio mais comum dentre os pacientes com DTM, prediz 

o aumento da dor desses pacientes (Quartana et al., 2010). Cerca de 90% dos 

pacientes que apresentam DTM manifestam também algum distúrbio do sono (Sener; 

Guler, 2012; Rener-Sitar et al., 2014; Sommer et al., 2015). Pacientes com DTM, na 

sua grande maioria, não acordam devido à dor, mas aproximadamente 24% dos 

pacientes, com alto escore de sensibilidade muscular reportaram ter seu sono 

interrompido (Benoliel et al., 2009). 

Sugere-se uma relação bidirecional entre precariedade do sono e dor, assim 

como uma relação recíproca entre dor crônica craniofacial e sono, tem sido descrita 

(Schütz et al., 2009; Finan et al., 2013). Quando a insônia e a dor crônica são 

comorbidades, as consequências são ainda mais devastadoras (de Tommaso et al., 

2014), e o tratamento de uma pode ser benéfico para a outra (Carra et al., 2012; 

Guidetti et al., 2014). Dificuldades do sono realmente podem prever, de forma 

confiável, novos incidentes e exacerbações da dor crônica (Finan et al., 2013). 
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2.2.8 Disfunção Temporomandibular e a Qualidade de Vida 

 

 

Pacientes com DTM podem evoluir para dor crônica, caso as terapêuticas 

adotadas não promovam a resposta esperada e/ou os fatores perpetuantes da 

desordem não obtenham solução. Assim, embora a DTM não seja uma desordem 

que ofereça risco vital, pode haver redução da qualidade de vida devido à dor crônica 

(Conti et al., 2012; Liu et al., 2012). Frequentemente, fatores psicológicos são 

reconhecidos como variáveis relevantes na manutenção da dor orofacial crônica 

(Michelotti et al., 1998). Efeitos prejudiciais à saúde, ao trabalho e à vida diária estão 

relacionados à dor crônica, além de seu potencial incapacitante (Smith et al., 2001). 

Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED, 2020), representação 

brasileira da Associação Internacional para o Estudo da dor (IASP), declara que 

imobilidade, depressão, alterações do sono, problemas nutricionais, dependência 

medicamentosa, de profissionais de saúde, de cuidadores, de instituições, 

incapacidade para o trabalho, ansiedade, medo, amargura, frustração, depressão e 

suicídio, estão dentre as complicações que podem acompanhar a dor crônica. Devido 

ao fato de que os pacientes com dor crônica por razão da DTM tem uma reduzida 

qualidade de vida, tratamentos com uma abordagem biopsicosocial tem sido  adotada 

(Dworkin; Massoth, 1994). 

Um estudo multicêntrico que reuniu uma amostra com 1149 pacientes 

diagnosticados com DTM, mostrou um severo comprometimento limitante 

relacionado à dor crônica em 5,7% dessa população, 21,4% foram avaliados com 

depressão profunda, e somatização foi encontrada em 28,5% dos pacientes. 

(Manfredini et al., 2010b). Quanto maior a severidade e a dor da DTM, maior a 

repercussão negativa na qualidade de vida do paciente (Dahlström; Carlsson, 2010). 

Em uma recente revisão sistemática evidenciou-se que há uma correlação direta 

entre DTM e baixa qualidade de vida, sendo que os instrumentos mais utilizados para 

essa avaliação foram o SF-36 e o OHIP-14 (Bitiniene et al., 2018).  
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2.2.9 Tratamentos 

 

 

Os objetivos do tratamento dos pacientes com DTM incluem: reduzir a dor, 

diminuir a sobrecarga adversa e restaurar a função para que o paciente possa retomar 

as atividades diárias normais. Esses objetivos são atingidos com maior êxito 

planejando-se terapêuticas que visem tratar as queixas físicas e reduzir/eliminar os 

fatores perpetuantes, como nos tratamentos de outras desordens músculo 

esqueléticas (De Leeuw; Klasser, 2018). Como em outras condições músculo 

esqueléticas, ao longo do tempo, os sinais e sintomas das DTMs podem ser 

transitórios e tendem a melhorar ou resolver com o tempo (Yatani et al., 1997; Greene, 

2010).  

O acompanhamento de 154 pacientes por um período de 7 anos, em um estudo 

prospectivo  após tratamento conservador, revelou que de 50% a 90% dos pacientes 

tiveram pouca ou nenhuma recorrência de sintoma (Mejersjö; Carlsson, 1983). Em 

três estudos longitudinais com duração de 2 a 10 anos, aproximadamente de 85% a 

90% dos pacientes relataram nenhuma melhora ou considerável alívio dos sintomas 

após tratamento conservador (Apfelberg et al., 1979; Okeson; Hayes, 1986; Garefis et 

al., 1994). Com base nos dados, desenvolveu-se a hipótese de que a eficácia do 

tratamento conservador é alcançada entre 6 meses e 1 ano após o início do 

tratamento (Garefis et al., 1994). 

Foi encontrada uma grande variação (de 1,5% a 30%), na necessidade de 

tratamento das diferentes publicações que compuseram um estudo com meta análise. 

A prevalência da necessidade de tratamento em adultos, segundo a meta análise, foi 

estimada em aproximadamente 16% (Al-Jundi et al., 2008). 

A Associação Americana de Pesquisa Odontológica apoiada na literatura 

científica, revisou a política referente ao diagnóstico e tratamento de desordens 

temporomandibulares, e em março de 2010 estabeleceu que é altamente 

recomendável, a menos que haja indicações específicas e justificáveis em contrário, 

que o tratamento de pacientes com DTM deve iniciar-se pelas conservadoras, 

reversíveis e baseadas em evidências e que embora nenhuma terapia, em especial, 

tenha sido comprovadamente eficaz, a maioria das conservadoras provaram ser pelo 
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menos tão eficazes no alívio sintomático quanto a maioria dos tratamentos invasivos 

(Greene, 2010). 

Dentre os tratamentos conservadores, que são recomentados como cuidados 

iniciais para quase todas as DTMs, podemos destacar: educação do paciente e auto 

manejo, terapia comportamental, fisioterapia, terapia medicamentosa, e aparelhos 

oclusais (Crider et al., 2005; De Leeuw; Klasser, 2018). 

 

 

2.2.9.1 Tratamento com Aparelhos Oclusais 

 

 

O aparelho oclusal mais usado, a placa oclusal (PO), é um aparelho removível, 

na maioria das vezes produzido em resina acrílica, com cobertura total da arcada, 

encaixando-se sobre as superfícies oclusais e incisais dos dentes possibilitando os 

contatos com o arco antagonista em uma superfície plana. É conhecida como placa 

estabilizadora ou placa de Michigan, podendo ser confeccionada tanto para a arcada 

superior quanto para a inferior não havendo evidências para preferir-se uma à outra 

arcada.  A PO proporciona temporariamente uma condição oclusal estável que pode 

alterar a atividade de reflexo neuromuscular, levando à melhora em determinados 

transtornos de dor muscular, e oferecendo uma condição oclusal que permite as 

cabeças da mandíbula uma posição ortopedicamente mais estável. Embora esses 

aparelhos sejam a primeira escolha para o tratamento da maioria dos pacientes, eles 

não impedem o hábito de apertar os dentes (Okeson, 2013; Greene; Menchel, 2018). 

A utilização da PO como tratamento tem seu efeito discutido em termos de 

promover a desoclusão dos arcos, relaxar a musculatura, restaurar a dimensão 

vertical de oclusão, diminuir as cargas das articulações ou reposicioná-las. Também 

são descritos como dispositivos que desprogramam ou reposicionam a mandíbula, o 

que pode estabelecer relações craniomandibulares ideais enquanto também aliviam 

a dor e restauram função (Klasser; Greene, 2009). 

O uso da PO pode afetar a atividade muscular noturna, porém de uma maneira 

não consistente, como nos mostra um estudo que se utilizou o eletromiógrafo para 

registrar a atividade muscular noturna durante o uso da PO. Os pacientes foram 
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previamente treinados para colocarem os eletrodos e os seguintes resultados foram 

observados: diminuição da atividade muscular noturna em 52% dos pacientes (13/25), 

sendo que em 12 deles houve o retorno da atividade muscular aos níveis do pré 

tratamento logo após a remoção do aparelho interoclusal. Em 28% dos pacientes não 

houve mudança na atividade muscular, e em 20%, registrou-se o aumento significante 

de atividade muscular noturna (Clark et al., 1979). A redução da atividade 

eletromiográfica dos músculos mastigatórios foi demonstrada após 2 semanas de uso 

da placa estabilizadora, porém essa redução  pode ser considerada transitória, pois 

outro estudo demonstrou que essa redução não foi verificada após 60 dias de uso 

(Harada et al., 2006; Nascimento et al., 2008). 

Não está claro se o uso da PO pode ser efetiva para a redução da dor na DTM, 

devido ao seu efeito terapêutico permanecer controverso; entretanto, parece ter um 

inegável efeito placebo para o tratamento da dor, pois a tendência geral relatada em 

estudos com PO e PO placebo (sem recobrimento oclusal) mostram uma considerável 

redução dos sinais e sintomas da DTM em uma porcentagem significativa de 

pacientes (Al-Ani et al., 2005; Klasser; Greene, 2009). 

É necessário dar atenção ao fato de que em poucos casos, resultados 

inesperados podem ocorrer quando os pacientes começam a usar a PO, como o 

desenvolvimento de dores em pacientes assintomáticos que apresentam bruxismo, o 

que se supõe ser devido ao aumento da atividade muscular, requerendo uma 

mudança de estratégia no tratamento para estes pacientes (Klasser; Greene, 2009). 

A PO não contempla a todos com a diminuição do sintoma e da dor. Encontra-

se uma variação de 8% a 19% dos pacientes que, examinados após 10 semanas de 

tratamento, não tiveram redução ou até pioraram a intensidade do seu sintoma de 

dor (Nilner et al., 2008; Doepel et al., 2009; Christidis et al., 2014).  

A curto prazo encontramos que o uso da terapêutica com a PO tem resultados 

significativos, mas a longo prazo deve ser associada com outras modalidades 

terapêuticas.  A associação de fármacos à terapia com PO, pode ser uma opção para 

a melhora dos sinais e sintomas, porém alguns pacientes são resistentes à ingestão 

de medicamentos ou sofrem com os seus efeitos adversos (Hara et al., 2013a; 

Kuzmanovic et al., 2017).  
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Dependendo do diagnóstico da DTM, as POs são recomendadas pela sua 

aplicabilidade como tratamento auxiliar, conservador e reversível, desde que se evite 

o uso integral. Os estudos clínicos sugerem que essa terapêutica seja mais efetiva 

em DTMs musculares do que em problemas articulares, embora possa ser útil nos 

dois quando bem indicada. O pior resultado do tratamento é a falha na redução dos 

sintomas (Klasser; Greene, 2009). 

Um estudo na Suécia, que teve por objetivo saber qual o tipo de aparelho 

oclusal que os dentistas clínicos gerais indicavam para os seus pacientes, mostrou 

que a indicação de aparelhos oclusais macios era maior em comparação com os 

aparelhos estabilizadores confeccionados em resina acrílica, apesar da falta de base 

científica para sua eficácia. Os clínicos declararam que os ajustes necessários na 

placa acrílica são difíceis e demorados (Lindfors et al., 2006). Devido à prevalência 

da DTM na população, há necessidade de que os dentistas clínicos gerais tratem os 

pacientes acometidos por essa desordem (Nilner et al., 2008). 

 

 

2.2.9.2 Terapias Biocomportamentais 

 

 

A alteração comportamental dos hábitos parafuncionais continua sendo o foco 

de um programa terapêutico para os pacientes com DTM. A abordagem terapêutica 

biocomportamental, inclui estratégias para modificação de atitudes, aconselhamento 

sobre estilo de vida, terapia cognitivo-comportamental para controle do estresse, 

relaxamento progressivo, hipnose e biofeedback. O sucesso na redução da frequência 

desses comportamentos depende de vários fatores que podemos classificar como os 

fatores do paciente e os clínicos. Os fatores relacionados ao paciente incluem a 

consciência contínua dos hábitos, motivação e comprometimento com o tratamento a 

longo prazo, estendendo-se até os gatilhos incontroláveis para o comportamento 

como por exemplo, fatores estressantes da vida. Os fatores clínicos estão 

relacionados com a curiosidade em explorar possíveis relações sintoma-

comportamento do paciente, com a persistência no monitoramento dos padrões 

comportamentais e da habilidade do paciente em efetuar mudanças (Mealiea; 

McGlynn, 1987; Ohrbach, 2006; De Leeuw; Klasser, 2018).  
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2.2.9.2.1 Biofeedback 

 

 

A tecnologia de biofeedback foi introduzida no final dos anos 1960 para terapia 

na reabilitação de pessoas que sofreram acidente vascular cerebral. Essa técnica 

permite que os indivíduos obtenham controle consciente sobre uma neurofunção 

voluntária, alertando-os, com uma pista auditiva ou visual (Glanz et al., 1995). Esse 

sistema opera por meio da conscientização de eventos fisiológicos e incorporação 

dessas informações, resultando em ações que trabalham para modificar esses 

eventos. Esse feedback de informações auxilia na correção de erros, aumentando o 

benefício do processo, possibilitando o aprendizado e o controle voluntário sobre 

esses eventos (Villanueva, 1988; Goulart et al., 2002). Supostamente, a melhora da 

atividade motora voluntária se dá devido ao mecanismo de neuroplasticidade, que 

consiste na capacidade adaptativa do sistema neural, tanto funcional como 

estruturalmente, diante de uma nova experiência (Goulart et al., 2002; Gulyaeva, 

2017). 

A terapia cognitivo-comportamental para DTM, efetivamente, além de reduzir a 

dor e a incapacidade que dela deriva, também aumenta as habilidades no 

enfrentamento da dor, melhorando a cognição e o comportamento adaptativo (Gardea 

et al., 2001; Dworkin et al., 2002; Turner et al., 2006; Litt et al., 2010; Aggarwal et al., 

2011), e a sua associação ao biofeedback tem sido eficaz (Crider; Glaros, 1999; Crider 

et al., 2005). O biofeedback, para os pacientes com DTM, aumenta a consciência 

proprioceptiva dos hábitos parafuncionais e diminui a sua ocorrência, reduzindo a 

hiperatividade muscular (Glaros, 2008).  

Há décadas, intervenções comportamentais baseadas no biofeedback são 

aplicadas sozinhas ou em combinação para o tratamento da DTM, havendo 

evidências da sua efetividade para o sintoma de dor não secundário a problemas 

sistêmicos ou dentais. Uma meta análise, incluindo 13 estudos com diferentes 

desenhos, onde a terapêutica do biofeedback eletromiográfico de superfície foi 

aplicada, mostrou que 69% dos pacientes com DTM ficaram assintomáticos e assim 

continuaram, nas avaliações posteriores. A eficácia do biofeedback na melhora da 

frequência e intensidade da dor foi demonstrada em uma revisão de estudos 

controlados, e os autores acrescentam que essas melhoras, frequentemente, são 
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observadas após meses do término do tratamento, o que pode não ser observado em 

outras terapêuticas. As técnicas de biofeedback são potencialmente capazes de fazer 

mudanças no comportamento, a longo prazo, o que resultaria em redução ou 

eliminação dos sintomas (Crider; Glaros, 1999; Crider et al., 2005; Ilovar et al., 2014). 

Vários tipos de tratamentos baseados em biofeedback são intervenções 

eficazes. O desenvolvimento de protocolos de tratamento com uma boa relação custo-

benefício que integrem os métodos de biofeedback com outros métodos 

conservadores, é uma proposta terapêutica promissora (Crider et al., 2005). 

Os sintomas da parafunção noturna, frequentemente, são piores ao acordar e 

melhoram durante o dia, enquanto no hábito parafuncional diurno os sintomas 

aparecem durante o dia (Shetty et al., 2010). O biofeedback aplicado ao hábito 

parafuncional, consiste em gerar um estímulo em resposta à detecção de eventos 

como o apertar ou o ranger dos dentes. Essa informação é captada por sensores 

eletromiográficos ou polissonográficos, integrados à placa oclusal, com subsequente 

análise eletrônica que tem como referência padrões de atividade pré-estabelecidos 

(Figura 2.1) (Ilovar et al., 2014). O feedback pode ser auditivo, vibratório, elétrico ou 

gustativo, e pode ser destinado ao paciente em vigília ou durante o sono. Esses 

estímulos não devem ser prejudiciais, embora devam ser de tal magnitude que 

consiga conscientizar o paciente, levando a uma reeducação do hábito (Jadidi et al., 

2013). 

 

Figura 2.1 - Figura esquemática do biofeedback nos hábitos parafuncionais 

 

 

Fonte: Ilovar et al. (2014). Modificado pela autora.  
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No feedback por estimulação elétrica, o estímulo pode ser aplicado na pele, no 

lábio ou na musculatura da mastigação, e pode ter efeitos adversos incluindo 

mudanças bioquímicas nos tecidos que recebem esse contingente elétrico, assim 

como respostas cognitivas com ampla magnitude. A dor pode acontecer, se a 

magnitude do estímulo não for ajustada adequadamente. O potencial de aprendizado, 

pelo feedback elétrico, ainda não está esclarecido (Ilovar et al., 2014). O feedback 

auditivo, por sua vez, pode causar efeitos indesejáveis na arquitetura do sono (Cassisi 

et al., 1987; Watanabe et al., 2001).  

A aplicação das técnicas de biofeedback, para o tratamento das parafunções, 

ainda não preencheu os requisitos de eficácia e aceitabilidade, entretanto, os avanços 

tecnológicos podem vir a permitir que aparelhos baseados no biofeedback que sejam 

menores, de baixo custo e com uma maior aceitação (Ilovar et al., 2014). 

 

 

2.2.9.2.1.1 Dispositivos com Estimulação Vibratória 

 

 

No manejo da dor crônica dos músculos mastigatórios, os dispositivos com 

estimulação vibratória tem sido pouco investigados (Hara et al., 2013a). Pensando na 

estimulação direta dos mecanorreceptores do nervo trigêmeo, a técnica de 

biofeedback com estímulo de vibração foi aplicada em um paciente tendo como 

resultado a redução do bruxismo, após 4 semanas, sem a alteração do sono. Para 

tanto, foi utilizada uma placa oclusal em acrílico, contendo sensores que se 

conectavam a um aparelho de vibração, localizado extra oralmente, que transmitiam 

o estímulo de vibração para os lábios (Figura 2.2) (Watanabe et al., 2001). 
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Figura 2.2 – Aparelho oclusal com sistema de vibração acoplado 

 

 

Fonte: Watanabe et al. (2001). 

 

 

Um novo protótipo foi desenvolvido, no qual o sistema de biofeedback foi 

obtido incorporando uma unidade vibratória, posicionada na região vestibular dos 

molares inferiores, entre duas lâminas de silicone colabadas a vácuo no modelo do 

paciente (Figura 2.3). Para verificar a eficácia desse protótipo, foi desenvolvido um 

estudo incluindo 4 pacientes com dor crônica nos músculos mastigatórios, mesmo 

com o uso da placa acrílica por mais de 6 meses. A ativação do feedback vibratório 

foi estimada para uma pressão de aproximadamente 4 kgf. Os pacientes fizeram uso 

noturno da placa vibratória durante 30 dias e a média da dor diminuiu em 77% (Hara 

et al., 2013a).  
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Figura 2.3 - Aparelho oclusal baseado em estímulo vibratório: (1) Sensor oclusal,  2) Microvibrador, (3) 
Microbaterias. (4) Tira de silicone no lado contra-lateral 

 

 

 

Fonte: Hara et al. (2013a). 

 

Um estudo piloto com crossover foi conduzido com 10 pacientes, que usaram 

placas vibratórias ativas e inativas, durante 15 dias, somente para dormir. As placas 

vibratórias foram confeccionadas, para a arcada inferior, em resina acrílica, com uma 

microunidade vibratória situada bilateralmente, em região de molares (Figura 2.4). 

Houve uma diminuição significante tanto na dor espontânea como na dor muscular, 

à palpação (Hara et al., 2013b). 

 

 

Figura 2.4 – Imagem do protótipo utilizado neste estudo: (a) Vista oclusal. (b) Vista lateral 

 

 

Fonte: Hara et al. (2013b). 
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Com o objetivo de verificar a redução do apertamento dental, e da dor 

causada pela DTM com o uso de uma placa vibratória, e a placa oclusal acrílica 

como controle, um estudo piloto foi conduzido com 19 pacientes consecutivos. O 

uso foi noturno, por um período de 14 dias. A placa vibratória, neste estudo, foi um 

aparelho pré-fabricado, com o dispositivo vibratório inserido bilateralmente nas 

regiões oclusais dos molares, tendo sua individualização e retenção intraoral obtida 

com o material de impressão denso da silicona de adição (Figura 2.5). Para poder 

ter a detecção e a análise dos episódios de parafunção durante a noite, os pacientes 

usaram uma unidade eletromiográfica portátil (BiteStrip ™, Up2dent, Alemanha), 

antes e após o tratamento. Os pacientes que usaram a placa vibratória tiveram maior 

redução da dor quando comparados aos pacientes do grupo controle. As placas com 

o princípio do feedback,  puderam reduzir a frequência da parafunção noturna no 

período de duas semanas e, contrariamente, a placa acrílica aumentou essa 

frequência (Hara et al., 2020). 

 

Figura 2.5 – (A) Placa vibratória pré-fabricada, com sensores alinhados na superfície oclusal; (B) 
Retenções para fixação do material de impressão denso; (C) Placa vibratória 
individualizada com o material de impressão denso 

 
 

  

 

Fonte: Hara et al. (2020). 
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Esses resultados suportam pesquisas anteriores que mostraram que as placas 

acrílicas não diminuem a frequência de parafunções durante o sono, após duas 

semanas de uso. Entretanto, o estímulo vibratório mostrou-se eficaz na redução 

dessa frequência, evidenciando sua potencialidade para evitar a cronificação de 

sintomas dolorosos de DTM, além de ser um sistema seguro e de baixo custo (Hara 

et al., 2020). 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Este estudo tem por objetivo primário determinar a eficácia da placa com 

estimulação vibratória, na redução da dor e na melhora da amplitude da abertura 

bucal em pacientes com DTM. Como objetivo secundário, avaliar a eficácia da placa 

vibratória na melhora da qualidade do sono e da qualidade de vida. 
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4 CASUÍSTICA - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo serão descritos todos os aspectos envolvidos para a realização 

da pesquisa. 

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

O projeto deste estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e teve a sua aprovação sob 

o número 2.745.580 (ANEXO A). Sua realização seguiu as diretrizes da resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os pacientes que concordaram em participar 

do estudo, e se enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão, assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B). 

 

 

4.2 LOCAL 

 

 

O estudo foi realizado na Clínica de Estomatologia da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo. 

 

 

4.3 AMOSTRA 

 

 

A amostra do estudo foi constituída por 57 pacientes consecutivas do sexo 

feminino, com idade maior ou igual a 18 anos, que não haviam entrado na 

menopausa. Todas as participantes foram diagnosticadas com DTM, de acordo com 

os critérios de diagnóstico em pesquisa RDC-TMD (Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders) (Dworkin; LeResche, 1992) (ANEXO C).  
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4.3.1 Critérios Inclusão 

 

 

Para entrar neste estudo era necessário: 

 

1. Ter dor espontânea maior ou igual a 4, segundo a escala EVA (ANEXO 

D), no momento da avaliação ou como a maior dor espontânea sentida 

nos 7 dias que antecederam a consulta; 

2. Mulheres, maiores de 18 anos, que não estivessem na menopausa e 

com todos os dentes posteriores inferiores e superiores, sendo 

naturais, próteses parciais fixas ou implantes. A ausência de um 

elemento dental nessas regiões foi permitida, desde que intercalada, 

para que sempre houvesse contatos o mais posterior possível; 

3. Apresentar diagnóstico de DTM, Classe IIIa.Artralgia. 

 

 

4.3.2 Critérios Exclusão 

 

 

Foram excluídas as pacientes que: 

 

1. Não quiseram participar ou tinham problemas para comparecer a 

todas as visitas programadas por razões quaisquer;  

2. Apresentaram dor secundária causada por outros fatores, como 

odontalgias, neuralgias, e/ou doenças sistêmicas; 

3. Estavam fazendo uso, de medicamentos que poderiam alterar o 

limiar de dor periférica ou central ou a qualidade do sono (p. ex. 

antidepressivos, anticonvulsivantes); 

4. Tinham ausências dentais que impedissem a instalação e 

estabilidade da placa ou que inviabilizassem o suporte posterior 

para a articulação. 
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5. Utilizavam próteses parciais removíveis ou totais; 

6. Pacientes com problemas periodontais; 

7. Tinham diagnóstico médico prévio de distúrbio psiquiátrico, 

desordens neurológicas e do sono; 

8. Portadores do diagnóstico de enxaqueca, artrite reumatoide ou 

fibromialgia; 

9. Previamente diagnosticados com outras desordens médicas que 

pudessem causar movimentos anormais durante o sono; 

10. Estivessem fazendo uso de placa interoclusal ou de aparelho fixo; 

11. Tivessem sofrido intervenções cirúrgicas em uma ou nas duas 

articulações temporomandibulares (ATM). 

 

 

4.3.3 Cálculo da Amostra 

 

 

Para amostras pareadas, e a variável quantitativa, considerando um erro α de 

5% e o valor do erro β de 20%; o valor da amostra total é de 64 indivíduos. 

 

 

4.3.4 Recrutamento das Pacientes 

 

 

O recrutamento foi realizado por divulgação de anúncio pela Imprensa da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) (ANEXO E), pela 

seleção das fichas de triagem de dor dos pacientes que passaram pelo Centro de Dor 

Orofacial da FOUSP (CEDOF) e pela seleção de fichas de pacientes que participaram 

de pesquisas anteriores que utilizaram laser de baixa frequência como tratamento 

para DTM. Dentre as 1029 fichas, foram selecionadas 167 fichas de mulheres com 

idade igual ou superior a 18 anos e com idade igual ou inferior a 55 anos, com dores 
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articulares e musculares, e que não apresentassem comorbidades psiquiátricas, 

neurológicas ou transtorno do sono relatados nas fichas. O limite superior de idade 

foi estabelecido para incluir o maior número possível de mulheres que ainda não 

estivessem na menopausa. Por meio de um questionário de pré triagem clínica 

(ANEXO F) foi feita a seleção para a triagem clínica, primeiramente via ligação 

telefônica, e por esta forma não obtido o retorno desejado, o aplicativo whats app foi 

utilizado para o contatos não estabelecidos por telefone e posterior envio das 

perguntas de pré triagem clínica. Esse questionário também foi enviado, por e-mail, 

às 193 pacientes que responderam ao anúncio do recrutamento. Desta forma, 

obtivemos 94 pacientes que se adequaram aos critérios necessários para o 

agendamento da triagem clínica. Destas, 26 não compareceram e 11 não 

preencheram os critérios clínicos de inclusão, o que nos levou ao total de 57 pacientes 

participantes da pesquisa, conforme o fluxograma (Quadro 4.1).  

 

 
Quadro 4.1 – A imagem retrata detalhadamente o fluxograma do recrutamento 

 
 

 

Fonte: A autora. 
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4.4 O ESTUDO 

 

 

Ensaio clínico controlado randomizado, cego.  

 

 

4.4.1 Desenho do Estudo 

 

 

Para melhor descrever a combinação das maneiras pelas quais os grupos 

deste estudo foram formados, e o período no qual as variáveis foram medidas ou 

aferidas, primeiramente estabelecemos o esquema do desenho deste estudo (Quadro 

4.2). 

 

Quadro 4.2 – Desenho esquemático do estudo 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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4.4.2 Randomização 

 

 

A randomização das pacientes foi feita para garantir que não houvesse viés de 

seleção, assim, a amostra populacional foi distribuída aleatoriamente em 3 grupos: 

Grupo Vibratória (V), Grupo Passiva (P), e Grupo Acrílica (A), com sequência de 

alocação gerada pelo software especializado Random Allocation Software. O nome 

do tipo de placa destinada a cada paciente foi registrado e colocado sequencialmente 

dentro de envelopes escuros e opacos, numerados de 1 a 64, por um profissional sem 

envolvimento direto com esta pesquisa assegurando o sigilo das alocações. O 

pesquisador responsável pela instalação das placas só soube o tipo de placa que cada 

paciente iria usar logo após o exame clínico, assim que o paciente foi admitido para a 

participação da pesquisa.  

 

 

4.4.3 Cegamento 

 

 

Dois pesquisadores distintos, P1 e P2, foram devidamente treinados para 

obtenção do cegamento do estudo. Ficou determinado ao P1, instalar e avaliar a 

placa vibratória e a passiva, e moldar, instalar a placa acrílica bem como registrar, 

avaliar e apagar as marcas que nela forem feitas pelo paciente e reestabelecer 

contatos perdidos. Ao P2, coube a coleta de dados da sintomatologia (RDC/TMD), 

e a aplicação da escala EVA para a dor espontânea momentânea na consulta inicial 

e nos retornos. Em momento algum houve comunicação entre os pesquisadores 

quanto à modalidade de placa em uso pelas pacientes nem quanto à sintomatologia 

por elas apresentada. 

O cegamento deste estudo se deve devido ao pesquisador responsável pelas 

avaliações dos sintomas desconhecer a qual grupo pertencia cada paciente em 

avaliação. 
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4.4.4 Métodos de Avaliação, Diagnóstico e Tratamento 

 

 

Confirmada a participação das pacientes, com a assinatura do TCLE, 

iniciamos o estudo com o preenchimento do RDC/TMD: questionário e exame clínico 

realizado pelo pesquisador devidamente treinado. Na consulta inicial foi registrada a 

dor do momento e a maior dor sentida nos 7 dias que antecederam esta primeira 

consulta, ambas na escala EVA. Questionários que avaliam a qualidade de vida, 

como o OHIP (Oral Health Impact Profile) (Slade, 1997) (ANEXO G) e SF-36  (Medical 

Outcomes Study 36, Item Short-Form Health Survey) (Ciconelli et al., 1999) (ANEXO 

H), e qualidade de sono PSQI-BR (Pittsburgh Sleep Quality Index) (Bertolazi et al., 

2011) (ANEXO I) também foram aplicados. 

 

 

4.4.4.1 RDC/TMD 

 

 

O exame foi realizado na clínica, com iluminação adequada, estando as 

pacientes sentadas na cadeira odontológica. Todas as recomendações fornecidas 

pelo manual do RDC/TMD foram observadas. Os sinais clínicos contabilizados foram 

dor à palpação (muscular e articular), presença ou não de sons durante os 

movimentos das ATMs e os movimentos mandibulares. 

Além da amplitude dos movimentos de abertura bucal, lateralidade e protrusão, 

foram contabilizadas também a presença de dor e a(s) região(ões) em que a dor 

aparecia durante esses movimentos.  

A avaliação pelo RDC/TMD permitiu-nos incluir no estudo as pacientes com o 

diagnóstico DTM, classificação Grupo III.a.Artralgia. 
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4.4.4.2 Avaliação da Intensidade de Dor 

 

 

A intensidade da dor espontânea foi registrada, na consulta inicial e em todos 

os retornos, na escala Escala Visual Analógica (EVA). Essa anotação foi feita em uma 

linha de 10 cm, sem numeração, tendo apenas registrado no extremo esquerdo da 

reta: sem dor, e no extremo direito: pior dor possível.  

Na consulta inicial, dois registros de dor foram feitos, separadamente, em duas 

escalas. Primeiramente foi registrada a dor espontânea que a paciente estava 

sentindo no momento da consulta (EVA 0), e em seguida, solicitava-se que a paciente 

registrasse em outra escala, a pior dor espontânea sentida nos 7 dias que 

antecederam a primeira consulta (EVA > dor dos últimos 7 dias). Em todos os retornos, 

o registro da dor espontânea do momento da consulta foi feito, evitando o possível 

aumento da dor que pudesse ser causado no exame clínico, devido aos movimentos 

mandibulares e ao exame de palpação (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 – EVA ao longo do tempo 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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A dor espontânea foi categorizada de leve a severa (Tabela 4.1). 

 

 

Tabela 4.1 – Categorização da dor espontânea (EVA)  

 

EVA Gravidade 

Zero Sem dor 

0,1 a 3,9  Leve 

4 a 7,9 Moderada 

8 a 10 Severa 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Como pode haver discrepância da dimensão da versão digital da escala EVA 

para a versão impressa, foram feitos vários testes de configuração até que a dimensão 

da versão impressa tivesse 10 cm. 

 

 

4.4.4.3 Exame de Palpação Muscular e Articular 

 

 

O exame de palpação articular e muscular foi realizado na avaliação clínica 

com preenchimento do RDC/TMD, no dia da consulta inicial, e na Avaliação Clínica 

(ANEXO H) feita em todos os retornos, após o registro da dor espontânea percebida 

pelo paciente. 

As pressões recomendadas pelo RDC/TMD, para os músculos foram de 0,5 ou 

1 kg, dependendo do músculo em questão. Para as articulações, a pressão foi de 0,5 

kg. As dores puderam ser registradas e categorizadas do lado direito da face, 

esquerdo ou bilateralmente para cada ponto palpado (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2 – Categorização da dor à palpação (RDC/TMD) 

 

Dor Gravidade 

Zero Somente pressão (sem dor)  

1 Dor leve 

2 Dor moderada 

3 Dor severa 

 

Fonte: A autora.  

 

Para a avaliação da sensibilidade muscular, o exame de palpação foi realizado 

com a palpação digital do dedo indicador. A dor à palpação dos músculos temporal e 

masséter superficial foi aferida em três pontos diferentes. No músculo temporal, os 

feixes anterior, médio e posterior foram palpados, e no músculo masséter superficial, 

foram examinadas as porções superior, média e inferior. 

A palpação da articulação foi realizada em duas regiões: posterior à cápsula e 

lateral à cápsula. A palpação da região posterior à cápsula de cada uma das ATMs, 

foi realizada exercendo pressão com a polpa digital do dedo mínimo por meio do 

meato acústico externo. O polo lateral das ATMs foi palpado externamente. 

Imediatamente após cada palpação o paciente foi questionado quanto à 

presença e à intensidade de dor. 

 

 

4.4.4.4 Movimentos Mandibulares 

 

 

Os movimentos mandibulares aferidos e registrados no RDC/TMD foram de 

abertura bucal, de lateralidade e de protrusão. 

A amplitude da abertura bucal estabeleceu-se pela medida da distância 

interincisal entre os dentes incisivos centrais inferiores e superiores, expressa em 

milímetros (mm), acrescida da medida do trespasse vertical ou, no caso da paciente 

ter mordida aberta anterior, foi descontada a extensão da mordida aberta, da distância 
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interincisal. Foi verificada a amplitude da abertura bucal sem auxílio e sem dor 

(AbSAuxSdor), da abertura bucal máxima sem auxílio (AbMáxSAux) e da abertura 

máxima com auxílio (AbMáxCAux). Essas aferições foram feitas em milímetros e em 

todos os retornos das pacientes. 

 

 

4.4.5 Avaliação da Qualidade de Vida 

 

 

Foram utilizados para avaliação da qualidade de vida das pacientes, dois 

instrumentos validados no Brasil: o questionário OHIP-14 (Oral Health Impact Profile),  

(Slade, 1997)  e o SF-36 (Medical Outcomes Study 36, Item Short-Form Health 

Survey), aplicados na consulta inicial, no 2º retorno (6 semanas) e no 3º retorno (10 

semanas). Os questionários foram aplicados em ambiente reservado, tranquilo, sem 

imposição de limite de tempo, na presença de um único pesquisador treinado. 

 

 

4.4.5.1 Questionário OHIP-14 

 

 

O questionário OHIP-14 foi utilizado, na sua versão brasileira (Oliveira; 

Nadanovsky, 2005), como instrumento de avaliação do impacto da saúde bucal na 

qualidade de vida das pacientes, medindo desconforto, disfunção e impacto 

autopercebido das doenças bucais nas atividades diárias de adultos e idosos (Slade, 

1997).  

Por meio de 14 questões que possuem respostas associadas a escores, como 

se segue: nunca = 0, raramente = 1, às vezes = 2, constantemente = 3 e sempre = 4, 

o instrumento contempla sete dimensões do impacto da saúde bucal na qualidade de 

vida. O cálculo dos resultados, foi feito atribuindo-se inicialmente um peso para cada 

escore correspondente à resposta da questão preenchida (Slade, 1997) (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 – Questões e pesos para o OHIP-14 

 

Fonte: Slade (1997). 

 

 

Em seguida, procedeu-se com a soma dos valores das duas questões 

específicas referentes a cada um dos 7 domínios. Assim obtivemos uma nota, 

variando de 0 a 4, para cada um dos domínios. Para a obtenção da pontuação geral, 

realizou-se a somatória dos 7 escores que cada domínio obteve, sendo que esse valor 

numérico poderia variar de 0 a 28. Quanto maior a pontuação, pior o impacto da saúde 

bucal na qualidade de vida.  

 

 

4.4.5.2 Questionário SF-36 

 

 

O questionário SF-36 é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de 

vida que tem fácil aplicação e compreensão, sem ser muito extenso e possui 

propriedades como reprodutibilidade e validade demonstradas em outros estudos 

(Ciconelli et al., 1999). É um instrumento multidimensional formado por 36 questões 

distribuídas em 8 componentes: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado 

geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. 

Seu escore final pode variar de 0 a 100, sendo 0 (zero) o pior estado geral de saúde 
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e 100 o melhor. O cálculo do escore do SF-36 seguiu a metodologia que é composta 

de duas fases. A primeira, foi a ponderação dos dados (Tabela 4.4). 

 

 

Tabela 4.4 – Fase 1: Ponderação dos dados 

 

 
 
Fonte: Ciconelli et al. (1999). 
 

 

 

E em seguida, foram feitos os cálculos da segunda fase, onde os valores das 

questões foram transformados em notas para os 8 domínios, variando de 0 a 100 para 

cada domínio. Esta fase recebeu o nome de Raw Scale porque o valor final não 

apresenta unidade de medida (Tabela 4.5) 
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Tabela 4.5 – Fase 2: Raw Scale 

 

 
 
Fonte: Ciconelli et al. (1999). 

 

 

A questão 02, não entra no cálculo de domínio algum, e é utilizada para avaliar 

o quanto o paciente está melhor ou pior em comparação a um ano atrás. Quando em 

uma questão, algum ítem ficou sem resposta, a questão foi considerada, se teve pelo 

menos 50% dos seus itens respondidos. 

 

 

4.4.6 Avaliação da Qualidade de Sono 

 

 

A qualidade do sono foi avaliada pela versão brasileira do questionário de 

Pittsburgh, PSQI-BR, (Pittsburgh Sleep Quality Index) (Bertolazi et al., 2011) que 

mede a qualidade do sono referente ao último mês, fornecendo um índice de 

gravidade e natureza de possíveis transtornos.  
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Este questionário avalia um período intermediário quando comparado aos que 

avaliam somente a noite anterior (não sendo capazes de captar padrões de disfunção) 

e os que avaliam períodos de 12 meses ou mais (não sendo capaz de indicar a 

gravidade de um problema atual). O questionário foi aplicado na consulta inicial, no 2º 

retorno (6 semanas) e no 3º retorno (10 semanas). As pacientes responderam as 

questões de próprio punho, em ambiente tranquilo, sem imposição de limite de tempo 

e sem que houvesse interferência do pesquisador. 

O PSQI possibilita a análise qualitativa e quantitativa do sono, é composto por 

19 questões auto administradas e 5 questões respondidas no caso de haver 

companheiro de quarto, apenas para informação clínica, não contribuindo para a 

pontuação total. As 19 questões estão agrupadas em 7 componentes: qualidade 

subjetiva do sono, latência para o sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, 

uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna. A cada componente é atribuída 

uma pontuação que varia de 0 a 3 pontos, sendo 0 nenhuma dificuldade e 3, uma 

dificuldade severa. Então, as pontuações das 7 competências são somadas, 

resultando em um escore global que varia de 0 a 21. Quanto maior o escore, pior a 

dificuldade e, a qualidade do sono. O autor da escala propõe um ponto de corte no 

valor 5, considerando que para índices iguais ou superiores a cinco encontram-se as 

pessoas com pouca qualidade de sono (Tabela 4.6). 
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Tabela 4.6 – Cálculo do PSQI 

 

 

 
Fonte: Bertolazi et al. (2011). 

 

 

4.4.7 Avaliação Clínica nos Retornos 

 

 

Aspectos como conforto, aceitação do paciente ao uso da placa e a função dos 

aparelhos interoclusais foram checados em todos os retornos: duas, seis e dez 

semanas após sua instalação, pelo mesmo pesquisador. As placas acrílicas, foram 

ajustadas sempre que houve perda de contatos, distribuindo-os novamente a todos 

os dentes posteriores. 

Os parâmetros clínicos computados, em todos os retornos, foram dor 

espontânea, amplitude de abertura bucal com e sem auxílio, e dor à palpação 

muscular e articular. Os dados coletados foram registrados na ficha de avaliação 

clínica de retorno (ANEXO J). 
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4.4.8 Diário da Pesquisa 

 

 

Durante o período do estudo, para o acompanhamento da flutuação da dor e 

da variação da qualidade do sono, foi entregue o Diário da Pesquisa (DP) (ANEXO K) 

na consulta inicial, e em todos os retornos, às participantes da pesquisa. 

As pacientes puderam registrar diariamente uma nota para a dor espontânea, 

em dois momentos, ao acordar e antes de deitar-se, que pôde variar numa escala de 

0 a 10, aonde 0 significava sem dor e 10 a pior dor possível.  

O Diário da Pesquisa também possibilitou o registro do uso de terapias de 

resgate, caso tenham sido utilizadas. As pacientes puderam anotar a utilização de 

fisioterapia com temperatura ou do uso de medicações, bem como o nome da 

medicação e o número de vezes que foi utilizada. A totalidade de doses analgésicas 

ingeridas por cada paciente após o início do tratamento até o seu final foi considerada 

para as análises estatísticas. 

Quanto à qualidade de sono, as pacientes responderam quatro perguntas, 

todas as manhãs, com relação à última noite de sono: 1) Qualidade de sono na noite 

passada, 2) Disposição para sair da cama hoje, 3) Satisfação com o seu sono na noite 

passada e 4) Facilidade para pegar no sono na noite passada. Para cada um desses 

aspectos, havia quatro possibilidades com os correspondentes escores: muito boa = 

0, boa = 1, ruim = 2 e muito ruim = 3. 

 

 

4.4.9 Terapêutica com Placas Interoclusais 

 

 

A proposição deste estudo foi a de aplicar terapêutica conservadora com 

diferentes placas interoclusais, em pacientes com diagnóstico de artralgia, 

acompanhado ou não de mialgia. A randomização garantiu que as pacientes fossem 

alocadas sequencialmente e aleatoriamente, em um dos três grupos das diferentes 

placas. A instalação dessas placas, indiferentemente do grupo, foi realizada no dia 

da consulta inicial, na arcada inferior das pacientes. As placas foram entregues em 
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caixinhas plásticas, específicas para essa finalidade, e as pacientes foram 

orientadas para que o uso da placa fosse diário, somente à noite e para dormir, 

recomendação inclusa na área de lembretes do diário da pesquisa, removendo-a e 

higienizando-a pela manhã do dia seguinte, ao acordar.  

 

 

4.4.9.1 Placa Vibratória 

 

 

É um dispositivo interoclusal vibratório experimental, pré fabricado em plástico 

biocompatível, com espessura de 2 mm.  O dispositivo é um protótipo que possui um 

circuito vibratório e uma bateria, contidos em um nicho inviolável, que emite a vibração 

após um limiar de pressão pré-estabelecido pelo fabricante. Como a placa vibratória 

é pré fabricada, sua individualização e retenção aos dentes se dá com o auxílio da 

silicona de adição pesada. O dispositivo possui nichos que fornecem a retenção 

necessária para que essa silicona não se destaque (Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 – Placa vibratória. A: vista oclusal, B: vista interna, C e D: as setas indicam os nichos 
retentivos 

 
 

 

 
Fonte: A autora. 
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Efetivamos a sua instalação preenchendo a sua parte interna com a silicona e 

registrando a arcada inferior na silicona, como se fosse uma moldagem. O conjunto 

dispositivo+silicona, foi levado à boca da paciente e então, pressionado contra as 

oclusais dos dentes posteriores inferiores, até que as cúspides destes tocassem o 

plástico da placa internamente. O conjunto ficou em posição até que houvesse a total 

polimerização da silicona e após removê-lo da boca da paciente, os excessos do 

material de moldagem foram recortados (Figura 4.3). A seguir, a placa individualizada 

foi instalada na arcada inferior da paciente e houve a verificação da adaptação e a 

verificação de possíveis incômodos. As pacientes receberam instruções para colocar 

e retirar a placa, a fim de que não tivessem dificuldades posteriores, e para checar 

sua vibração todas as noites, antes de colocá-la.  

O controle da integridade da silicona e funcionamento da placa foi feito em 

todos os retornos.  

 

Figura 4.3 - Placa vibratória individualizada com preenchimento de silicona de adição densa. A: vista 
interna, B: vista oclusal, as setas indicam marcas produzidas pela parafunção, C: vista 
anterior e D: vista posterior 

 

 

 

Fonte: A autora. 
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4.4.9.2 Placa Passiva à Vibração 

 

 

Nomeamos placa passiva, um dispositivo idêntico à placa vibratória, mas sem 

o mecanismo de vibração. Sua instalação foi feita da mesma forma que a placa 

vibratória e as mesmas instruções foram passadas às pacientes, exceto a de checar 

o mecanismo de vibração antes de colocá-la. A placa passiva, por ter o mesmo design 

da vibratória, nos permite ver a diferença que o mecanismo de vibração pode ter no 

tratamento das pacientes. Por outro lado, ela funciona como uma placa oclusal sem 

ajuste balanceado, pois neste grupo de placas os contatos da arcada antagonista 

sobre a sua superfície oclusal são aleatórios, permitindo outra análise quando 

comparadas ao grupo da placa acrílica que recebe ajuste balanceado dos contatos 

oclusais.  

Após a instalação da placa, as pacientes receberam instruções para colocar e 

retirar a placa, a fim de que não tivessem dificuldades posteriores. O controle da 

integridade da silicona e a checagem da adaptação da placa foram feitos em todos os 

retornos.  

 

 

4.4.9.3 Placa Acrílica 

 

 

Também chamada placa de Michigam, este dispositivo interoclusal foi 

confeccionado sem intercuspidação (plana), em resina acrílica e instalado na arcada 

inferior das pacientes deste grupo. A placa acrílica, foi ajustada para ter contatos 

bilaterais simultâneos dos dentes posteriores superiores sobre a placa, guias caninas 

para promover a desoclusão dos dentes posteriores durante os movimentos látero 

laterais e guia anterior envolvendo pelo menos dois incisivos superiores durante o 

movimento de excursão póstero anterior. Sua confecção respeitou a espessura de 2 

mm para os contatos bilaterais mais posteriores. Os contatos balanceados foram 

checados a cada retorno das pacientes deste grupo e quando perdidos foram 

reestabelecidos, garantindo os critérios de oclusão ideal sobre a placa (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Placa Acrílica. A: Placa Acrílica instalada na arcada inferior. B: Placa ajustada, onde 
verifica-se os contatos em máxima intercuspidação (MIC). Os caninos superiores 
produziram as marcas de lateralidade (LT), e os incisivos superiores, as marcas de 
protrusão (P). C e D: Vista esquerda e direita da placa instalada. E e F: Verificam-se as 
guias caninas para a direita e esquerda, respectivamente, com desoclusão dos dentes 
posteriores ipsilaterais 

 

 

 
Fonte: Okeson (2013) modificada pela autora. 

 

 

Após a instalação da placa, as pacientes receberam instruções para sua 

colocação e retirada, a fim de que não tivessem dificuldades posteriores. 
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4.4.10 Terapêuticas de Resgate 

 

 

Foram chamados de terapêuticas de resgate os recursos disponibilizados, para 

o resgate de uma situação de exacerbação da dor. Todas as pacientes foram 

orientadas para que, antes do uso dessas terapêuticas, entrassem em contato com a 

pesquisadora para avaliar a situação e reforçar a orientação.  

A terapêutica de eleição, em primeiro lugar, a fisioterapia com temperatura e, 

no caso desta não ter sido eficaz na redução da dor, a utilização de fármacos seria a 

segunda opção. 

As pacientes puderam encontrar estas recomendações na área de lembretes 

do diário da pesquisa, bem como quais analgésicos, com suas dosagens e frequência 

diária, poderiam ser utilizados. 

 

 

4.4.10.1 Fisioterapia com Temperatura 

 

 

As fisioterapias com temperatura, fazem parte de um conjunto de orientações 

do auto manejo da dor. São instruções não invasivas e de fácil aplicação. Para o caso 

de exacerbação da dor nas laterais do rosto (músculo masseter) e nas têmporas 

(músculo temporal), as pacientes foram orientadas a aplicar o calor úmido, com a 

colocação de uma toalhinha quente e úmida sobre a área sintomática, e uma bolsa de 

gel aquecida ou uma bolsa de água quente sobre a toalha úmida para ajudar a manter 

o calor durante 20 minutos. Se a exacerbação de dor fosse perto do ouvido, na região 

óssea que se movimenta ao abrir e fechar a boca (ATM), as pacientes deveriam fazer 

a aplicação intermitente de gelo. Um cubo de gelo deveria ser envolto por um saquinho 

plástico e aplicado diretamente sobre a articulação temporomandibular (ATM), em 

movimentos circulares, sem pressão nos tecidos, com isso haveria uma sensação 

inicial de desconforto, seguida por uma sensação de queimação. Assim que 

começasse a sensação de anestesia (entorpecimento), o gelo deveria ser removido. 

Assim que a sensação voltasse ao normal, nova aplicação deveria ser feita, até o 

completo derretimento do cubo de gelo. Foi explicado que o gelo não poderia ser 
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deixado sobre a região por um tempo maior do que 5 a 7 minutos (De Leeuw, 2010) 

(Figura 4.5). 

 
 
Figura 4.5 – Regiões para aplicação de terapia por temperatura. As regiões em vermelho, calor úmido, 

a região em azul, aplicação de gelo 
 
 
 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

4.4.10.2 Fármacos 

 

 

Os fármacos de efeito analgésico, não opiácios, foram os disponibilizados como 

medicação de resgate, pois são os agentes farmacológicos habitualmente utilizados 

para reduzir a dor associada à disfunção temporomandibular (De Leeuw; Klasser, 

2018). Desta forma, se a terapia com temperatura não havia sido suficiente para a 

redução da dor, após contato com a pesquisadora, as pacientes poderiam utilizar 

Dipirona 1g, até 4x ao dia, Paracetamol 750mg até 4x ao dia, e Ibuprofeno 200mg até 

4x ao dia. A escolha destes fármacos considerou a mínima interferência nos efeitos 

terapêuticos das placas, com eficiente resgate da dor. 
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4.4.11 Análise Estatística 

 

 

Utilizou-se o pacote de software estatístico (Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 17.0,SPSS Inc.) para analisar todos os dados. Para comparações 

de dados como idade ou dados clínicos em um único momento (tempo), foram usados 

testes t - Student de amostras independentes (para análise de três grupos) ou análise 

de variância (ANOVA). 

A correlação de Pearson avaliou a relação entre duas variáveis. Para avaliar as 

diferenças de grupo quanto a dor ao longo do tempo, duas técnicas foram 

consideradas: 

 

- quando a análise foi feita em 3 momentos: maior dor últimos 7 dias, 1 ª 

consulta e o 1º retorno: a referência é a maior dor últimos 7 dias e o 

procedimento utilizado foi o modelo linear geral do SPSS (medidas 

repetidas). 

- quando a análise foi feita em 2 momentos: 1ª consulta e o 1º retorno: a 

referência é a 1ª consulta e o procedimento estatístico utilizado foi o teste 

t-pareado, quando confirmada a distribuição normal dos dados. O teste de 

Willcoxon foi utilizado quando a normalidade não foi identificada. 

 

O teste de Friedman também foi usado para comparar tempos diferentes dentro 

dos grupos. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Serão descritos neste capítulo, a partir dos dados do ensaio clínico, a amostra 

e os resultados obtidos. 

 

 

5.1 A AMOSTRA 

 

 

Para amostras pareadas, e a variável quantitativa, considerando um erro α de 

5% e o valor do erro β de 20%, o cálculo amostral é de 64 indivíduos para o estudo. 

Foram feitos contatos com 1222 mulheres que apresentavam sinais e sintomas 

de DTM. Desta população, foram selecionadas pelos critérios de inclusão e exclusão 

94 voluntárias para serem avaliadas na triagem clínica. Como resultado, 26 mulheres 

agendadas não compareceram à consulta e 11 das que compareceram, não 

preencheram os critérios clínicos de inclusão. O total de 57 pacientes foram incluídas 

na pesquisa e alocadas em um dos três grupos com as diferentes placas. O total da 

amostra não foi atingido devido à pandemia da COVID-19, que levou ao fechamento 

da FOUSP devido às medidas de isolamento, e por consequência, causou a 

interrupção da pesquisa (Quadro 5.1). 
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Quadro 5.1 – Fluxograma do Recrutamento 
 
 

 

 
 
Fonte: A autora. 

 
 
 

A avaliação clínica após 2 semanas, primeiro retorno, foi possível em apenas 

73,68% (42/57) das pacientes iniciais. No primeiro retorno, diversos motivos 

impediram a avaliação clínica de 15 pacientes: 3 delas auto medicaram-se com 

fármacos não indicados como medicação de resgate: relaxante muscular de ação 

central e anti-inflamatório esteroidal, 6 voluntárias desistiram/faltaram, e 6 não 

puderam ser atendidas devido à interrupção do estudo pela pandemia. No segundo 

retorno, 6 semanas de uso da terapêutica oclusal, das 42 pacientes foram atendidas 

apenas 24 (57,14%) por motivo da interrupção da pesquisa. Após 10 semanas de 

estudo, no terceiro retorno, foi possível avaliar apenas 3 participantes de cada grupo 

de placas, pois a pandemia impediu mais 15 retornos (Quadro 5.2). 
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Quadro 5.2 – Fluxograma dos Atendimentos 

 

 
 

Fonte: A autora. 
 

 

 

Inicialmente, um total 57 de pacientes seriam acompanhadas pelo estudo. 

Como supracitado, 3 voluntárias foram excluídas do estudo por terem feito uso de 

fármacos fora da medicação de resgate, durante o uso das placas (uma paciente de 

cada grupo), portanto, foram considerados os dados da consulta inicial de 54 

participantes: 18 do grupo V (vibratória), 19 do grupo P (passiva à vibração) e 17 do 

grupo A (acrílica). A impossibilidade da continuidade das avaliações, impactou a 

coleta de dados, pois houve uma redução drástica e progressiva do número de 

pacientes a cada retorno. Desta forma, os cálculos estatísticos foram feitos com 42 

pacientes que tiveram dados coletados na consulta inicial e no primeiro retorno, 

representando 65,62% (42/64) do número calculado para esta amostra populacional. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 

 

As 54 pacientes que foram incluídas no estudo foram diagnosticadas, pelo 

RDC/TMD, com artralgia (III.a) e desordens musculares. Dessas desordens 

musculares, 92.59% (50/54) mialgia (Ia) e 7.4% (4/54), mialgia com abertura bucal 

limitada (Ib), de 35 a 39 mm. O registro da faixa etária das pacientes variou de 19 a 

48 anos, média de idade 32,2 e desvio padrão (DP) de 8,78 anos.  O tempo de dor 

computado apresentou-se de 1 mês a 21 anos, média 5,2 e DP 4,47, sendo que 

apenas uma paciente (1/54) apresentou dor por um tempo menor do que 3 meses. As 

análises estatísticas, foram feitas com as 42 pacientes com idade variando de 19 a 48 

anos, média de idade 33,02 e DP 8,77 anos, que compareceram para a avaliação no 

primeiro retorno, após 2 semanas de tratamento, caracterizadas com dor crônica, 

sendo a variação do tempo de dor, de 3 meses a 21 anos, média 5,61 e DP 4,7 anos. 

Todas as pacientes, registraram na escala EVA a dor espontânea que estavam 

sentindo no momento da primeira consulta (EVA_0) e, em seguida, a maior dor sentida 

nos 7 dias pregressos (EVA últ 7 dias). Para quase a totalidade da amostra, EVA últ 

7 dias foi maior do que EVA_0. Apenas em 1,85% (1/54) das pacientes, a dor 

espontânea no momento da consulta (4,4) foi maior do que a maior dor que ela 

lembrava ter sentido nos 7 dias anteriores (4,1), e em 3,7% (2/54) da amostra esses 

dois registros foram iguais (Gráfico 5.1). 
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Gráfico 5.1 - Registro da intensidade de dor, no dia e com relação à maior dor sentida nos 7 dias 
pregressos à primeira consulta, na escala EVA, segundo grupos 

 

 

 
Fonte: A autora. 
 

 

 

Os testes t de amostras independentes para a diferença de médias mostraram 

que os grupos de placas não diferiram entre si quanto às médias da intensidade da 

dor na primeira consulta, quanto ao tempo de duração da dor (anos) e nem quanto à 

média de idade. Logo, a comparação da evolução dos grupos em outros momentos 

foi possível (Tabela 5.1). 

 





 

 





 

 

Tabela 5.1 – Média e DP (desvio padrão) da idade das pacientes e da dor espontânea EVA na 1ª consulta, por grupos. Teste T, p>0,05% 
 
 

                      

Grupos da 
pesquisa 

n 

Dor Eva  
p 

Tempo de dor (1) 
p 

Idade  
p 

(1ª. consulta) (em anos) (em anos) 

Média DP 0,26 Média DP 0,784 Média DP 0,502 

Grupo V  18 4,1 2,32  4,6 3,98  33,6 9,05  

Grupo P 19 3,8 1,72  5,7 4,93  30,2 7,76  

Grupo A  17 3 2   5,2 4,61   33,1 9,62   

Total 54 3,6 2,04   5,2 4,47   32,2 8,78   

 
Fonte: A autora. 
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A homogeneidade dos grupos também foi testada quanto ao impacto da saúde 

bucal na qualidade de vida das pacientes, por meio das médias das respostas 

registradas no questionário OHIP-14, aplicado na primeira consulta. Como as 

distribuições as médias da qualidade de vida (OHIP-14) na primeira consulta são 

normais para os grupos, o teste de Análise de variância foi aplicado e as médias entre 

os grupos não diferiram (F=1,265; p=0,291) (Tabela 5.2). 

 

 

Tabela 5.2 - Média e DP (desvio padrão) do total de pontos segundo o questionário OHIP-14 (1ª 
consulta), segundo grupos 

 
 
 

Grupos da Pesquisa 
OHIP 1ª consulta 

p 

Média DP n 

Grupo V 11,10 7,097 17 
0,291 

Grupo P 10,03 5,322 19 
 

Grupo A 8,01 4,651 17 
 

Total 9,72 5,794 53 
 

 
Nota: ID=55 deixou em branco esse questionário.  
 
Fonte: A autora. 

 

 

 

Os dados do questionário de qualidade de vida SF-36 aplicado inicialmente aos 

pacientes foram analisados e à partir dos dados coletados na primeira consulta, pode-

se verificar que os grupos eram homogêneos quanto a capacidade funcional, limitação 

por aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e 

limitação por aspectos emocionais. O único domínio que apresentou diferença 

significante entre os grupos foi o de saúde mental (p=0,048) (Tabela 5.3). 

 





 

 





 

 

Tabela 5.3 – Média e DP (desvio padrão) do total de pontos, por domínios, do questionário SF-36 (1ª consulta), segundo grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: A autora. 
 

 

 

 
Capacidade 

funcional 

Limitação 
por aspectos 

físicos Dor 

Estado 
geral de 
saúde Vitalidade 

Aspectos 
sociais 

Limitação 
por 

aspectos 
emocionais 

Saúde 
mental 

Grupo V Média 81,2 64,7 54,4 68,7 55,9 66,2 64,7 61,6 

DP 21,83 41,51 18,43 22,77 26,82 24,51 43,25 19,50 

Mínimo 25 0 20 27 20 25 0 32 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 

n 17 17 17 17 17 17 17 17 

Grupo P Média 77,4 64,5 57,9 59,2 51,1 68,4 54,4 61,9 

DP 25,84 41,09 21,44 19,43 21,64 25,13 41,89 18,40 

Mínimo 10 0 31 32 20 13 0 20 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 

n 19 19 19 19 19 19 19 19 

Grupo A Média 82,9 70,3 46,3 66,8 41,5 55,1 56,3 47,3 

DP 20,47 37,88 17,20 19,26 21,20 26,54 45,08 20,36 

Mínimo 35 0 10 27 0 0 0 8 

Máximo 100 100 74 100 75 88 100 76 

n 17 16 16 16 17 17 16 17 

Total Média 80,4 66,3 53,2 64,6 49,5 63,4 58,3 57,1 

DP 22,64 39,57 19,49 20,57 23,60 25,58 42,72 20,20 

Mínimo 10 0 10 27 0 0 0 8 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 

n 53 52 52 52 53 53 52 53 

          

p  0,780 0,957 0,242 0,301 0,195 0,263 0,731 0,045* 

9
1
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A homogeneidade dos grupos quanto à qualidade de vida analisada pelo 

questionário SF-36 é visivelmente ilustrada pelo gráfico 5.2. 

 
 
Gráfico 5.2 – Média do total de pontos, por domínios, do questionário SF-36 (1ª consulta), segundo 

grupos 
 

 

 
 
 

Fonte: A autora. 
 
 

 

A pontuação dos escores obtidos na 1ª consulta por meio do Índice de 

qualidade do sono, PSQI-BR, foram testados estatisticamente e apresentaram 

homogeneidade entre os grupos (Teste Anova: F2,50=0,128 p= 0,880) (Tabela 5.4). 

 
 

Tabela 5.4 – Médias e DP dos escores do índice de qualidade do sono (PSQI-BR) na 1ª consulta, 
segundo grupos 

 
 

 

n Média DP Mínimo Máximo p 

Grupo V 
17 9,2 4,15 1 17 0,880 

Grupo P 
19 8,9 3,54 1 14  

Grupo A 
17 8,6 3,50 3 17  

Total 
53 8,9 3,67 1 17  

 

Fonte: A autora. 
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A média dos escores obtidos por grupos, revela má qualidade do sono das 

pacientes da amostra, sendo que os escores altos encontram-se em mais de 84% das 

participantes, em todos os grupos (Tabela 5.5). 

 

 

 
 

Tabela 5.5 – Porcentagens Índice de qualidade do sono - PSQI (1a consulta)  

  
0 Boa qualidade de sono (<5) % 

1 Má qualidade de sono 
(≥ 5) % 

n 

Grupo V 2 11,8 15 88,2 17 

Grupo P 3 15,8 16 84,2 19 

Grupo A 2 11,8 15 88,2 17 

Total 7 13,2 46 86,8 53 

 
Fonte: A autora. 

 

 

5.3 ANÁLISE DA DOR 
 

 

A análise da intensidade da dor foi feita para a dor espontânea e para a dor à 

palpação, por meio dos dados registrados na escala EVA, no RDC/TMD, e no diário 

da pesquisa. 

 

 

5.3.1 Análise da Dor Espontânea Medida pela Escala EVA 

 

 

Analisando-se a dor EVA declarada na primeira consulta e a dor apresentada 

no primeiro retorno, verificou-se por meio do coeficiente de correlação de Pearson que 

esta mostrou-se ser significante, (correlação de Pearson= 0,41; p=0,007). Da mesma 

forma pode-se verificar correlação significante entre a maior dor percebida nos 7 dias 

que antecederam a primeira consulta, com a dor EVA declarada na primeira consulta 

(correlação de Pearson= 0,61; p=0,000). 
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Para as médias de dor declaradas nos 3 momentos: 7 dias que antecederam a 

1ª consulta, 1ª consulta e 1º retorno dentro de cada grupo, a técnica estatística Anova 

de medidas repetidas foi usada para verificar se havia diferença entre as médias de 

intensidade de dor com o passar do tempo. Para as médias de dor, segundo grupos, 

o efeito do tempo foi estatisticamente significativo (F2,74=104,74; p=0,000) sugerindo 

uma melhora nos níveis de dor com o passar do tempo. A interação do tempo com os 

grupos não se confirmou (F4,74=0,168; p=0,948). Logo, o grupo não contribuiu para 

diferenciar a dor, ou seja, as médias diferem quanto ao tempo mas não quanto ao 

grupo (Tabela 5.6). 

 

Tabela 5.6 – Média e DP (desvio padrão) do nível de dor nos seguintes momentos: EVA da maior 
percebida 7 dias antes da 1ª consulta, EVA na 1ª Consulta e EVA no 1º retorno (2 
semanas), por grupos 

 

Grupos Estatísticas 
˃ dor, 7 dias antes 

1ª consulta 

Dor EVA  
1a. 

Consulta 

Dor EVA  1o. 
Retorno 

p 

Grupo V  

Média 7,36 4,06 2,65 0,948 (1) 

DP 1,13 2,378 1,992 0,000 (*) 

n 18 18 13  

Grupo P  

Média 7,22 4,13 2,79  

DP 1,716 1,768 2,771  

n 19 19 14  

Grupo A  

Média 6,52 3,14 2,25  

DP 1,633 1,971 1,473  

n 17 17 15  

Total 

Média 7,01 3,75 2,56  

DP 1,536 2,046 2,096  

n 54 54 42  

(1) p valor para Interação do tempo com os grupos  
(*)  p valor ˂ 0,05 para interação da intensidade da dor em relação ao tempo 

 
Fonte: A autora. 

 

 

 

O gráfico 5.3 ilustra a diferença das médias de dor registrada na escala EVA 

nos três tempos. 
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Gráfico 5.3 - Médias do nível da dor: EVA da maior dor percebida 7 dias antes da 1ª consulta, EVA na 
1ª Consulta e EVA no 1º retorno (2 semanas), por grupos 

 
 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

 

 

5.3.1.1 Comparação das Médias de Dor em 2 Momentos: 1ª Consulta e 1º Retorno, 

dentro dos Grupos 

 

 

Por meio do teste de Wilcoxon procurou-se verificar se as médias de 

intensidade de dor da 1ª consulta e do 1º retorno diferiam significativamente, dentro 

de cada grupo. Confirmou-se a existência de diferença estatística das médias de dor 

da 1ª consulta e do 1º retorno para o grupo P, indicando melhora significativa da 

intensidade dor neste grupo (p=0,048). Não foram verificadas diferenças significantes 

quando consideramos esses dados, nos dois momentos, para os grupos A e V 

(Gráfico 5.4). Tabela 5.7 
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Tabela 5.7 – Médias e DP (desvio padrão) da intensidade da dor registrada na escala EVA em dois 
momentos: 1ª Consulta e 1º retorno (2 semanas), segundo grupos 

 
 

Grupos Estatísticas 
Dor EVA  

1a. 
Consulta 

Dor EVA  1o. 
Retorno 

             p   

Grupo V  

Média 4,07 2,65 0,075 

DP 2,32 1,99  

n 18 13  

Grupo P  

Média 3,77 2,793 0,048* 

DP 1,72 2,77  

n 19 14  

Grupo A 

Média 2,96 2,25 0,256 

DP 2 1,47  

n 17 15  

Total 

Média 3,62 2,56  

DP 2,04 2,1  

n 54 42  
(*)  p valor ˂ 0,05 
 

Fonte: A autora. 

 

 

O gráfico 5.4 ilustra a diferença das médias de dor registrada na escala EVA nos 

três tempos. 

 

Gráfico 5.4 - Médias da intensidade das dores em dois momentos: EVA na 1ª Consulta e EVA no 1º 
retorno (2 semanas), segundo grupos 

 

 

 
 

Fonte: A autora. 
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5.3.1.2 Dor Percebida ao Acordar e Antes de Dormir, Registradas no Diário da 

Pesquisa 

 

 

Dentro de cada grupo, a correlação entre a média da dor ao acordar, manhã, e  

a média da dor registrada antes de dormir, noturna, mostrou-se significante e com a 

mesma tendência: quando uma melhora, a outra também melhora (Correlação de 

Pearson = 0,862; p<0,01). A dor Eva na 1ª consulta também registrou correlação 

positiva significante com a dor pela manhã (correlação= 0,445; p=0,004) e a noite 

(correlação= 0,325; p= 0,041). Quando analisamos a relação da dor Eva no 1º retorno 

a correlação com essas dores também se verificam (p<0,001). As médias usadas 

nestes cálculos estatísticos encontram-se na tabela 5.8. 

 

 

 



 

 

Tabela 5.8 - Médias e DP das dores registradas na escala Eva na 1ª consulta, ao acordar (Manhã), antes de deitar-se (Noite) e no 1º retorno, segundo grupos 

 

 Dor EVA 1ªcons. 
Média Dor Manhã 

(1) 
Média Dor Noite (2) 

Dor EVA 1º 
retorno (3) 

 
p valor 

correlação 
1 e 2 

 
p valor 

correlação1 
e 3 

 
p valor 

correlação 
2 e 3  

Média DP Média DP Média DP Média DP   

Grupo V  
(n=12) 

4,34 2,248 3,19 1,34 3,28 1,638 2,78 2,023 
0,792 0,485 0,433 

Grupo P  
(n=12) 

4,16 1,886 4,04 2,412 3,68 2,120 2,97 2,879 
0,298 0,008* 0,084 

Grupo A  
(n=15) 

3,14 1,971 3,08 1,387 2,93 1,547 2,25 1,473 
0,270 0,044* 0,086 

Total   
(n=39) 

3,82 2,056 3,41 1,759 3,27 1,749 2,64 2,117 
   

*Significante ao nível de 5%. 
 
Fonte: A autora. 

 

 

Analisando-se os grupos de pacientes segundo a média de dor pela manhã e média de dor à noite, não houve diferença 

estatisticamente significante. Quando as médias de dor pela manhã foram comparadas com a dor EVA registrada no 1º retorno, 

obteve-se diferenças significantes para o grupo P (teste de Wilcoxon=-2,668; p=0,008) e para o grupo A (teste t-pareado=2,214; 

p=0,044).  
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5.3.1.3 Análise da Dor Registrada no Diário da Pesquisa 

 

 

Para uma melhor análise da dor declarada no diário da pesquisa, a escala 

original de dor com variação de 0 a 10 foi categorizada da seguinte forma: (0) sem 

dor; (1) dor leve de 1 a 3; (2) dor moderada de 4 a 7 e, (3) dor severa de 8 a 10. Assim, 

os registros da intensidade da dor categorizada foram processados para a dor ao 

acordar (Tabela 5.9), e para a dor antes de dormir (Tabela 5.10). 

 

Tabela 5.9 – Porcentagem dos registros segundo a intensidade de dor categorizada e registrada no 
diário da pesquisa ao acordar, segundo grupos 

 
 

Dor ao acordar 
GRUPO 

A P V 

 % (RCat/TR) % (RCat/TR) % (RCat/TR) 

1ª semana   
0    7,9   (9/114)    6,5   (6/92) 14,5  (16/110) 

1  43,0  (49/114)   34,8  (32/92) 46,4  (51/110) 

2  44,7  (51/114)   46,7  (43/92) 37,3  (41/110) 

3   4,4   (5/114)   12,0  (11/92)   1,8   (2/110) 

2ª semana   
0  15,7  (18/115)   17,6  (13/74) 14,3  (15/105) 

1  51,3  (59/115)   41,9  (31/74) 48,3  (51/105) 

2  31,3  (36/115)   36,5  (27/74) 31,4  (33/105) 

3 1,7   (2/115)    4,1    (3/74)  5,7   (6/105) 

 
(0) sem dor; (1) dor leve de 1 a 3; (2) dor moderada de 4 a 7;(3) dor severa 
de 8 a 10  
RCat: registro dentro da categoria analisada/TR:  total de registros 
 
Fonte: A autora. 

 
 

 

Na segunda semana, observamos um aumento da porcentagem de registros 

equivalentes a nenhuma dor ao acordar no grupo A (7,8%) e um aumento ainda maior 

no grupo P (11,1%), porém a porcentagem de registros sem dor no grupo V 

permaneceu praticamente a mesma. Os 3 grupos aumentaram os registros de dor 

leve ao acordar, porém o grupo A (8,3%) teve o maior aumento desses registros, 

seguido pelo grupo P (7,1%) e o menor aumento ficou no grupo V (1,9%). Houve 

decréscimo dos registros de dor moderada nos 3 grupos, A (13,4%), P (10,2%) V 
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(5,9%). Entretanto, o decréscimo na dor severa foi registrado apenas nos grupos A 

(2,7%) e P (7,9%), sendo maior no último grupo. Para o grupo V registrou-se um 

aumento de 3,9% do número de dias com dor severa ao acordar quando foram 

comparadas a primeira com a segunda semana de uso da terapêutica com placas 

oclusais. 

 

Tabela 5.10 - Porcentagem dos registros segundo a intensidade de dor categorizada e registrada no 
diário da pesquisa antes de dormir, segundo grupos 

 

Dor antes de 
dormir 

GRUPO 

A P V 

 % (RCat/TR) % (RCat/TR) % (RCat/TR) 

1ª semana   
0 10,8  (12/111)   9,8   (9/92)      14,5  (16/110) 

1 39,6  (44/111) 29,3 (27/92) 44,5  (49/110) 

2 40,5  (45/111) 53,3 (49/92) 38,2  (42/110) 

3   9,0  (10/111) 7,6 (7/92) 2,7  (3/110) 

2ª semana   
0 20,0  (23/115) 23,9  (17/71) 16,0  (16/100) 

1 47,8  (55/115) 42,3  (30/71) 39,0  (39/100) 

2 27,0  (31/115) 28,2  (20/71) 38,0  (38/100) 

3 5,2  (6/115) 5,6  (4/71) 7,0  (7/100) 

(0) sem dor; (1) dor leve de 1 a 3; (2) dor moderada de 4 a 7;(3) dor severa 
de 8 a 10 

RCat: registro dentro da categoria analisada/TR:  total de registros 
 
Fonte: A autora. 

 

 

 

Ao compararmos as porcentagens dos registros da dor categorizada, da 

primeira semana com os da segunda semana, antes de deitar-se, verificamos que o 

número de dias sem dor aumentou na segunda semana, para os 3 grupos, porém com 

um aumento bem menor para o último: A (10,8%) e P (14,1%) V (1,5%). A dor leve foi 

computada com maior frequência para o grupo A (8,2%) e maior ainda para o grupo 

P (13%), entretanto o grupo V teve um decréscimo de 5,5% no número de dias com 

dor leve na hora de dormir. O número de dias com dor moderada diminuiu no grupo A 

(13,5%) e o grupo P (25,1%) teve um decréscimo ainda melhor para essa 

categorização de dor. O grupo V praticamente manteve o número de dias com dor 

moderada de uma semana para a outra. Por último, a análise dos registros da dor de 
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categoria 3 mostrou que houve decréscimo dos dias com dor severa ao deitar-se para 

os grupos A e P, 3,8% e 2% respectivamente, e encontrou-se um aumento de 4,3% 

dos registros dessa intensidade para as pacientes do grupo V. 

A partir dos registros diários também foi possível analisar a diferença das médias 

de dor segundo grupos, entre a primeira e a segunda semanas, obtidas segundo a 

classificação da dor nas 4 categorias. A tabela 5.11 apresenta os valores dessas 

médias. 

 
 
Tabela 5.11 – Médias e DP (desvio padrão) da soma dos valores diários das dores registradas na 1ª 

semana (1s) e 2ª semana (2s), ao acordar (M) e ao deitar-se (N), segundo grupos 
 
 

Grupo Estatísticas 
Manhã Noite 

Média M1s Média M2s p  Média N1s Média N2s p  

Grupo V Média 1,27 1,29 0,824 1,31 1,33 0,722 

 Desvio-padrão 0,561 0,630  ,599 ,704  

 Mediana 1,21 1,29  1,14 1,29  

  n 16 16  15 15  

Grupo P Média 1,61 1,35 0,013* 1,45 1,14 0,034* 

 Desvio-padrão 0,681 0,681  ,605 ,664  

 Mediana 1,57 1,29  1,43 1,00  

  n 13 13  11 11  

Grupo A Média 1,45 1,19 0,020* 1,48 1,18 0,014* 

 Desvio-padrão 0,467 0,584  ,602 ,613  

 Mediana 1,50 1,00  1,43 1,14  

  n 17 17  17 17  

Total Média 1,43 1,26  1,42 1,22  

 Desvio-padrão 0,572 0,618  ,592 ,648  

 Mediana 1,43 1,29  1,43 1,14  

  n 46 46  43 43  

* significante ao nível de 5% 
Obs.: 1) A escala da dor de 0 a 10, categorizada em 0, 1, 2 e 3. 

           2) Considerando os pacientes que preencheram o diário quanto a dor a noite e pela manhã 
 

Fonte: A autora. 
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Podemos analisar a diferença das médias obtidas segundo a classificação da 

dor em 4 categorias, na primeira e segunda semana, a partir dos registros diários. 

Fazendo uso da estatística de Wilcoxon verificamos a ocorrência de alterações 

significantes da intensidade da dor de uma semana para outra, segundo grupos de 

placas. Os grupos P (p=0,013) e A (p=0,020) demonstraram diminuição quanto a 

sensação de dor pela manhã de uma semana para outra, segundo os registros diários 

da dor. Esses grupos também registraram diminuição significativa na dor a noite 

(p<0,05). 

 

 

5.3.2 Análise da Dor à Palpação 

 

 

Esta análise baseou-se nos dados de intensidade de dor obtidos pelo exame 

clínico do RDC/TMD na consulta inicial e na consulta do retorno após 14 dias. 

 

 

5.3.2.1 Pontos Álgicos 

 

 

Somados os pontos musculares e articulares, do lado esquerdo e do lado direito 

das pacientes, 24 pontos foram palpados na consulta inicial e, novamente, no primeiro 

retorno (2 semanas). A tabela 5.12 mostra a distribuição das porcentagens dos pontos 

sem dor e dos pontos com diferentes intensidades de dor na primeira consulta e no 

primeiro retorno, segundo cada grupo da amostra. 
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Tabela 5.12 – Distribuição dos pontos álgicos por intensidade da dor à palpação, segundo grupos, 
expressa em porcentagem na 1ª consulta e no 1º retorno  

 

 

Avaliação Grupos 
0 - sem 

dor 
% 

1 - dor 
leve 

% 
2 - dor 

moderada 
% 

3 - dor 
severa 

% Total % 

1ª 
consulta 
(n=42) 

A (n=15) 49 13,6 80 22,2 130 36,1 101 28,1 360 100,0 

P (n=14) 37 11,0 83 24,7 106 31,5 110 32,7 336 100,0 

V (n=13) 30 9,6 60 19,2 105 33,7 117 37,5 312 100,0 

1º 
retorno 
(n=42) 

A (n=15) 63 17,5 57 15,8 93 25,8 147 40,8 360 100,0 

P (n=14) 79 23,5 64 19,0 76 22,6 117 34,8 336 100,0 

V (n=13) 58 18,6 44 14,1 85 27,2 125 40,1 312 100,0 
 
Fonte: A autora. 

 

 

O aumento dos pontos sem dor pode ser verificado nos três grupos depois de 

duas semanas de uso das diferentes placas. O grupo P aumentou em 12,5% os pontos 

sem dor à palpação, seguido pelo grupo V com 9% de aumento, e grupo A, com 3,9% 

a mais de sítios sem dor à palpação.  O número de pontos com intensidade leve de 

dor à palpação diminuiu nos 3 grupos em proporções muito próximas: grupo A 

diminuiu os pontos de dor leve em 6,4%, no grupo P essa diminuição foi em 5,7% e 

no grupo V as pacientes apresentaram 5,1% a menos de pontos palpados com dor 

leve. Obteve-se também diminuição nos três grupos do número de sítios palpados 

com intensidade 2: grupo A teve 10,3% menos pontos, grupo P 8,9% a menos e no 

grupo V, a diminuição foi em 6,5%. Porém para a intensidade de dor severa houve 

aumento nos 3 grupos. Os grupos P (2,1%) e V (2,6%) aumentaram pouco o número 

de sítios com dor severa quando comparados ao grupo A (12,7%). O gráfico 5.5 ilustra 

essa distribuição.  
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Gráfico 5.5 – Distribuição percentual dos pontos álgicos por intensidade da dor à palpação, na 1ª 
consulta e 1º retorno, segundo grupos 

 
 

 

 
 

Fonte: A autora. 

 

 

 

5.3.2.2 Dor articular 

 

 

Para verificar a alteração ou não da dor à palpação nas articulações 

temporomandibulares (ATM), os pontos avaliados na 1ª consulta clínica e na consulta 

clínica do 1º retorno foram: 

 

- 9aD: Polo lateral da articulação direita; 

- 9aE: Polo lateral da articulação esquerda; 

- 9bD: Ligamento posterior da articulação direita; 

- 9bE: Ligamento posterior da articulação esquerda. 
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Por meio do teste de Wilcoxon, um teste de hipóteses não paramétrico utilizado 

para comparar medidas repetidas, avaliamos as diferenças entre as médias nos 

diferentes grupos. A avaliação dos resultados da dor à palpação desses pontos, foi 

analisada segundo a escala de dor que consta no RDC/TMD, variando de 0 a 3. As 

porcentagens da variação de intensidade dos pontos álgicos articulares, por grupos, 

podem ser verificadas na primeira consulta e no primeiro retorno (Tabela 5.13). 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

 

Tabela 5.13 - Distribuição dos pontos álgicos articulares segundo porcentagens de intensidade de dor por grupos da pesquisa, na 1ª consulta e no 1º retorno 
 

Avaliação Pontos ATM Grupos 
0  sem 

dor 
% 

1  dor 
leve 

% 
2  dor 

moderada 
% 

3  dor 
severa 

% Total % 

 
 

p  

1ª 
consulta 

 A (n=15) 2 13,30 5 33,30 5 33,30 3 20,00 60 100 1,000 

(n=42) 9aD P (n=14) 3 21,40 6 42,90 2 14,30 3 21,40 56 100 0,564 

    V (n=13) 1 7,70 5 38,50 3 23,10 4 30,80 52 100 0,414 

1º 
retorno 

 A (n=15) 5 33,30 2 13,30 4 26,70 4 26,70 60 100 
 

(n=42) 9aD P (n=14) 4 28,60 4 28,60 3 21,40 3 21,40 56 100  
    V (n=13) 5 38,50 3 23,10 2 15,40 3 23,10 52 100  

1ª 
consulta 

 A (n=15) 1 6,70 6 40,00 5 33,30 3 20,00 60 100 0,414 

(n=42) 9aE P (n=14) 1 7,10 3 21,40 6 42,90 4 28,60 56 100 1,000 

    V (n=13) 2 15,40 5 38,50 3 23,10 3 23,10 52 100 0,705 

1º 
retorno 

 A (n=15) 2 13,30 3 20,00 4 26,70 6 40,00 60 100 
 

(n=42) 9aE P (n=14) 1 7,10 3 21,40 7 50,00 3 21,40 56 100  

    V (n=13) 3 23,10 3 23,10 3 23,10 4 30,80 52 100  

1ª 
consulta 

 A (n=15) 0 0,00 6 40,00 8 53,30 1 6,70 60 100 0,206 

(n=42) 9bD P (n=14) 3 21,40 4 28,60 2 14,30 5 35,70 56 100 0,739 

    V (n=13) 1 7,70 4 30,80 8 61,5 0 0,00 52 100 0,102 

1º 
retorno 

 A (n=15) 8 53,30 2 13,30 4 26,70 1 6,70 60 100 
 

(n=42) 9bD P (n=14) 7 50,00 1 7,10 2 14,30 4 28,60 56 100  

    V (n=13) 6 46,20 3 23,10 4 30,80 0 0,00 52 100  

 
 
 
 

1
0
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continua 





 

 

Tabela 5.13 - Distribuição dos pontos álgicos articulares segundo porcentagens de intensidade de dor por grupos da pesquisa, na 1ª consulta e no 1º retorno 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9aD: Polo lateral da articulação direita; 9aE: Polo lateral da articulação esquerda; 
9bD: Ligamento posterior da articulação direita; 9bE: Ligamento posterior da articulação esquerda 
 
Fonte: A autora. 

 

 

 

Avaliação Pontos ATM Grupos 
0  sem 

dor 
% 

1  dor 
leve 

% 
2  dor 

moderada 
% 

3  dor 
severa 

% Total % 

 
 

p  

1ª 
consulta 

 A (n=15) 2 13,30 5 33,30 5 33,30 3 20,00 60 100 0,564 

(n=42) 9bE P (n=14) 2 14,30 3 21,40 4 28,60 5 35,70 56 100 0,317 

    V (n=13) 1 7,7 3 23,1 5 38,5 4 30,8 52 100 0,034* 

1º 
retorno 

 A (n=15) 4 26,70 4 26,70 6 40,00 1 6,70 60 100 
 

(n=42) 9bE P (n=14) 4 28,60 3 21,40 3 21,40 4 28,60 56 100  

    V (n=13) 7 53,8 3 23,1 2 15,4 1 7,7 52 100  

1
1

0
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Para uma melhor interpretação dos dados foram calculadas as diferenças entre 

as porcentagens da intensidade de dor, categorizada de 0 a 3, atribuída a cada ponto 

articular palpado, obtidas nas avaliações clínicas na ocasião da primeira consulta e 

do primeiro retorno. A diferença das porcentagens em cada categorização de 

intensidade de dor pôde sofrer aumento (↑), diminuição (↓) ou permanecer sem 

alteração quando essa diferença foi zero (0) (Tabela 5.14). 

 

 

 

Tabela 5.14 – Diferença da distribuição dos pontos álgicos por intensidade de dor, segundo grupos, na 
1ª consulta e no 1º retorno expressa em porcentagem, para cada ponto articular palpado 

 
 
 

Ponto 
ATM 

Grupos 
(0) sem  
dor (%) 

(1) dor leve 
(%) 

(2) dor 
moderada (%) 

(3) dor 
severa (%) 

9aD A 20,0   ↑ 20,0   ↓ 6,6     ↓ 6,7    ↑ 

 P 7,2     ↑ 14,3   ↓ 7,1     ↑ 0 

  V 30,8   ↑ 15,4   ↓ 0 7,7     ↓ 

9aE A 6,6     ↑ 20,0   ↓ 6,6     ↓ 20,0   ↑ 

 P 0 0 7,1     ↑ 7,2     ↓ 

  V 7,7     ↑ 15,4   ↓ 0 7,7     ↑ 

9bD A 53,3  ↑ 26,7   ↓ 26,6    ↓ 0 

 P 28,6  ↑ 21,5   ↓ 0 7,1     ↓  

  V 38,5  ↑ 7,7     ↓ 30,7    ↓ 0 

9bE A 13,4  ↑ 6,6    ↓ 6,7      ↑ 13,3   ↓ 
 P 14,3  ↑ 0 7,2     ↓ 7,1     ↓ 

  V 46,1  ↑ 0 23,1    ↓ 23,1   ↓ 

 
9aD: Polo lateral da articulação direita; 9aE: Polo lateral da articulação esquerda; 
9bD: Ligamento posterior da articulação direita; 9bE: Ligamento posterior da articulação 

esquerda 
 
Fonte: A autora. 
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Na tabela 5.14 verifica-se que para as pacientes do grupo V houve decréscimo 

da intensidade da dor à palpação avaliadas como média e severa na primeira consulta 

para nenhuma dor ou dor leve no primeiro retorno, para os pontos 9aD 9bD e 9bE. Já 

para os grupos P e A, decréscimos da intensidade da dor à palpação pontos 9bD e 

9bE. Por meio da estatística de Wilcoxon, verificamos que apenas o grupo V 

apresentou diferença significante (p=0,034), com diminuição da dor no ligamento 

posterior da articulação esquerda (9bE), entre a 1ª consulta e 1º retorno. 

As diferenças das porcentagens, entre a 1ª consulta e o 1º retorno, por 

intensidade de dor nos pontos articulares palpados são ilustrados no gráfico 5.6 

 

 

Gráfico 5.6 – Diferença da distribuição dos pontos álgicos por intensidade de dor, segundo grupos, na 
1ª consulta e no 1º retorno expressa em porcentagem, para cada ponto articular palpado 

 

 

 

 
Fonte: A autora. 
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5.4 ANÁLISE FUNCIONAL 

 

 

A funcionalidade do sistema estomatognático foi analisada à partir das medidas 

de abertura bucal registradas no exame clínico do RDC/TMD, na consulta inicial e no 

retorno após 14 dias. 

 

 

5.4.1 Abertura Bucal 

 

 

As médias das medidas de abertura bucal sem auxílio e sem dor, abertura bucal 

sem auxílio, e abertura bucal máxima com auxílio na primeira consulta e no primeiro 

retorno (2 semanas) foram obtidas (Tabela 5.15). Avaliando a diferença das médias, 

verificou-se que para a abertura bucal sem auxílio e sem dor encontramos evidências 

de melhora para todos os grupos (grupo V: t=2,36; p=0,036; grupo P: t= 2,79; p=0,015; 

grupo A: t=2,73; p=0,016). Para a medida de abertura de boca máxima sem auxílio 

apenas os pacientes do grupo P (t= 2,80; p=0,015) apresentaram melhora significativa 

da abertura bucal no retorno de 2 semanas. A diminuição do valor médio na medida 

da abertura bucal máxima com auxílio no primeiro retorno, em relação à medida feita 

na primeira consulta foi significativa para as pacientes do grupo V (t=-2,32; p=0,039). 

 

 

 





 

 

 





 

 

Tabela 5.15 - Médias e DP (desvio padrão) das medidas de abertura bucal, por grupo, na 1ª consulta e no 1º retorno 

 

Grupo 

1ª consulta 1º retorno diferença entre 1º retorno e 1ª consulta 

ab sem 

aux sem 

dor (mm) 

ab max 

sem aux 

(mm) 

ab max 

com aux 

(mm) 

ab sem 

aux sem 

dor (mm) 

ab max 

sem aux 

(mm) 

ab max 

com aux 

(mm) 

ab sem aux 

sem dor 

ab max sem 

aux 
ab max com aux 

teste p teste p teste p 

Grupo 

V     

(n=13) 

Média 33,8 46,4 52,2 35,8 46,8 50,2 2,36 0,036* 0,34 0,74 -2,32 0,039* 

DP 7,37 6,02 6,48 6,84 6,5 7,03       

Grupo 

P 

(n=14) 

Média 31,4 48,9 56,1 40,1 51,8 54,3 2,79 0,015* 2,8 0,015* -2,02 0,064 

DP 13,71 6,58 4,67 11,28 5,41 4,34       

Grupo 

A   

(n=15) 

Média 36,2 50 55,5 40,5 51,9 54,5 2,73 0,016* 1,91 0,076 -1,06 0,308 

DP 4,26 6,19 6,53 7,08 7,21 7,45             

Total   

(n=42) 

Média 33,9 48,5 54,7 38,9 50,3 53,1       

DP 9,26 6,3 6,06 8,69 6,7 6,57             

* significante ao nível de 5% 
 
Fonte: A autora. 

 

 

Para cada grupo do estudo, por meio da análise de correlação (Pearson), verificou-se se houve correlação das médias das 

medidas da abertura bucal com a percepção da dor registrada na escala EVA na 1ª consulta e no 1º retorno. 

 

1
1

5
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5.5 PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO SONO 

 

 

O questionário PSQI-BR foi aplicado no segundo retorno (4 semanas), pois 

avalia o sono do último mês. Como já explicado, devido ao isolamento social e 

interrupção da pesquisa, nossas análises estatísticas foram feitas com os dados no 

retorno que se concentrou o maior número de pacientes, no caso, dados do primeiro 

retorno. Pudemos então avaliar dois aspectos do sono, graças às anotações no diário 

da pesquisa: qualidade do sono e latência do sono. 

 

 

5.5.1 Qualidade do Sono  

 

 

Para averiguar se houve alteração na qualidade do sono após duas semanas 

da terapêutica com as diferentes placas oclusais, foram estabelecidas as médias das 

pontuações das respostas em relação à qualidade do sono percebida na noite anterior 

ao registro no diário da pesquisa, e a média das pontuações das respostas da questão 

6, sobre qualidade do sono do questionário PSQI, por grupo (Tabela 5.16). 
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Tabela 5.16 - Médias e desvio-padrão das médias dos valores dados à qualidade do sono na primeira 
avaliação Q6 (PSQI-BR) e no diário da pesquisa preenchido na primeira semana (1S) e 
na segunda semana (2S) de tratamento, segundo grupos 

 
 

Grupos  
Qualidade 

sonoQ6 (PSQI) 
1ª consulta 

QSono1S  
(Diário Pesquisa) 

QSono2S  
(Diário Pesquisa) 

Teste p 

Grupo 
V 

Média 1,69 1,33 1,17 6,999(1) 0,006* 

DP 1,032 0,436 0,534 0,207(2) 0,881 

n 13 12 11   

Grupo 
P 

Média 1,57 1,32 1,06   

DP 0,852 0,547 0,695   

n 14 13 10   

Grupo 
A 

Média 1,4 1,25 1,06   

DP 0,507 0,351 0,432   

n 15 15 15   

Total 

Média 1,55 1,3 1,09   

DP 0,803 0,438 0,532   

n 42 40 36     

* significante ao nível de 5% 
 
Fonte: A autora. 

 
 

 

Ao comparar as médias aplicando a análise estatística ANOVA de medidas 

repetidas aos grupos, ao longo do tempo, verificamos que as médias não diferem 

significativamente (F=0,207; p=0,881), mas diferem no tempo (F=6,999; p=0,006), 

mostrando que as médias dos valores atribuídos à qualidade do sono diferem apenas 

quando comparadas ao longo tempo, indicando melhora significativa, mas não 

existem diferenças entre os grupos. Isso pode ser observado visualmente pelo gráfico 

5.7. 
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Gráfico 5.7 – Médias dos valores atribuídos à qualidade do sono na primeira avaliação Q6 (PSQI-BR) 
e no diário da pesquisa preenchido na primeira semana (1S) e na segunda semana (2S) 
de tratamento, segundo grupos 

 
 

 
 

Fonte: A autora. 

 

 

5.5.2 Latência do Sono 

 

 

Avaliou-se a possível alteração na latência do sono após duas semanas da 

terapêutica com as diferentes placas oclusais, por meio das médias das pontuações 

das respostas em relação à facilidade de pegar no sono percebida na noite anterior 

ao registro no diário da pesquisa, e a média das pontuações das respostas da sobre 

latência do sono do questionário PSQI-BR (Q2+Q5), segundo grupos (Tabela 5.17). 
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Tabela 5.17 - Médias e desvio-padrão dos valores atribuídos à latência do sono na primeira avaliação 
Q2+Q5 (PSQI-BR) e no diário da pesquisa (facilidade em pegar no sono) preenchido na 
primeira semana (1S) e na segunda semana (2S) de tratamento, segundo grupos 

 
 

Grupos  
Latência sono 
Q2+Q5 (PSQI) 

1ª consulta 

LSono1S  
(Diário Pesquisa) 

LSono2S  
(Diário Pesquisa) 

Teste p 

Grupo V Média 1,77 1,19 1,03 11,001(1) 0,001* 

DP 1,092 ,719 ,683 0,309(2) ,736 

n 13 12 11   
Grupo P Média 2,07 1,46 1,20   

DP 1,072 ,782 ,853   
n 14 13 10   

Grupo A Média 1,40 1,15 1,23   
DP 1,056 ,589 ,537   
n 15 15 15   

Total Média 1,74 1,26 1,16   

DP 1,083 ,691 ,666   

n 42 40 36     

* significante ao nível de 5% 
 
Fonte: A autora. 

 
 

 

Realizou-se o teste para averiguar se os grupos diferem quanto à latência do 

sono (PSQI) respondido na 1ª consulta, e como resultado, as diferenças entre os 

grupos não se mostraram significantes (teste de Kruskal-Wallis=2,136, p=0,344), 

havendo assim possibilidade de comparação das médias. As médias apresentaram 

diferenças significantes com o passar do tempo (F=11,001; p=0,001). Porém, na 

comparação entre os grupos, pela análise anova de medidas repetidas, ao longo do 

tempo, verificou-se que não houve diferença significante (F=0,309; p=0,736) (Gráfico 

5.8). 
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Gráfico 5.8 - Médias latência do sono 
 

 

 
 

Fonte: A autora. 

 

 

Em suma, com duas semanas de terapêutica com placas oclusais, os 3 grupos 

melhoraram a dor espontânea com o passar do tempo, porém a significância 

estatística foi constatada apenas no grupo P (p=0,048). Para as médias de dor ao 

acordar, registrados no diário da pesquisa foram comparadas às médias de dor 

espontânea no primeiro retorno a melhora nos grupos P (p=0,008) e A (p=0,044) foram 

estatisticamente significantes. A intensidade da dor pela manhã registrada no diário 

da pesquisa foi categorizada e a comparação de suas médias entre a primeira e a 

segunda semana foi feita, mostrando melhora significante de uma semana para a 

outra nos grupos P (p=0,013) e A (p=0,020). Os 3 grupos mostraram melhora da dor 

à palpação nos 24 pontos que incluíram músculos e articulações, sendo que nos 

grupos P (12,5%) e V (9%) as porcentagens de melhora foram altas e próximas, e o 

grupo A (3,9%) obteve a menor porcentagem de aumentos de pontos sem dor.  Nos 

três grupos, houve aumento de pontos palpados referindo dor severa: em 

porcentagens baixas e bem próximas nos grupos P (2,1%) e V (2,6%), e uma alta 

porcentagem no grupo A (12,7%). Na avaliação da palpação exclusivamente articular, 

4 pontos, a melhora da dor foi estatisticamente significante apenas para as pacientes 

do grupo V (p=0,034). Os resultados do aumento da abertura bucal sem auxílio e sem 

dor foram estatisticamente significativos para todas as pacientes da amostra: grupo V 

(p=0,036), grupo P (p=0,015) e grupo A (p=0,016), entretanto, a abertura máxima sem 

auxílio teve aumento significativo somente para as pacientes do Grupo P (p=0,015). 
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Para o grupo V (p=0,039), a abertura máxima com auxílio sofreu um aumento 

estatisticamente significante. As médias quanto à análise da qualidade e latência do 

sono mostram diferenças significantes nos três grupos em relação ao tempo 

(p=0,001), mas não em relação aos grupos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O cálculo amostral para este estudo foi de 64 pacientes, porém não foi possível 

atingi-lo. Infelizmente o estudo foi interrompido pelo fechamento da FOUSP devido às 

medidas de isolamento social adotadas em um cenário de pandemia causado pelo 

coronavírus, SARS-CoV-2, que disseminou a COVID-19. Frente a essa adversidade, 

contamos com 57 pacientes iniciais. Entretanto os dados de três pacientes foram 

removidos dos cálculos estatísticos devido a utilização de fármacos com princípios 

ativos que poderiam interferir nos resultados, e que não estavam disponibilizados na 

medicação de resgate: miorrelaxante de ação central, anti-inflamatório esteroidal, e 

anti-inflamatório esteroidal (devido a uma crise de bronquite). Sendo assim, nossa 

amostra contou com dados de 54 pacientes na consulta inicial, porém somente 42 

retornaram na primeira consulta de avaliação.  

A escolha de trabalharmos apenas com os dados das pacientes que 

compareceram ao primeiro retorno (n=42), foi feita para que tivéssemos uma menor 

perda do poder da amostra nos cálculos estatísticos, já que quando há perda de 

seguimento de mais 30% dos pacientes do estudo, pode haver comprometimento da 

representatividade da amostra (Miot, 2011). Sempre que há uma amostra do estudo 

de proporção muito restrita (<30 medidas), a análise de subgrupos torna-se difícil e 

compromete o desempenho dos testes estatísticos (Miot, 2011), por isso os dados do 

segundo (n=24) e do terceiro (n=9) retornos não foram considerados. Os resultados 

podem, no caso do número menor da amostra, aumentar os limites do intervalo de 

confiança do parâmetro estimado inicialmente, sem necessariamente significar falta 

de validade interna (Miot, 2011). 

A decisão de incluir apenas mulheres que não estivessem na menopausa foi 

tomada com o objetivo de trabalhar com uma a amostra homogênea, aumentando o 

poder dos resultados, pois a DTM afeta mais mulheres, durante o período fértil, e 

decresce com o avanço da meia idade (Scrivani et al., 2008; Dworkin, 2011). A idade 

média das 42 pacientes que foram avaliadas estatisticamente variou de 19 a 48 anos, 

média de idade 33,02 e DP de 8,77 anos, que corrobora com os achados 

epidemiológicos da literatura onde a disposição por idade dos pacientes acometidos 
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pela DTM reproduz uma curva de Gauss,  com a maior prevalência na faixa de 35 a 

45 anos (LeResche; Drangsholt, 2008).  

A totalidade das pacientes que entraram para a análise estatística deste estudo 

tinha duração de dor com variação de 3 meses a 21 anos, caracterizando uma amostra 

de pacientes com dor crônica. A dor crônica é definida como uma dor persistente ou 

recorrente por mais de 3 meses. Esse conceito conforme a duração da dor tem o 

benefício da clareza e da funcionalidade (Treede et al., 2015). 

Recomenda-se que, em ensaios clínicos de dor crônica, haja avaliação dos 

resultados relevantes em 6 domínios: (1) dor; (2) funcionamento físico; (3) 

funcionamento emocional; (4) avaliações dos participantes quanto à melhora e 

satisfação com o tratamento; (5) sintomas e eventos adversos; e (6) disposição do 

participante (Turk, 2003). A interrupção deste estudo e consequente impossibilidade 

das coletas de dados no segundo e terceiro retornos, inviabilizou a avaliação dos 

domínios (3), (4), (5) e (6) dessa recomendação. Entretanto a terapêutica com os 3 

tipos de placas pôde ser avaliada quanto à dor e funcionamento físico por um período 

de 2 semanas de tratamento. Graças aos registros de aspectos do sono no diário da 

pesquisa, pôde-se fazer uma análise sobre a percepção subjetiva da qualidade e 

latência do sono. Mediante a dor crônica, a qualidade do sono é especialmente 

marcada por dificuldades na facilidade de pegar no sono e por uma menor intensidade 

do sono restaurador profundo (Blagestad et al., 2012), desta forma, a coleta de dados 

subjetivos sobre esses aspectos do sono propiciaram informações importantes.  

Apesar de os três grupos, em relação ao tempo, terem apresentado a melhora 

na latência e na qualidade do sono, não houve resultado significativo na eficácia de 

um tipo de placa em relação a outro. 

Tanto as DTMs quanto outras condições de dor crônica têm como característica 

a dor episódica, influenciando o momento da busca de tratamento, que acontece no 

pico de dor ou quando a dor excede os parâmetros conhecidos pelo paciente. Desta 

forma, a melhora a experiência de dor pode ocorrer devido à terapêutica proposta ou 

devido à regressão à média (Whitney; Von Korff, 1992). Esse fenômeno oferece um 

risco de induzir viés de melhora em estudos que trabalham com a variável dor. Quando 

um paciente procura tratamento no momento em que sua dor encontra-se na maior 

intensidade, é esperado que haja uma diminuição em direção à média da dor do ciclo 
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desse paciente, com ou sem tratamento (Davis, 1976; Whitney; Von Korff, 1992). 

Neste estudo, na ocasião da primeira consulta, as pacientes registraram duas 

intensidades de dor, primeiramente a do momento da avaliação e, em seguida numa 

outra escala EVA, a maior intensidade de dor percebida nos 7 dias pregressos àquele 

momento. Praticamente a totalidade da amostra registrou um valor maior de 

intensidade de dor na escala EVA que aferiu a maior dor percebida nos 7 dias 

pregressos àquela consulta inicial, à exceção de duas pacientes que registraram 

dores de igual intensidade e uma paciente que registrou intensidades praticamente 

iguais, com uma diferença de 0,3 na escala EVA. Sendo assim, o estudo pôde ter seu 

início com um risco reduzido de viés na melhora da variável dor devido à redução à 

média. 

A afirmação de risco reduzido deve-se ao fato de que o autorrelato da dor pode 

ser influenciado por uma série de fatores, dentre eles a memória. A literatura revela 

que a memória da dor crônica (Stone et al., 2005; Broderick et al., 2008), aguda (Eli 

et al., 2003; McNeil et al., 2011) e experimentalmente provocada (De Pascalis et al., 

2002; Gedney; Logan, 2006) são superestimadas. Entretanto, questionavelmente, há 

vários estudos que mostraram que a recordação da intensidade da dor aguda (Bruck 

et al., 1995; Eli et al., 2000) e da dor induzida experimentalmente (Rode et al., 2001; 

De Pascalis et al., 2008) é subestimada. Por fim, existem estudos que encontraram 

evidências de que a memória da dor crônica (Bolton, 1999; Lefebvre; Keefe, 2002), 

aguda (Singer et al., 2001; Terry et al., 2007b) e provocada experimentalmente (Terry 

et al., 2007a; Jantsch et al., 2009), é precisa, portanto confiável. 

Estudos que exploram o campo da memória da dor também o fazem quanto ao 

período que separa a experiência de dor da sua lembrança. Em alguns estudos 

encontra-se menor precisão quanto mais longo for esse período (Tasmuth et al., 1996; 

Feine et al., 1998; McGorry et al., 1999; Eli et al., 2000; Bąbel et al., 2018). Acredita-

se que uma subestimação na memória da dor poderia ser observada depois de um 

mês entre a experiência da dor e sua lembrança (recall delay) (Bąbel et al., 2018).  

Quanto à intensidade da dor espontânea (EVA), os três grupos de tratamento 

apresentaram melhora após duas semanas de tratamento, porém unicamente o grupo 

P, o grupo controle da placa vibratória, apresentou melhora significativa dessa dor 

(p=0,048). A correlação da média de dor espontânea ao acordar, registrada durante 
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14 dias no diário da pesquisa, e a média de dor no primeiro retorno foi significante 

para os grupos P e A, indicando que o uso da placa durante a noite reduziu a dor ao 

acordar e que essa redução da dor pela manhã estava correlacionada com a redução 

da dor no primeiro retorno. Os grupos P e A também tiveram diminuição significativa 

da dor espontânea pela manhã e antes de dormir entre a primeira e a segunda 

semana. Os resultados encontrados não corroboram com um estudo piloto (n=4) que 

utilizou placa vibratória e placa inativa (controle), onde a média de dor espontânea 

(EVA) após 15 dias de uso da placa inativa, teve um agravamento de 67% (Hara et 

al., 2013a). Também não há congruência com o estudo piloto que comparou a 

eficiência do feedback vibratório com a placa controle, sem vibração, mostrando um 

pequeno aumento nos níveis de dor após 15 dias de uso noturno para o grupo que 

usou a placa inativa (Hara et al., 2013b). 

Sabe-se que a placa acrílica, estabilizante, pode aumentar a frequência do 

apertamento noturno nos primeiros 14 dias de uso, conforme demonstrou o estudo 

que comparou o apertamento noturno de pacientes que usaram a placa vibratória e a 

placa acrílica (Hara et al., 2020). Nas médias de dor espontânea a placa acrílica 

mostrou-se menos eficiente quando comparada à placa passiva, cuja ação foi 

aumentar a dimensão oclusal (DV), com contatos posteriores bilaterais, porém sem 

distribuição de cargas. Hipotetiza-se que a melhora significativa no grupo P tenha 

relação com as dimensões desse aparelho oclusal, que dificulta o fechamento normal 

da boca e a sucção da bochecha durante o hábito parafuncional do apertamento 

dental, possivelmente diminuindo sua frequência e melhorando significativamente da 

dor nesse grupo. Sabe-se que a linha alba é uma alteração comum da mucosa jugal, 

geralmente associada a pressão, irritação por fricção, ou trauma de sucção das 

superfícies vestibulares dos dentes (Neville et al., 2009), e que a atividade 

parafuncional pode causar marcas edentadas na língua e bochecha (Koyano et al., 

2008; Lavigne et al., 2011). Embora a placa utilizada pelo grupo V tivesse dimensões 

idênticas à do aparelho sem vibração, acrescido do recurso vibratório de biofeedback, 

esse grupo não apresentou o resultado promissor e esperado, na redução da dor 

espontânea apresentado na literatura (Hara et al., 2013a; Hara et al.,2013b; Hara et 

al., 2020).  
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Para que as funções do sistema estomatognático sejam realizadas de maneira 

eficaz, são encontradas na cavidade oral e nos lábios, algumas das mais sofisticadas 

modalidades sensoriais de todo corpo. A detecção de estímulos pelo sistema 

somatossensorial proporciona ao sistema nervoso central a capacidade de uma 

percepção extremamente sensível para textura e forma, além de detectar estímulos 

de cargas (pressão) aplicadas na dentição e sua direção, temperatura, e identificar 

vários tipos de produtos químicos (Miller, 2002). Esse sistema depende de uma rede 

incessante de reflexos para controlar e modular a fala, deglutição e mastigação, e 

cada uma dessas respostas motoras complexas é articulada por arcos reflexos, 

calibrando o sinal motor final aos músculos designados. Os reflexos controlam um 

conjunto de músculos, muitas vezes antagônicos, para coordenar uma resposta 

motora subconsciente (por exemplo, abertura da mandíbula) (Miller, 2002).  

Informações advindas dos receptores sensoriais localizados no ligamento 

periodontal, das ATMs, da mucosa oral e dos músculos mastigatórios alteram a 

mastigação. Um reflexo de abertura mandibular acontece quando, inesperadamente 

durante a mastigação, os dentes encontram uma estrutura sólida. Esse reflexo, no 

qual há uma rápida inibição dos músculos elevadores e a ativação reflexa dos 

músculos depressores, é seguido da limitação do movimento de fechamento 

mandibular, interrompendo a mastigação (Yoshida, 1998). Desta forma, durante a 

sobrecarga muscular, o estímulo vibratório poderia provocar um reflexo subconsciente 

de abertura bucal, interrompendo o hábito parafuncional (Hara et al., 2020). A placa 

vibratória, utilizada por 4 mulheres diagnosticadas com DTM muscular crônica 

promoveu melhora em 77% na média de dor inicial dessas pacientes após 30 dias de 

uso noturno contínuo (Hara et al., 2013a). O grupo V, neste estudo apresentou-se com 

um número de pacientes três vezes maior (n=13), e uma melhora de 34,89% na média 

da dor inicial, entretanto a avaliação foi feita após 14 dias e as pacientes tinham 

diagnóstico de DTM crônica muscular e articular.  

A unidade vibratória da placa utilizada neste estudo, inserida na região oclusal 

do primeiro e do segundo molar, ao ser acionada com a pressão exercida pela 

parafunção, possibilita a emissão de estímulos aos mecanorreceptores localizados no 

ligamento periodontal, fusos musculares, mucosa e articulação temporomandibular 

(Hara et al., 2013a).  
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 Um relato de caso com efeito indesejável de dor devido à alodínea mecânica 

em uma paciente com 24 anos, é encontrado na literatura. Com história de um ano de 

dor, e diagnóstico de DTM articular (ATM esquerda) e muscular, pelo RDC/TMD, a 

paciente entrou em um protocolo experimental projetado para avaliar a adaptação 

vibrotátil em pacientes com DTM, que forneceu estímulos vibratórios de 25 Hz à pele 

na região do músculo masseter esquerdo. Após a primeira sessão experimental, a 

paciente relatou dor inesperada como resposta à estimulação vibrotátil (Fillingim et al., 

1998).  

A manifestação de dor espontânea ou gerada por estímulos não nocivos pode 

acontecer quando existem modificações na função ou na anatomia das terminações 

nervosas e troncos nervosos periféricos ou nas vias de condução e processamento 

central da informação sensitiva (Teixeira, 2001b). Supõe-se que o resultado aquém 

do esperado na redução da dor espontânea para o grupo V, possa ter tido relação 

com o fato de que todas as pacientes tinham dor crônica e inflamação articular. Essa 

composição pode ter induzido a sensibilização periférica e central, com o surgimento 

de alodínea em algumas pacientes do estudo, e consequentemente a vibração pode 

ter agido como estímulo inócuo para dor em algumas pacientes do grupo V. Em 

pacientes com DTM crônica, a sensibilização central e/ou periférica origina-se com 

mais frequência de dores articulares do que de dores musculares (Park et al., 2010). 

Ultimamente, o termo sensibilização central tem sido usado para descrever a 

amplificação dos sinais de dor que podem decorrer da dor crônica (Harper et al., 

2016). Além disso, foi demonstrado que pacientes com dor miofascial crônica (DTM e 

fibromialgia), principalmente as que apresentam altos níveis de hipervigilância, 

demonstram uma amplificação enfática da percepção para alguns tipos de estímulos. 

Os pacientes com DTM tiveram aumento da sensibilidade à pressão inócua e a 

estímulos auditivos, devido a sinais sensoriais não dolorosos claramente amplificados 

(Hollins et al., 2009). Sugere-se que, para alguns pacientes com DTM, a centralização 

de sua dor pode ser devido a uma série de alterações genéticas e/ou inflamatórias no 

sistema de neurotransmissão (Harper et al., 2016).  
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Existem várias evidências de que certas terapêuticas são mais apropriadas 

para alguns pacientes do que para outros e enquanto  nos movemos em direção à 

tratamentos mais personalizados para dor por DTM, é essencial considerar o nível de 

sensibilização central da dor que cada paciente se encontra (Harper et al., 2016).  

Acredita-se que a vibração é capaz de excitar as aferências dos receptores de 

pressão, Corpúsculos de Pacini, e que possa sensibilizar os receptores táteis de um 

neurônio sensorial mielínico de maior calibre, fibras A beta, presentes na pele, 

periodonto, fusos musculares e órgãos tendinosos. Essas fibras de condução rápida, 

tendo o seu potencial de ação atingido, fazem a transdução do estímulo e disparam o 

potencial de ação nas vias aferentes onde, de acordo com a Teoria das Comportas 

(Melzack; Wall, 1965), no corno dorsal da medula espinhal interagem e inibem a 

sinapse e consequentemente a transmissão do potencial de ação, impedindo assim o 

caminho ascendente e a resposta de dor (Lundeberg et al., 1984; Pantaleo et al., 1988; 

Todd, 2010). Os interneurônios estimulados pelos aferentes de grosso calibre 

ocasionariam potenciais negativos nas raízes sensitivas que resultaria em redução da 

amplitude dos potenciais nociceptivos que chegam ao corno posterior da medula 

espinhal (CPME), bloqueando a transferência de informações nociceptivas para o 

segundo neurônio do CPME e os impulsos hiperpolarizantes dos aferentes das fibras 

C. Essa teoria introduziu o conceito apropriado para justificar a interação sensorial, 

aonde modalidades e qualidades sensoriais diferentes interagem, modificando-se 

quanto à sua  expressão (Teixeira, 2001a), e é também um dos mecanismos de 

supressão de dor proposto para funcionamento da placa vibratória (Hara et al., 

2013a). 

Conhece-se pouco com relação aos mecanismos de supressão de dor crônica 

e sobre as modificações do padrão da atividade dos neurotransmissores nessa 

situação. Provavelmente os mecanismos envolvidos na expressão da dor crônica 

sejam diversos dos observados na dor aguda (Teixeira, 2001b). Uma revisão 

sistemática com meta-análise revelou diversas etiologias de dor crônica, como 

fibromialgia, distúrbios da articulação temporomandibular, osteoartrite e dor muscular 

entre outras, são consistentes com baixa capacidade inibitória da dor (Lewis et al., 

2012). A modulação da dor acontece no corno posterior da medula espinal. Situações 

de estresse, medo, ansiedade e a duração da experiência dolorosa interferem no 

mecanismo de ativação do sistema opioide, envolvido na modulação da dor. Quando 
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existe um alto nível de excitabilidade nas vias nociceptivas, os receptores NMDA dos 

segundos neurônios localizados no corno dorsal da medula espinhal, fazem com que 

esses neurônios se tornem hipersensíveis. A ativação dos receptores pré sinápticos 

opioides nas fibras C, a princípio, reduzem ou bloqueiam as aferências dessas fibras, 

mas os estímulos dolorosos repetitivos superam essa inibição, produzindo dor 

(Teixeira, 2001b). Sendo assim, na dor crônica, onde há longa duração da dor e os 

estímulos químicos nociceptivos gerados pela inflamação, captados pelos receptores 

das fibras C, são persistentes, a inibição da experiência dolorosa pode diminuir ou até 

inexistir e no caso deste estudo ter impactado a eficiência do feedback vibratório na 

percepção da dor espontânea.  

O caminho pelo qual o estímulo vibratório pode diminuir a parafunção, 

diminuindo a dor foi elucidado mas ainda não está claro. Entretanto, um estudo piloto 

mostra que há diminuição da frequência do apertamento noturno após duas semanas 

de uso de uma placa oclusal com o recurso vibratório (Hara et al., 2020). Essa redução 

da frequência da parafunção, com consequente diminuição da carga sobre as ATMs, 

justifica os resultados promissores para o tratamento da dor articular com a placa 

vibratória. A placa vibratória apresentou melhora significativa para a palpação 

posterior à cápsula na ATM esquerda. Dos 4 pontos articulares palpados (posterior à 

cápsula 2/4 e lateral à cápsula 2/4), o estímulo vibratório foi o diferencial para a 

redução do número de pontos de dor média ou severa e aumento de pontos de dor 

leve ou sem dor em dois pontos posteriores à cápsula (direita e esquerda) e um ponto 

lateral à cápsula. Não se encontra, na literatura, dados relacionados à eficiência do 

biofeedback vibratório com esta especificidade. Este é o primeiro resultado que 

evidencia a eficiência do efeito vibratório na redução da dor articular especificamente. 

Sendo a dor um dos sinais da inflamação, essa redução poderia sugerir uma 

diminuição da inflamação articular.  

Os 3 tipos de placas utilizados neste estudo proporcionaram melhora dos 

sintomas com o passar do tempo em todos os aspectos avaliados: dor espontânea, 

dor à palpação, aumento da abertura bucal, qualidade de sono e eficiência do sono. 

Embora com design e princípios diferentes, essas placas apresentavam 

características comuns, como recobrimento total da arcada com apoio bilateral dos 

dentes posteriores, e a melhora era esperada em toda a amostra, porém com maior 

eficácia da placa vibratória.  A expectativa de melhora de toda a amostra justifica-se 
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devido ao fato da mandíbula ser um sistema de alavanca classe 3 (Hylander, 1975), 

e devido a isso, quanto mais posterior é o contato dental, uma maior força é gerada e 

a carga articular é reduzida. Quando há o contato oclusal sólido, os dentes posteriores 

absorvem a força da contração muscular, portanto a falta desses dentes ou uma 

mordida aberta posterior, sobrecarrega as articulações. Desta forma, quando há 

suporte posterior do contato do dente ou um aparelho oclusal com cobertura total da 

arcada, a carga articular é reduzida (Greene; Menchel, 2018). Sabe-se também que o 

aumento dos espaços intra-articulares ocorrem quando há a utilização dos aparelhos 

oclusais (Ettlin et al., 2008). Frente à uma artralgia  pode ocorrer o reflexo muscular 

de imobilização, ou imobilização muscular protetora, ou ainda co-contração protetora, 

que significa uma contração reflexiva dos músculos, resultante de estímulos nocivos 

do campo sensorial da articulação, tecido mole ou outra estrutura, para impedir o 

movimento ou proporcionar estabilização aos tecidos dolorosos circundantes, que 

difere do espasmo muscular porque a contração não é sustentada quando o músculo 

está em repouso (De Leeuw; Kasser, 2018). Sendo assim, à partir da redução da 

sobrecarga na ATM com o uso da placa oclusal pode ocorrer a redução da dor articular 

com consequente relaxamento muscular pela supressão da co-contração protetora, 

diminuindo, desta forma, o sintoma álgico também nas estruturas musculares 

envolvidas. 

A placa acrílica foi a que mostrou menor eficácia nesse período, em todas as 

variáveis, o que corrobora com a literatura que evidencia que a aplicação mais 

amplamente reconhecida de placas oclusais para o tratamento de DTMs é em 

pacientes com desordens musculares (Greene; Menchel, 2018). As placas acrílicas 

estabilizantes são uma das modalidades terapêuticas mais utilizadas para o manejo 

das DTMs, principalmente as musculares (Fernandes et al., 2018). 

As placas oclusais estabilizadoras necessitam de ajustes, redistribuindo as 

cargas devido aos novos posicionamentos que a mandíbula vai adquirindo como 

resultado da terapêutica com a placa oclusal. Os ajustes devem ser feitos em várias 

consultas enquanto a musculatura relaxa e a mandíbula adquira uma posição estável 

(Al-Ani et al., 2004). Entretanto, a placa do grupo P teve maior eficácia, em 

comparação à placa acrílica, sugerindo que a distribuição das cargas não foi essencial 

para a melhora da dor e da função para as pacientes que a utilizaram. Provavelmente 

o apoio posterior bilateral, que diminui as cargas nas articulações, e a dimensão desta 
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placa pré fabricada, que dificulta o fechamento bucal e provavelmente dificulta 

também a sucção da mucosa que acompanha o apertamento, pode ter tido um efeito 

na redução do hábito parafuncional noturno, conforme já discutido, resultando na 

diminuição estatisticamente significativa da dor espontânea no período de duas 

semanas.  

Como discorrido, este ensaio clínico apresentou limitações quanto ao número 

de participantes da amostra e tempo de acompanhamento. Futuras pesquisas são 

necessárias para atingir resultados mais consistentes onde será possível avaliar 

também a qualidade de vida e qualidade do sono por meio de questionários validados, 

que estavam previstos neste estudo. 

Para trazer luz à questão dos mecanismos de alteração da resposta de dor, 

nos ensaios de dor crônica, seria conveniente usar o Teste Sensorial Quantitativo 

(QST), pois consiste em um conjunto de métodos que provoca respostas perceptivas 

dos pacientes a estímulos sensoriais quantificáveis que são avaliadas para 

caracterizar a função ou disfunção do sistema somatossensorial, assim seria possível 

avaliar previamente o nível de centralização da dor de cada paciente. 

O olhar científico não nos permite afirmar que se o estudo tivesse sido 

concluído de acordo com o desenho original as evidências seriam as mesmas. Porém 

este estudo clínico pode nortear a indicação do uso da placa vibratória para a 

terapêutica em pacientes com diagnóstico de DTM articular. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Em pacientes com DTM crônica diagnosticadas com artralgia e mialgia, a placa 

vibratória mostrou eficácia para a redução da dor à palpação do ligamento posterior 

da ATM esquerda e, funcionalmente, para a abertura bucal máxima com auxílio. Na 

abertura bucal sem auxílio e sem dor apresentou a mesma eficácia que as outras 

placas do estudo. Mostrou-se menos eficaz em comparação com a placa passiva na 

redução da dor espontânea e na abertura bucal sem auxílio.  A melhora progressiva 

da qualidade e latência do sono, com o passar do tempo foi observada nos três 

grupos, embora sem significância estatística entre eles. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C – RDC/TMD 
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ANEXO D – Escala Visual Analógica (EVA) 
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ANEXO E – Anúncio para divulgação pela imprensa FOUSP 
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ANEXO F – Questionário de pré triagem clínica 
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ANEXO G – Questionário OHIP 
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ANEXO H – Questionário SF-36 
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ANEXO I – Questionário QSPI – BR 
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ANEXO J – Ficha Avaliação Clínica de Retorno 
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ANEXO K – Diário da Pesquisa 
 

 


