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RESUMO

Rabelo IJ. Avaliação dos fatores psicossociais de disfunção temporomandibular em
atletas utilizando o eixo II do RDC/TMD [dissertação]. São Paulo: Universidade de
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão Corrigida.

A Disfunção Temporomandibular é de etiologia multifatorial, envolvendo aspectos
psicológicos, como depressão, ansiedade e somatização, podendo levar a um
comprometimento da qualidade de vida do individuo. No atleta, para garantir um bom
desempenho, é importante tanto o campo físico quanto mental estarem saudáveis. O
objetivo desse estudo foi avaliar através do eixo II do questionário RDC/TMD os
fatores psicossociais de DTM, os tipos de modalidade esportiva – individual e
coletiva e o tempo de prática do individuo. O questionário foi aplicado de forma
online e 132 atletas responderam. Foi possível observar uma correlação linear
negativa (r= -1) dentro da análise estatística, em todas as variáveis e a associação
entre as variáveis “tempo de prática e depressão” apresentou significante em todos
os grupos (total da amostra, esportes individuais e esportes coletivos), com o valor
de p= 0,011, p= 0,032 e p= 0,008, respectivamente. A associação entre “tempo de
prática e somatização com dor” foi significante apenas no grupo total da amostra,
com p= 0,041. Pode-se concluir que o nível de depressão e a somatização com dor
diminuíram significantemente à medida que o tempo de prática de esporte
aumentou, sendo no esporte coletivo a correlação mais significante. Ademais, o nível
de depressão aumentou à medida que o grau de dor crônica aumentou. Quanto ao
tipo de modalidade esportiva, os indivíduos que praticam esportes individuais
apresentaram maior nível de depressão e grau de dor crônica.

Palavras-chave: Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular, Atletas,
Depressão, Dor Crônica.

ABSTRACT

Rabelo IJ. Evaluation of the psychosocial factors for temporomandibular disorders in
athletes using axis II of the RDC/TMD [dissertation]. São Paulo: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão Corrigida.

Temporomandibular Dysfunction has a multifactorial etiology, involving psychological
aspects, such as depression, anxiety and somatization, which can lead to an
impairment of the individual's quality of life. To ensure a good performance of the
athlete, it is important both the physical and mental fields to be healthy. The objective
of this study was to evaluate through axis II of the RDC / TMD questionnaire the
psychosocial factors of TMD, the types of sports - individual and collective and the
individual's practice time. The questionnaire was applied online and 132 athletes
answered. It was possible to observe a negative linear correlation within the
statistical analysis and the comparison between the variables "time of practice and
depression", and "time of practice and somatization" presented a significant statistical
result. It can be concluded that the level of depression increased as the degree of
chronic pain increased. As for the type of sport, individuals who practice individual
sports had a higher level of depression and a degree of chronic pain. As for the
practice time, the level of depression and somatization decreased as the practice
time increased.

Keywords: Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome, Athletes, Depression,
Chronic Pain.

LISTA DE QUADROS

Quadro 4.1 - Distribuição de Gênero da Amostra .................................................... 40

Quadro 4.2 - Avaliação do Nível de Depressão ....................................................... 43

Quadro 4.3 - Avaliação do Nível de Dor e Somatização .......................................... 43

Quadro 4.4 - Avaliação do Nível de Somatização sem Dor ..................................... 44
Quadro 4.5 - Item 10 do Eixo II – RDC/TMD – Number of Disability Days ................ 45
Quadro 4.6 - Somatório dos itens 11,12 e 13 do Eixo II – RDC/TMD ÷ 3 e depois ×
10 – Disability Points ............................................................................ 45

Quadro 4.7 - Classificação do Grau de Dor Crônica ................................................. 46

Quadro 5.1 - Descrição dos tipos de esportes individuais e coletivos ....................... 64

Quadro 5.2 - Análise estatística das variáveis

...................................................... 79

LISTA DE IMAGENS

Imagem 4.1 -Itens 7, 8 e 9 do Eixo II- RDC/TMD relacionadas à Incapacidade
Característica da Dor (CPI) .................................................................. 41

Imagem 4.2- Itens 11,12 e 13 do Eixo II- RDC/TMD relacionadas à Pontos de
Deficiência (Disability Points) ........................................................... 42

Imagem 4.3- Item 03 do eixo II do RDC/TMD .......................................................... 44

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 5.1 - Frequência dos atletas quanto o tipo de modalidade esportiva ........... 65

Gráfico 5.2 - Frequência de dias por semana praticados .......................................... 65

Gráfico 5.3 - Distribuição da frequência horas/dia .................................................... 66

Gráfico 5.4 - Distribuição em relação ao tempo de prática ....................................... 67

Gráfico 5.5 - Distribuição quanto a presença de dor na face nas últimas 4 semanas (Item
03 do eixo II do RDC/TMD) ...................................................................... 68

Gráfico 5.6 - Distribuição da Classificação de Dor Crônica ............................................ 68

Gráfico 5.7 - Distribuição do Nível de Depressão .......................................................... 69

Gráfico 5.8 - Nível de Somatização com dor................................................................. 70

Gráfico 5.9- Níveis de somatização sem dor ............................................................... 70

Gráfico 5.10- Grau 0 de Dor Crônica X Níveis de Depressão ........................................ 71

Gráfico 5.11- Grau I de Dor Crônica X Níveis de Depressão ......................................... 72

Gráfico 5.12- Grau II de Dor Crônica X Níveis de Depressão ........................................ 73

Gráfico 5.13- Dor crônica X modalidade esportiva ....................................................... 74

Gráfico 5.14- Nível de depressão X Tipo de modalidade esportiva ................................ 75

Gráfico 5.15- Somatização com dor X Tipo de modalidade esportiva .............................. 77

Gráfico 5.16- Somatização sem dor X Tipo de modalidade esportiva ............................. 78

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADA

American Dental Association

ATM

Articulação Temporomandibular

CEP/FOUSP

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo

CPI

Característica da Dor

DEP

Depressão

DP

Disability Points

DTM

Disfunção Temporomandibular

GCPS

Graded Chronic Pain Scale

LAPOEBI_USP

Laboratório De Pesquisa Em Odontologia Do Esporte E
Biomecânica Da Universidade De São Paulo

RDC/TMD

Research Diagnostic Criteria/ Temporomandibular Disorder

SCL90-R

Symptom Checklist 90-R

SNC

Sistema Nervoso Central

SOM

Somatização

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO .......................................................................................27

2

REVISÃO DE LITERATURA .................................................................31

2.1

ASPECTOS FUNCIONAIS DO SISTEMA MASTIGATÓRIO .................31

2.2

DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR ................................................32

2.2.1

Etiologia ................................................................................................33

2.2.2

Fatores Psicossociais ..........................................................................34

2.3

SOMATIZAÇÃO .....................................................................................34

2.3.1

Somatização e DTM ..............................................................................35

2.3.2

Somatização e Atleta ............................................................................35

2.4

DEPRESSÃO .........................................................................................36

2.4.1

Depressão e DTM .................................................................................36

2.4.2

Depressão e Atleta ...............................................................................37

2.5

DOR CRÔNICA ......................................................................................38

2.5.1

Dor crônica e DTM ................................................................................38

2.5.2

Dor crônica e Atleta ..............................................................................39

2.6

EQUILÍBRIO POSTURAL E DTM...........................................................39

2.7

A DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E O ATLETA .......................42

3

PROPOSIÇÃO .......................................................................................45

4

MATERIAL E MÉTODOS ......................................................................47

4.1

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ...................................................................47

4.2

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO..................................................................47

4.3

AMOSTRA ..............................................................................................47

4.4

QUESTIONÁRIO RDC/TMD...................................................................48

4.4.1

Eixo II do RDC/TMD ..............................................................................48

4.4.1.1

Depressão ..............................................................................................53

4.4.1.2

Dor e Somatização .................................................................................53

4.4.1.3

Somatização sem dor .............................................................................54

4.4.1.4

Grau de Dor Crônica ..............................................................................54

4.4.1.4.1 Valor da Pontuação de Incapacidade .....................................................55
4.4.1.4.2 Intensidade Característica da Dor (CPI) .................................................56

4.5

ANÁLISE ESTATÍSTICA ........................................................................ 57

4.6

COMITÊ DE ÉTICA ................................................................................. 57

5

RESULTADOS ...................................................................................... 58

5.1

RESULTADOS GERAIS ........................................................................ 58

5.2

RELAÇÃO ENTRE FATORES PSICOSSOCIAIS .................................. 66

5.2.1

Grau de Dor Crônica x Nível de Depressão ....................................... 66

5.2.2

Grau de Dor Crônica x Tipo de Modalidade Esportiva ..................... 68

5.2.3

Nível de Depressão x Tipo de Modalidade Esportiva ....................... 69

5.2.4

Somatização com Dor x Tipo de Modalidade Esportiva ................... 70

5.2.5

Somatização sem Dor x Tipo de Modalidade Esportiva ................... 72

5.3

ESTATÍSTICA ........................................................................................ 73

6

DISCUSSÃO.......................................................................................... 76

7

CONCLUSÕES...................................................................................... 80
REFERÊNCIAS ..................................................................................... 82
ANEXOS ................................................................................................ 90

27

1

INTRODUÇÃO

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que inclui
diversas queixas clínicas que afetam os músculos mastigatórios, articulação
temporomandibular e estruturas associadas como músculos e nervos da região de
cabeça e pescoço, ligamentos e dentes (1). Ela é identificada como uma das
principais causas de dor não dentária na região orofacial. Sua etiologia é
multifatorial, envolvendo aspectos psicológicos, como depressão, ansiedade e
somatização levando a um comprometimento da qualidade de vida do individuo (1–
3).

A DTM está frequentemente associada a outras dores crônicas como
cefaleias, dores cervicais e dores articulares causando importante incapacidade
física e psicológica do paciente. Apresenta normalmente um alto comprometimento
da saúde geral (3). A associação dos fatores psicossociais e as disfunções
temporomandibulares é bem descrita na literatura. (4–8) Esses distúrbios podem
interferir nas atividades diárias, levando a um efeito negativo na função social, saúde
emocional e nível de energia (9). Os fatores emocionais afetam a manifestação da
dor e podem influenciar a sensibilização dos neurônios de transmissão da dor do
corno dorsal da medula espinhal responsável pelas informações sensoriais (10).
Manfredini et al. (11) sugerem que os fatores psicossociais apresentam um impacto
maior do que os físicos na incapacidade relacionada à dor de DTM.

A presença da DTM em indivíduos que têm o dia-a-dia estressante é
crescente (8,12,13). Quando o individuo é atleta, a sobrecarga de treinos e as
exigências psicofísicas já se apresentam com altos riscos e taxas de lesões tanto
nas categorias profissionais e amadores (14). Os aspectos psicológicos podem ser
influenciados pelo período de treinos intensos e competições (15,16). Além disso,
sabe-se que DTMs, dores orofaciais e dores de cabeça podem aumentar a
sensibilidade à dor em outras partes do corpo. Se o atleta têm lesões em outras
regiões do corpo e DTM, pode ter seu desempenho físico afetado (9). Um exemplo é
a dor lombar, que é considerada uma condição comórbida e sobreposta a DTM (17).
Sabe-se também que a intensidade com que os atletas de alto desempenho treinam
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e sua consequente exposição contínua ao trauma facial, ansiedade e estresse
parecem ser fatores importantes na alta prevalência de dor miofascial e
deslocamento de disco em atletas profissionais (18).

Além dos fatores psicossociais compondo a etiologia da DTM, fatores
estruturais e posturais também são aspectos que contribuem para tal condição.
Sabe-se que a região craniomandibular e a coluna cervical estão relacionadas do
ponto de vista anatômico, biomecânico e neurofisiológico (19). Solovykh et al. (20)
afirmou que o sistema estomatognático pode contribuir para o equilíbrio postural em
± 2%. A princípio, essa contribuição pode ser insignificante para acompetência física
da população em geral. Todavia, pode ser de grande importância no desempenho
esportivo, contribuindo para a diferença entre vencedores e perdedores no esporte,
onde o equilíbrio corporal é determinante (21). A postura da cabeça e pescoço é
mantida pelo equilíbrio entre as estruturas das regiões cervical e oral, incluindo as
estruturas ósseas, musculares e oclusão dentária (22). A existência da relação entre
o sistema temporomandibular e o controle postural já foi comprovada analisando
diferentes oclusões dentarias, posições mandibulares e presença de DTM (23,24).

Estudos sobre fatores biopsicossociais e sua importância nas disfunções da
ATM direcionado para atletas, tanto profissionais quanto amadores se faz
necessário, tanto para sua detecção como para determinar tipo e plano de
tratamento. Quanto mais o cirurgião dentista conhecer as particularidades de seu
paciente atleta, mais assertivo na abordagem será. Este cuidado incidirá diretamente
na qualidade de vida do atleta e por consequência no seu desempenho.

Um instrumento capaz de observar fatores biopsicossociais bem como avaliar
os sintomas e o grau de dor crônica relacionada à DTM, é o questionário Research
Diagnostic Criteira/ Temporomandibular Disorder (RDC/TMD) considerado padrão
ouro para as pesquisas dentro da área de DTM (25–27). Em seu EIXO II a avaliação
biopsicossocial se apresenta trazendo informações quanto a idade, tempo e
intensidade da dor, sintomas físicos não específicos e depressão (3,25).
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Este trabalho se propõe a aplicar o questionário RDC/TMD com o acréscimo
de algumas perguntas que descreverão tempo de treinamento e tipo de esporte,
coletivo e individual, a fim de tecer considerações a respeito da prática de esporte e
DTM, buscando assim melhor conhecimento multiprofissional que esta abordagem
deve receber.

2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS FUNCIONAIS DO SISTEMA MASTIGATÓRIO

O sistema mastigatório envolve as articulações temporomandibulares (ATM),
dentes, músculos mastigatórios e ligamentos, além das estruturas neurais, que o
controla (28). Cada movimento é projetado e coordenado para realizar uma função
e, ao mesmo tempo, minimizar danos a qualquer estrutura. Ele possui três principais
funções: a mastigação, a fala e a deglutição. Existem também funções secundárias,
como a respiração e a expressão de emoções (26).

A mastigação envolve além dos músculos, dentes e suporte periodontal,
língua, lábios, bochechas, palato e glândulas salivares, que é controlada pelo
sistema nervoso central, além das modulações dos impulsos sensoriais do sistema
nervoso periférico. A mastigação é o estágio inicial da digestão, onde o alimento é
triturado e dividido em pedaços menores para facilitar o processo digestivo,
ressaltando, assim, a importância do equilíbrio desse sistema (26,27).

A fonética também é regulada pelos sistemas nervoso central e periférico,
sendo o trabalho muscular realizado para emitir sons inteligíveis, ação esta que
permite a comunicação oral. Ela ocorre quando um volume de ar é forçado a partir
dos pulmões pelo diafragma e passa através da laringe e cavidade oral (26). A
realização da fonação implica em três tipos de contato: dentes com lábios, dentes
com língua e dentes com dentes (27).

A deglutição é uma atividade muscular reflexa, voluntária e involuntária, onde
há um relacionamento funcional entre a manutenção da via aérea com a postura
mandibular e da língua, favorecendo a abertura do canal alimentar para a passagem
de alimentos, fluidos e saliva. A estabilização da mandíbula através dos contatos
dentários é uma parte importante da deglutição para garantir que os supra hioideos
e os infra hioideos possam contrair de maneira eficaz (26).

O conceito de oclusão ideal, ou ótima, refere-se a uma condição estética e
fisiológica. A oclusão normal dá ênfase ao aspecto funcional e à capacidade do
sistema mastigatório adaptar-se, ou mesmo compensar, alguma variação. A
harmonia deve prevalecer para que haja conforto funcional (27).

2.2 A DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR

De

origem

morfológica

ou

funcional,

a

falha

das

estruturas

musculoesqueléticas da ATM gera diversas condições clínicas definidas por
disfunção temporomandibular (DTM) (28). DTM é o termo utilizado, de acordo com a
American Dental Association (ADA), para incluir todas as desordens funcionais do
sistema mastigatório (26). Os sintomas mais frequentes são a dor na ATM e/ou na
musculatura facial, limitações funcionais, desvios e sons durante os movimentos
mandibulares (29). A DTM é identificada como uma das principais causas de dor não
dentária na região orofacial e sua etiologia é multifatorial, envolvendo aspectos
psicológicos - como o estresse -, alterações estruturais e posturais (30).

Há evidências onde sugerem que interferências oclusais podem não causar
nenhuma disfunção ou sintomatologia subclínica, pelo fato que o sistema
neuromuscular apresenta grande capacidade de adaptação (31)(32)(33). Entretanto,
esta capacidade de adaptação pode diminuir sob a ação de estresse ou problemas
emocionais, de maneira que interferências oclusais em pacientes suscetíveis podem
resultar

em

hiperatividade

muscular

provocando

alterações

nos

músculos

mastigatórios (26,27,31).

A DTM tem sua maior prevalência na faixa etária de 20-45 anos, de acordo
com Biasotto-Gonzalez (34). Até os 40 anos, a DTM de origem muscular é mais
frequente que a articular (35). Já Paulino et al. (36), afirma que a DTM é mais
frequente em idosos, sendo esse grupo mais acometido pela DTM articular.

Em relação ao gênero, as mulheres parecem apresentar sintomas mais
exacerbados, podendo haver um possível envolvimento com o hormônio sexual
estrogênio (37).

De acordo com Tosato e Caria (34), o bruxismo é um sintoma de maior
ocorrência nos pacientes com DTM, seguido de cefaleia e dor cervical. Os hábitos
parafuncionais, como morder canetas, roer unhas, mordiscar lábios e bochechas,
além de apertamento dentário diurno e noturno, podem – a longo prazo – produzir
uma diminuição no fluxo sanguíneo dos músculos da região, aumentado o acúmulo
de metabólitos no local, consequentemente, produzir a dor. Por isso, é natural que
os músculos mastigatórios ou próximos da região da articulação temporomandibular
apresentem uma hiperalgesia (37).

2.2.1

Etiologia

A DTM possui etiologia complexa e multifatorial. Os fatores que aumentam o
risco de DTM são chamados de “fatores predisponentes”. Fatores que ocasionam o
início de DTM são chamados de “fatores desencadeantes”. Já os que interferem no
tratamento ou aumentam a progressão de DTM são chamados de “fatores
perpetuantes”.

São

eles

cognitivos,

emocionais,

sociais

e

pessoais,

que

frequentemente são relacionados às dificuldades dos indivíduos em lidar com
atividades e estresse da vida diária. Como exemplo, temos o individuo ansioso, que
frequentemente apresenta tensão do paciente no profissional e no seu trabalho (27).
O controle bem sucedido da DTM depende da identificação e do controle desses
fatores contribuintes (26).

O estresse emocional tem uma grande influência na função muscular. É
descrito como uma resposta não específica do corpo para qualquer demanda feita
sobre ele (38).

2.2.2

Fatores Psicossociais

Fatores psicológicos podem perpetuar a sensação da dor, que persistiria
mesmo após a causa do dano tecidual ter diminuído, ou não estar mais presente
(27). Estes fatores influenciam na resposta dos pacientes ao tratamento (39).

Alguns pacientes com dor crônica e DTM podem apresentar um grau de
depressão reativa como consequência da DTM apresentando sinais vegetativos de
depressão, como alteração do humor, perda de peso, diminuição da libido e
distúrbios do sono (27).

O estresse emocional contínuo é um fator perpetuador sistêmico que pode
modificar a condição para uma desordem de dor crônica. Outro fator sistêmico pode
ser a desregulação do sistema inibidor descendente, responsável pela capacidade
adaptativa de cada indivíduo (26).

Piccin et al. (39) verificaram a associação entre a classificação de
diagnósticos clínicos de DTM e a graduação de dor crônica, depressão e sintomas
físicos não específicos. Foi possível observar que 96,88% dos participantes foram
classificados com dor crônica grau I e II (baixa incapacidade e baixa intensidade;
baixa incapacidade e alta intensidade).Graus moderado e severo de depressão
foram observados em 84,38% dos participantes (39).

2.3 SOMATIZAÇÃO

Somatização é o processo pelo qual uma condição mental é vivenciada como
um sintoma corporal (40). É um mecanismo de liberação de estresse interno, onde o
individuo

libera

o

estresse

internamente

e

desenvolve

uma

desordem

psicofisiológica, como síndrome do colo irritável, hipertensão, asma, aumento da
tonicidade da musculatura da cabeça e pescoço – este último sendo o tipo de
mecanismo de liberação mais comum (26).

2.3.1

Somatização e DTM

Sabe-se que a somatização em níveis severos tem o potencial de gerar
confusão na interpretação do exame clínico (5).
De acordo com Willassen et al. (41), a somatização tem a maior “predição” em
relação a DTM quando comparado com a ansiedade e depressão.

Na avaliação de somatização com e sem dor , respectivamente, 59,38%
apresentaram sintomas severos e 71,88% apresentaram sintomas moderados e
severos. Verificou-se relação significante dos diagnósticos clínicos de disfunção
temporomandibular com o grau de sintomas físicos não específicos incluindo dor
(39).

2.3.2

Somatização e Atleta

No esporte, devido à intensa e constante cobrança, especialmente aos
esportistas de alto rendimento, a ansiedade é vista como uma das principais
variáveis que pode interferir no desempenho do atleta. A ansiedade possui um
elemento cognitivo, que se refere ao grau em que o atleta sente preocupação e tem
pensamentos negativos, além de possuir também o elemento somático, que se
refere ao grau de ativação física percebida, ocasionando respostas como aumento
da frequência respiratória, taquicardia, sudorese, dor no estômago, lentidão entre
outros (42). O estudo de da Silva et al. (42) avaliou a ansiedade-traço entre jovens
atletas de esportes coletivos (futebol e vôlei) e individuais (natação e judô). O autor
pode observar que os atletas do esporte individual apresentaram maiores níveis de
ansiedade- traço que os do esporte coletivo. A explicação foi dada ao fato de que
atletas de esportes individuais não dividiriam suas responsabilidades com outros
colegas.

Todas essas condições psicossociais como ansiedade e depressão, estão
ligadas à somatização, principalmente naquelas pessoas que não permitem aceitar
os sentimentos sem motivo. Estes, por sua vez, passam a apresentar somatizações,
como sucessivas dores musculares ou mal-estar gástrico; quadros ansiosos,
ansiedade generalizada e ansiedade; ou até mesmo começam a fazer uso de álcool
e drogas (43).
Para agir efetivamente, o atleta deve promover tanta energia mental quanto
possível, adquirida de ambos os estados afetivos positivos (por exemplo, alegria) e
negativos (por exemplo, raiva).Os atletas que avaliaram positivamente sua excitação
somática antes de participar das competições obtiveram resultados melhores do que
outros (44).

2.4

DEPRESSÃO

A depressão é uma doença definida pela continuada alteração do humor
psicológico caracterizado por sentimentos de tristeza, desamparo, desesperança,
culpa, desespero e futilidade (40). Porém, o estado depressivo não se identifica
apenas pelo comportamento "triste" ou melancólico e sim por ser uma condição
duradoura de origem neurológica acompanhada de vários sintomas específicos (43).

2.4.1

Depressão e DTM

A relação da depressão com DTM tem sido considerada por vários autores
(11,39,40,45–47). Ela é considerada um achado comum em pacientes com dor
crônica (26).

Sabe-se que a ansiedade, depressão e estresse geram um aumento da
atividade muscular, potenciando o grau de dor,

verificando que estes estados

emocionais estão associados à presença de DTM (5)(6).

Manfredini et al. (45) avaliaram 111 pacientes com DTM e observou-se que
41,4% apresentaram depressão moderada e grave. Indivíduos com DTM são mais
ansiosos e/ou depressivos que indivíduos assintomáticos e os sintomas da disfunção
podem iniciar durante períodos de maior estresse psicológico e se acentuam durante
situações estressantes (47).

2.4.2

Depressão e Atleta

É consolidado os efeitos antidepressivos que os exercícios físicos pode trazer
ao indivíduo, contudo a depressão também pode afetá-los. O atleta com depressão
pode negar a condição e recusar-se a enfrentar seus sentimentos, uma vez que
cada dia de treinamento exige uma superação de limites e, caso isso não ocorra, o
desempenho geralmente é abaixo do esperado, ou passam a encarar a depressão
como uma fraqueza, principalmente em esportes competitivos. Outro fator que
influencia o atleta a negar sua condição é a pressão que a sociedade exerce sobre
ele, visto que sua imagem perante a sociedade é de um individuo com saúde física e
mental e que sempre deve apresentar um desempenho acima da média, até mesmo
para garantir seu lugar na equipe esportiva (43).

Em um estudo com nadadores, onde foi avaliado o desempenho esportivo, o
nível de depressão foi um preditor negativo significativo dos resultados esportivos
obtidos durante competições. Foi possível observar que o fator psicológico do atleta,
em especial a depressão, é um fator particularmente importante na determinação do
resultado esportivo (44).

Os fatores mais comuns da depressão nos atletas são: personalidade do
atleta, ansiedade, baixa autoestima, fracasso, lesão física, mudanças de
comportamento, autocobrança, problemas afetivos, perda de prestígio ou da posição
de titular, baixo rendimento. Assim, um atleta com depressão pode apresentar
rendimento esportivo prejudicado, desempenho abaixo da expectativa, diminuição
da dedicação aos treinos, aumento da frequência do lesões, isolamento em relação
aos companheiros e transtornos mentais (43).

2.5 DOR CRÔNICA

2.5.1

Dor Crônica e DTM

O estresse psicológico está intimamente ligado à capacidade de adaptação à
eventos e situações importantes. No entanto, quando o estresse passa a ser crônico,
excedendo o limite de resiliência física, cognitiva e emocional, o indivíduo gera um
efeito desorganizador em seus sistemas fisiológicos resultando em condições
patológicas (7)(8). A dor crônica se dá quando a adaptabilidade do paciente é
limitada, os fatores etiológicos excedem a capacidade de adaptação e os sintomas
tornam-se crônicos. Com a cronicidade, começamos a ver as alterações que
ocorrem no SNC – que perpetuam ainda mais a condição (26,31). Quando uma
experiência de dor é constante, sem períodos de alívio, as manifestações clínicas da
cronicidade se desenvolvem rapidamente.

O paciente com DTM apresenta menor limiar de dor em resposta a estímulos
nocivos quando comparado a pacientes sem DTM (4). A sintomatologia de
depressão e ansiedade está associada a maior sensibilidade muscular em pacientes
com dor facial. Altos níveis de ansiedade/ depressão, bem como a somatização são
relatados em estudos de pacientes com DTM (49).

2.5.2

Dor Crônica e Atleta

Para uma boa performance, o atleta deve executar movimentos complexos e
elaborados, portanto, a percepção corporal precisa é decisivo. Atletas de alto nível
geralmente passam por um treinamento extenso, que pode levar a lesões músculo
esquelético, podendo provocar dores crônicas. O esquema corporal - um sistema
neural que representa segmentos corporais usando dados de fontes multissensoriais
de diferentes partes do corpo - é usado para guiar a atividade motora. A dor crônica
altera a representação cortical do segmento corporal afetado e altera a forma como

o cérebro percebe o corpo no espaço, ou seja, altera o esquema corporal. Pode-se
esperar que a interrupção da representação cortical do corpo interrompa o esquema
corporal na presença de dor crônica (50).

Se a dor crônica afetar o feedback proprioceptivo, que por sua vez interfere
no esquema corporal, esse mecanismo também pode interferir no desempenho dos
atletas (50).

2.6 EQUILÍBRIO POSTURAL E DTM

O equilíbrio postural é um dos componentes do sistema de controle postural.
É considerado como a habilidade de manter a posição do corpo dentro dos limites
de estabilidade através da inter-relação das forças que atuam sobre o corpo,
incluindo força da gravidade, dos músculos e a inércia (51).

A estabilidade postural pode ser mantida pelo tônus muscular em repouso
passivo que deriva de propriedades viscoelásticas moleculares intrínsecas. Essas
propriedades são independentes da ativação do sistema nervoso central (SNC) e
são condicionadas pelas propriedades mecânicas do tecido miofascial (52).Para
manter o centro de gravidade do corpo, são necessários ajustes nos sistemas
sensoriais, sendo eles: o sistema vestibular, visual e proprioceptivo, juntamente com
a regulação das respostas neuromusculares (51)(53).

Desse modo, a função do sistema nervoso central (SNC) é emitir impulsos
nervosos para as fibras musculares, estimulando contrações que complementam e
coordenam todas as outras forças que atuam sobre o corpo, fazendo com que a
posição do centro de massa seja controlada eficientemente mantendo o equilíbrio
(51).
Além dos três sistemas sensoriais citados acima, Abe (54) evidencia também a
influência de estímulos oclusais e podais para ativar reflexos posturais com
consequente correção de alterações da postura, de maneira a estimular, ou inibir, as
cadeias musculares.

Segundo Souchard (55), em relação à postura corporal, ocorre uma tensão
inicial nas cadeias musculares, que é responsável por uma sucessão de tensões
associadas. Cada vez que um músculo se encurta, ele aproxima suas extremidades
e desloca os ossos sobre os quais ele se insere, assim, as articulações se
bloqueiam e o corpo se deforma. Logo, todos os outros músculos que se inserem
sobre esse osso, serão alterados pelo deslocamento que se propagará sobre outros
ossos e músculos, e assim sucessivamente.

Já em relação ao equilíbrio postural, as correções do eixo do corpo pelos
mecanismos de controle postural conferem ao corpo humano pequenas e
constantes oscilações quando de pé, com importante papel na distribuição da
pressão nas plantas dos pés e na eficiência do retorno venoso (56).

Dentro da competência física, a coordenação dos movimentos para estabilizar
o centro de massa corporal durante distúrbios de estabilidade desencadeados
externamente

é

extremamente

importante.

Vários

fatores

como

fadiga

central/periférica, força muscular e propriocepção, biorritmos, a interação visualvestibular, idade, postura do pé, controle cortical, respostas neuroendócrinas e
sistema estomatognático estão fortemente envolvidos na manutenção do controle
postural (21).

A fisiologia que envolve a relação entre controle postural e sistema
estomatognático pode ser justificada através de duas teorias: a teoria biomecânica e
a teoria neuromuscular. A primeira diz respeito às mudanças na compressão-tensão
de um tecido em uma região que são geradas por mudanças em outra região. Já a
teoria neuromuscular afirma que alterações na atividade eletromiográfica dos
músculos de uma região podem ser devidas a alterações da posição na outra região
(28).
No âmbito da biomecânica, o sistema estomatognático está diretamente
conectado ao sistema muscular por intermédio dos músculos da abertura bucal, do
osso hioide e dos músculos que são contra apoio da oclusão e da deglutição
(esternocleidomastoideo, trapézio, peitorais etc.). É integrante do sistema postural
pelos seguintes motivos: a) é o traço de união entre as cadeias musculares anterior

e posterior; b) a mandíbula e a língua estão diretamente ligadas à cadeia muscular
anterior; e c) a maxila por intermédio do crânio se relaciona com a cadeia posterior.
Desvios no posicionamento da cabeça, ombros e aumento de lordose podem ocorrer
como consequência de diferentes alterações, como anomalias podais ou distúrbios
crâniomandibulares (57).

O desequilíbrio que a DTM provoca no sistema mastigatório pode interferir
sobre o sistema tônico postural através dos músculos esternocleidomastoideo,
trapézio e peitorais (27).

Por exemplo, o posicionamento dos ombros, quando não nivelados, pode
estar protuídos ou elevados do mesmo lado da ATM afetada. Além disso, distúrbios
do aparelho estomatognático, como a hiperatividade muscular, interfere nos
músculos de contra apoio levando ao encurtamento dos músculos posteriores do
pescoço e alongamento dos anteriores, causando a anteriorização cervico-escapular
e consequentemente uma projeção anterior do corpo (23).

Munhoz e Marques (28) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a
postura corporal através da análise de cadeias musculares em indivíduos com DTM.
Foi possível demonstrar que 63,3% dos indivíduos com DTM apresentavam ombros
levantados. Os indivíduos com DTM apresentaram mais desvios na cadeia anterointerna do quadril quando comparados com os indivíduos saudáveis.

A relação neurológica entre o sistema estomatognático e o controle postural
pode ser atribuída à conexão funcional do neurônio motor do núcleo do nervo
trigêmeo, que é influenciado pelo SNC. Há uma influencia recíproca entre o nervo
trigeminal e o núcleo vestibular, que são responsáveis pela função mastigatória e
controle do equilíbrio, respectivamente (58).

Amantea et al. (23) afirmam que a ATM está diretamente relacionada com a
região cervical e escapular através da interrelação desses dois sistemas citados
acima (trigeminal e vestibular). Alterações posturais da coluna cervical podem
acarretar em distúrbios na ATM e vice-versa.

Júlia-Sanchez et al. (21) realizaram um estudo com o objetivo de determinar
se há diferença no equilíbrio dinâmico entre condições opostas de oclusão dentária
(contato dentário em máxima intercuspidação habitual e sem contato dentário – com
rolos de algodão interpostos entre os arcos). Como resultado, os indivíduos com a
oclusão correta apresentaram melhor equilíbrio em relação aos indivíduos com má
oclusão. Ao corrigir a posição da mandíbula com os rolos de algodão, o equilíbrio do
grupo teste e do grupo controle foi semelhante. A explicação plausível para tal
resultado foi que os rolos de algodão colocados entre os dois arcos distribuíram a
carga oclusal em vários dentes, reduzindo a precisão das informações periodontais
proprioceptivas. Um excelente controle postural é essencial para melhorar o
desempenho físico dos atletas (21).

2.7

A DESORDEM TEMPOROMANDIBULAR E O ATLETA

No esporte, a execução de cada movimento muscular é o resultado de uma
integração de movimentos e de contínuas correções posturais com a finalidade de
manter a estabilidade (59). O controle postural é uma característica básica para
alcançar um desempenho físico competitivo ideal (21).

Um

estudo

feito

por

Solovykh

et

al.

apresentou

que

o

sistema

estomatognático pode contribuir para o equilíbrio postural em ± 2% (20). A princípio,
essa contribuição pode ser insignificante para a competência física da população em
geral. Todavia, pode ser de grande importância no desempenho esportivo,
contribuindo para a diferença entre vencedores e perdedores no esporte, onde o
equilíbrio corporal é determinante (21).

O desempenho dos atletas na competição depende de uma série de
características intrínsecas, como habilidades físicas e habilidades psicológicas (7).
Sailors (60) afirmou que o principal fator predisponente de DTM nos esportes é o
trauma, no entanto fatores como o estresse - resultante da prática do esporte, má
oclusão ou apertamento excessivo - podem estar envolvidos. No trauma, geralmente
há um aumento da pressão do músculo pterigoideo lateral no disco e o alongamento

dos ligamentos posterior e lateral. Por outro lado, o estresse provoca o aumento da
atividade dos músculos mastigatórios que resulta em apertamento ou ranger dos
dentes.

A desordem da articulação temporomandibular (DTM) é um dos exemplos de
condição prejudicial ao rendimento humano com significante prevalência na
população (7). Um estudo retrospectivo com registros de pacientes com lesões
orofaciais associadas a atividades de futebol observou que 27% dos casos
atendidos foram decorrentes de distúrbios temporomandibulares (61). Outro estudo
com atletas de fisiculturismo demonstrou que 35,7% possuíram sinais e sintomas de
DTM (62). Tais distúrbios podem influenciar o desempenho muscular e gerar um
maior nível de lesões devido a alterações na quantidade e qualidade das fibras que
afetam a estrutura e as propriedades biomecânicas dos tecidos miofasciais do
pescoço e das costas, alterando os níveis de rigidez musculotendinosa (21).

Uma alternativa para prevenir a ocorrência desses distúrbios, seria o uso de
protetores bucais. A fim de melhorar o desempenho físico, seu uso tem sido relatado
em vários esportes, como o basquete, mostrando uma melhora na força do
quadríceps (63), e em atletas competitivos de boxe, natação e rugby, demonstrando
um menor esforço muscular e melhor distribuição das cargas musculares. Ademais,
D’Ermes et al. (64) observou um melhor controle da coordenação neuromotora,
resultando em maior eficiência e eficácia de tarefas motoras específicas com o uso
de protetores bucais.

Um trabalho conduzido pelo LAPOEBI-USP (65), realizou uma pesquisa para
avaliar a influência do uso de protetores bucais individualizados no equilíbrio,
postura da cabeça, mandíbula e ombro de atletas. Foi observado que o protetor
bucal provocou um aumento da dimensão vertical de oclusão, porém tal aumento
não resultou em alterações estatisticamente significantes no equilíbrio, tampouco na
postura da cabeça. No entanto, o uso do protetor bucal causou nos atletas mais
confiança e estes relataram melhora no desempenho e facilidade em executar
gestos esportivos.

3

PROPOSIÇÃO

Avaliar por meio da aplicação do questionário RDC/TMD os fatores
psicossociais de DTM, os tipos de modalidade esportiva – individual e coletiva. Além
disso, comparar atletas de diferentes modalidades em relação ao grau de dor
crônica referente a dor miofacial , nível de depressão e somatização com dor e sem
dor e comparar essas variáveis com o tempo de prática de esporte em anos.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados 162 voluntários atletas, que foram submetidos a uma
avaliação por meio de um questionário online, feito com a plataforma Google Forms.

O questionário utilizado foi o eixo II do RDC/TMD, enviado por meio do link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdVldUfOGDX0vuRneO2t9r7fsVb_40aL45XBCHV5sjv70Bg/viewform?usp=sf_link , que consiste em 31 itens, divididos
em sociodemográficos, socioeconômicos, psicológicos (subescalas de depressão e
sintomas físicos inespecíficos - itens de dor incluídos e itens de dor excluídos),
psicossocial (graduado em intensidade da dor crônica - intensidade da dor e
incapacidade); sinais e sintomas relacionados ao paciente e a escala de limitação da
função mandibular (limitações relacionadas à função mandibular).

4.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Os critérios de inclusão foram praticar alguma modalidade esportiva, não
apresentar nenhuma lesão articular ou muscular e ter idade mínima de 18 anos.

4.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Já os critérios de exclusão, foram aqueles que não responderam a todos os
itens do questionário, os atletas que não estão praticando alguma modalidade
esportiva no momento e atletas que relataram alguma lesão.
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4.3 AMOSTRA

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 23 atletas foram excluídos
por não responder completamente todos os itens do eixo II, cinco foram excluídos
por não praticarem nenhum esporte e 3 foram excluídos por serem menores de 18
anos. Assim, a amostra da pesquisa foi de 131 voluntários (77 mulheres e 54
homens). Foi observado o tipo de esporte que cada um pratica, assim como a
frequência – quantos dias da semana, quantas horas por dia e o tempo praticado em
anos.

Quadro 4.1 – Distribuição de Sexo da Amostra

Feminino

Masculino

77

54

Fonte: O autor.

4.4 QUESTIONÁRIO RDC/TMD

O RDC / TMD está dividido em 2 eixos. O eixo I envolve as condições clínicas
de DTM e o eixo II envolve a incapacidade relacionada à dor e o estado psicológico.
Essa abordagem de dois eixos permite que o diagnóstico físico seja coordenado
com a avaliação operacional de sofrimento psicológico e disfunção psicossocial
associada à DTM. O presente estudo utilizou apenas o eixo II, por isso, não será
detalhado o eixo I.
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4.4.1

Eixo II do RDC/TMD

O eixo II do RDC/TMD contem itens específicos para avaliação da intensidade
da dor crônica e dos níveis de depressão e somatização com e sem dor. A
severidade da dor crônica é avaliada por meio da Graded Chronic Pain Scale
(GCPS), originalmente desenvolvida por Von Korff et al. (66)

O GCPS é composto por seis itens avaliados em uma escala de 10 pontos
(Imagens 4.1 e 4.2) e um item sobre o número de dias de invalidez por dor facial.
Os critérios de pontuação são simples de usar e permitem categorizar os pacientes
com dor em cinco níveis de graus de dor crônica (grau 0, sem deficiência; grau I,
baixa deficiência, baixa intensidade de dor; grau II, baixa deficiência, alta intensidade
da dor; grau III, alta deficiência, moderadamente limitante e grau IV, alta deficiência,
severamente limitante) (Quadro 4.1), conforme o protocolo de pontuação para dor
crônica representado no anexo B.
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Imagem 4.1 – Itens 7, 8 e 9 do Eixo II- RDC/TMD relacionadas à Incapacidade Característica da Dor
(CPI)

Fonte: Questionário eixo II do RDC/TMD / Google Forms
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Imagem 4.2 – Itens 11,12 e 13 do Eixo II- RDC/TMD relacionadas à Pontos de Deficiência (Disability
Points)

Fonte: Questionário eixo II do RDC/TMD / Google Forms

Quanto aos níveis de depressão e somatização, o questionário possibilita sua
avaliação por meio das escalas de depressão e somatização do Symptom Checklist
90-R (SCL90-R), instrumento originalmente desenvolvido por Derogatis.(67)(27) A
opção pela inclusão das escalas de depressão e somatização SCL-90-R (SCL-DEP,
SCL-SOM; escalas DEP e SOM) no eixo RDC / TMD para avaliação psicossocial
encontraram seu fundamento em fornecer uma avaliação contemporânea de escala
é calculada somando a pontuação dos itens individuais, como demonstra a
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pontuação dos itens de escala no anexo B. Isso torna possível classificar os
pacientes como tendo níveis normais, moderados ou severos de comprometimento
nas escalas de depressão e sintomas físicos não específicos.

4.4.1.1

Depressão

1. Questão 20 nos itens: b,e,f,g,h,i,k,l,m,n,q,v,y,z,aa,bb,cc,dd,ee,ff sendo que
pelo menos 12 itens deverão ser respondidos para que se possa avaliar a
depressão;

2. O somatório dos itens respondidos divididos pelo total de itens (20) que
correspondia assim à pontuação de depressão. (Quadro 4.2)

Quadro 4.2 – Avaliação do Nível de Depressão

Normal
Moderada
Severa

< 0,535
0,535 ≥ x ≤ 1,105
> 1,105

Fonte: Olivera SSI (2013, p. 89) (68)(27)

4.4.1.2

Dor e Somatização

A classificação da somatização com dor é caracterizada por meio da soma dos
seguintes subitens do item 20 do eixo II do questionário RDC/TMD:
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20. Nas últimas quatro semanas, o quanto você tem estado angustiado ou
preocupado:
a. Por sentir dores de cabeça
c. Por ter fraqueza ou tontura
d. Por sentir dor ou “aperto" no peito ou no coração
j. Por sentir dores na parte inferior das costas
o. Por ter enjoo ou problemas no estômago
p. Por ter músculos doloridos
r. Por ter dificuldade em respirar
s. Por sentir de vez em quando calor ou frio
t. Por sentir dormência ou formigamento em partes do corpo
u. Por sentir um “nó na garganta"
w. Por se sentir fraco em partes do corpo
x. Pela sensação de peso nos braços ou nas pernas
1. Questão 20 nos itens: a,c,d,j,o,p,r,s,t,u,w,x sendo que pelos 8 itens
respondidos para que se possa avaliar dor e somatização;

2. O somatório dos itens respondidos divididos pelo total de itens (12) que
correspondia assim à pontuação de dor e somatização (Quadro 4.3)

Quadro 4.3 – Avaliação do Nível de Dor e Somatização

Normal
Moderada
Severa

< 0,500
0,500 ≥ x ≤ 1,000
> 1,000

Fonte: Olivera SSI (2013, p. 90) (27)
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4.4.1.3

Somatização sem Dor

A classificação da somatização sem dor é caracterizada por meio da soma dos
seguintes subitens do item 20 do eixo II do questionário RDC/TMD:
20. Nas últimas quatro semanas, o quanto você tem estado angustiado ou
preocupado:
c. Por ter fraqueza ou tontura
r. Por ter dificuldade em respirar
s. Por sentir de vez em quando calor ou frio
t. Por sentir dormência ou formigamento em partes do corpo
u. Por sentir um “nó na garganta"
w. Por se sentir fraco em partes do corpo
x. Pela sensação de peso nos braços ou nas pernas

1. Questão 20 nos itens: c,r,s,t,u,w,x sendo que pelo menos 5 itens deverão ser
respondidos para obter uma avaliação;

2. O somatório dos itens respondidos divididos pelo total de itens (7) que
correspondia assim à pontuação de somatização sem dor (Quadro 4.4)
Quadro 4.4 – Avaliação do Nível de Somatização sem Dor

Normal
Moderada
Severa

< 0,428
0,428 ≥ x ≤ 0,857
> 0,857

Fonte: Olivera SSI (2013, p. 90) (27)

4.4.1.4

Grau de Dor Crônica

A classificação da graduação de dor crônica foi obtida primeiramente da resposta do
item 3. (Imagem 4.3) Se a resposta for Não, a GCPS é classificada como Grau 0. Se
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a resposta for Sim, prosseguimos com a avaliação. A partir do valor da pontuação de
incapacidade (disability points – DP) e da característica de pontuação de
incapacidade (CPI) se obtém o cálculo para classificação. (Quadro 4.7)
Imagem 4.3 – item 03 do eixo II do RDC/TMD

Fonte: Questionário eixo II do RDC/TMD / Google Forms

4.4.1.4.1

Valor da pontuação de Incapacidade (Disability Points – DP)

O valor DP foi obtido pelo somatório dos pontos dos dias de
incapacidade (disabilty days- item 10) e os pontos do escore de incapacidade
(disability score). Essa contagem feita pelos dias de incapacidade observada
na questão 10 gerou uma pontuação de 0 a 3 (de acordo com o quadro
abaixo (Quadro 4.5). O escore de incapacidade, obtido pelo somatório das
questões 11,12 e 13 gerou um valor, que deve ser dividido por três, a fim de
fornecer um número, que deverá ser multiplicado por dez. (Quadro 4.6)
Quadro 4.5 – Item 10 do Eixo II – RDC/TMD – Number of Disability Days

0 – 6 dias

0

7- 14 dias

1

15-30 dias

2

31 + dias

3

Fonte: O autor
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Quadro 4.6 – Somatório dos itens 11,12 e 13 do Eixo II – RDC/TMD ÷ 3 e depois × 10 – Disability
Points

0 -29

0

30-49

1

50-69

2

70+

3

Fonte: O autor

4.4.1.4.2 Intensidade Característica da Dor (CPI)

Somatório dos itens 7,8, e 9. O resultado é dividido por 3 e o valor
obtido é dividido novamente por 10.

Quadro 4.7 – Classificação do Grau de Dor Crônica

Grau de Dor Crônica
Grau 0

(Sem dor de DTM nos últimos 6

meses)

Sem dor de DTM nas últimas 4 semanas
CPI < 50 e menos de 3 pontos de

Grau I (Baixa Deficiência e Baixa Intensidade ) deficiência
CPI > 50 e menos de 3 pontos de
Grau II (Baixa Deficiência e Alta Intensidade)

deficiência

Grau III (Alta Deficiência e Moderadamente 3
Limitante)

Fonte: O autor

4

pontos

de

deficiência,

de

deficiência,

independente do CPI

Grau IV (Alta Deficiência e Severamente 5
Limitante)

a

a

6

pontos

independente do CPI
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Foram descritas as frequências dos diferentes escores do GCPS, DEP e SOM
na população do estudo.

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi realizado o teste correlação de Spearman, com p< 0,05. Foi
correlacionado o tempo de prática com a depressão, somatização com dor e
somatização sem dor, com todos os atletas. As mesmas variáveis foram analisadas
dividindo os atletas entre os grupos que praticam esportes individuais e os que
praticam esportes coletivos.

4.6 COMITÊ DE ÉTICA

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo – CEP/FOUSP com seu número de
aprovação CAAE 15382819.8.0000.0075 (Anexo A) para aplicação da pesquisa.

Todos os sujeitos foram esclarecidos quanto ao objetivo e procedimentos
realizados, e receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
(Anexo C)
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5

RESULTADOS

Utilizando os dados fornecidos na aplicação do Questionário RDC/TMD para
disfunção da ATM, em seu Eixo II que contempla dados biopsicossociais, juntamente
com informações de tempo e modalidades esportivas praticadas, os resultados
foram organizados respondendo a pergunta: “O tipo de modalidade esportiva
(individual ou coletiva), bem como o tempo de dedicação a prática esportiva (horas
por dia, dias por semana e anos) influenciam na presença de fatores predisponentes
da DTM?”.

5.1

RESULTADOS GERAIS

Os tipos de modalidades individuais e coletivas estão descritas na tabela 5.1.
Nessa pesquisa, caso o indivíduo praticasse um esporte individual e um coletivo, foi
levado em consideração o esporte coletivo, visto que sessenta e dois atletas (62)
praticam mais de uma modalidade de esporte.
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Quadro 5.1 – Descrição dos tipos de esportes individuais e coletivos

Esportes Individuais

Esportes Coletivos

Ciclismo

Basquete

Corrida

Futebol

Crossfit

Futebol Americano

Ginástica Artística

Futevôlei

Laço em Dupla

Futsal

Levantamento de peso Handebol
Longboard

Peteca

Musculação

Rugby

Natação

Tênis

Pilates

Tênis de mesa

Pole Dance

Vôlei

Spinning
Treinamento funcional
Xadrez
Yoga
Boxe
Jiu-jitsu
Judô
Karatê
Kickboxing
MMA
Muay Thai
Fonte: O autor

De todos os atletas, 43 praticam esporte coletivo como principal modalidade e
88 praticam esporte individual, demonstrado no gráfico 5.1. Totalizando 131 atletas
de ambos os sexos.
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Gráfico 5.1 – Frequência dos atletas quanto o tipo de modalidade esportiva.

Individual x coletivo
Esporte Individual

Esporte Coletivo

33%

67%

Fonte: O autor

Quanto à frequência em relação aos dias da semana praticados, 64% dos
atletas praticam de 4 a 7 vezes por semana e 36% praticam de 1 a 3 vezes por
semana, conforme gráfico 5.2.
Gráfico 5.2 – Frequência de dias por semana praticados

64%

4 vezes ou mais
36%

Fonte: O autor

3 vezes ou menos
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Quando se observa as horas praticadas por dia, tem-se que 92% praticam de
1 a 3 horas por dia e, apenas 18% praticam mais de 4 horas por dia ( Gráfico 5.3).
Gráfico 5.3 – Distribuição da frequência horas/dia

18%

1-3h
4h ou +

92%

Fonte: O autor

Em relação ao tempo praticado em anos, foi divido em grupos de 0 a 5 anos,
de 6 a 10 anos, de 11 a 15, de 16 a 20 anos e mais de 20 anos, como mostra o
gráfico 5.4.
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Gráfico 5.4- Distribuição em relação ao tempo de prática
53,4%
70
60

Nº de atletas

50
40
20,6%

30
20

10,7%

9,9%
5,4%

10
0
0-5 anos

6-10 anos

11-15 anos

16 - 20 anos

20 +

Anos de Prática
Fonte: O autor

Na pergunta 3 do questionário RDC, onde foi indagado “se nas últimas quatro
semanas o atleta sentiu dor na face, região da mandíbula, lados da cabeça, frente
do ouvido ou no ouvido”, 34% responderam que sim, como mostra no gráfico 5.5.
Dentro deles, 22% apresentaram dor crônica de grau I, 11% apresentaram grau II e
apenas 1% apresentou grau III. Nenhum atleta apresentou dor crônica de grau IV
(Gráfico 5.6).
Gráfico 5.5 – Distribuição quanto a presença de dor na face nas últimas 4 semanas (Item 03 do eixo II
do RDC/TMD)

34,4%%
Sim
Não
65,6%

Fonte: O autor
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Gráfico 5.6 – Distribuição da Classificação de Dor Crônica

22%

Grau 0
Grau I

11%

Grau II
1%

Grau III

66%

Fonte: O autor

Quanto ao nível de depressão, 40% dos indivíduos pesquisados não
relataram sinais de depressão, 27% foram enquadrados no nível moderado e 33%
nível severo, como apresentado no gráfico 5.7.

Gráfico 5.7 – Distribuição do Nível de Depressão

33%

Normal
Moderado

40%
27%

Fonte: O autor

Severo
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Quanto a dor e somatização, 54% apresentaram níveis normais, 21% níveis
moderados e 25% níveis severos (Gráfico 5.8). Na somatização sem dor, os
resultados se mostraram semelhantes, como descritos no gráfico 5.9.
Gráfico 5.8 – Nível de Somatização com dor

25%
Normal

21%

Moderado
Severo
54%

Fonte: O autor

Gráfico 5.9 – Níveis de somatização sem dor
23%

Normal

20%

Moderado
Severo

57%

Fonte: O autor
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5.2 RELAÇÃO ENTRE FATORES PSICOSSOCIAIS

5.2.1

Grau De Dor Crônica X Nível De Depressão

Foi realizada a comparação entre a classificação de dor crônica e o nível de
depressão, demonstrado nos gráficos 5.10 (grau 0 de dor crônica); 5.11 (grau I de
dor crônica) e 5.12 (grau II de dor crônica). Salienta-se que o grau III para dor
crônica apresentou apenas 1 referência (1,6%) e este

apresentou nível de

depressão moderado, por esse motivo não foi demonstrado em forma de gráfico.

Dentre os 89 atletas que apresentaram grau 0 de dor crônica, ou seja, não
apresentaram

nenhuma

manifestação

de

dor

na

região

da

articulação

temporomandibular e dos músculos mastigatórios, 45 atletas não apresentaram
depressão, 20 apresentaram nível moderado e 25 apresentaram nível severo de
depressão.
Gráfico 5.10 – Grau 0 de Dor Crônica X Níveis de Depressão

28%

22%
50%

Normal
Fonte: O autor

Moderada

Severa
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Gráfico 5.11 – Grau I de Dor Crônica X Níveis de Depressão

34%
21%

45%

Normal

Moderada

Severa

Fonte: O autor

Entre os 29 atletas que foram classificados com grau I de dor crônica, apenas
6 não apresentaram depressão, 13 apresentaram nível de depressão moderado e 10
apresentaram nível severo.
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Gráfico 5.12 – Grau II de Dor Crônica X Níveis de Depressão

22%

57%

21%

Normal

Moderada

Severa

Fonte: O autor

Entre os 14 atletas que foram classificados com grau II de dor crônica, 57%
apresentaram nível severo de depressão.

5.2.2

Grau De Dor Crônica X Tipo De Modalidade Esportiva

Quando foi realizada a relação entre grau de dor crônica e tipo de modalidade
esportiva, na modalidade individual, 63% dos atletas não apresentaram nenhum
grau de dor crônica, 26% apresentou grau I, 10% apresentou grau II e 1% grau III.
Já na modalidade coletiva, 74% não apresentou nenhum grau de dor crônica, 14%
apresentou grau I e 12% apresentou grau II, como mostra o gráfico 5.13.

68

Gráfico 5.13 – Dor crônica X modalidade esportiva

60

55

50
40
32
30
23
20
10

6

9
5
1

0

0

Grau 0

Grau I
Individual

Grau II

Grau III

Coletivo

Fonte: O autor

5.2.3

Nível De Depressão X Tipo De Modalidade Esportiva

Quando observada a relação entre nível de depressão e tipo de modalidade
esportiva, dentro do grupo de modalidade individual, 41% dos atletas não
apresentou depressão, 32% apresentou nível moderado e 27% apresentou nível
severo. Em contrapartida, 40% dos que praticam uma modalidade esportiva coletiva
não apresentou depressão, 16% apresentou nível moderado e 44% apresentou
depressão severa.
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Gráfico 5.14 – Nível de depressão X Tipo de modalidade esportiva

40

36

35
28

30

24

25
20

19

17

15
10

7

5
0

Normal

Moderada
Inidividual

Severa

Coletivo

Fonte: O autor

5.2.4

Somatização Com Dor X Tipo De Modalidade Esportiva

Quando se observa a relação somatização com dor e tipo de modalidade
esportiva, dentro da modalidade individual, 55% dos atletas não apresentaram
somatização com dor, 20% apresentou somatização com dor moderada, 25%
apresentou grau severo.

Já na modalidade coletiva, 51% não apresentou nenhum grau de somatização
e dor, 23% apresentou somatização e dor moderada e 26% apresentou somatização
e dor severa.
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Gráfico 5.15 – Somatização com dor X Tipo de modalidade esportiva

60
50

48

40
30
22

22

18

20

11

10
10
0

Normal

Moderada
Individual

Severa
Coletivo

Fonte: O autor

5.2.5

Somatização Sem Dor X Tipo De Modalidade

Quando é observado a somatização sem dor e o tipo de modalidade, na
modalidade individual, 56% dos atletas não apresentaram sintomatologia, 23%
apresentaram nível moderado e 21% nível severo. Na modalidade coletiva, 58% não
apresentaram nenhum nível de somatização sem dor, 16% apresentaram nível
moderado e 26% apresentaram nível severo.
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Gráfico 5.16 – Somatização sem dor X Tipo de modalidade esportiva

60
49

50
40
30

25
20

19
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11
7

10
0
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Moderada
Individual

Severa

Coletivo

Fonte: O autor

5.3 ESTATÍSTICA
Quadro 5.2 – Análise estatística das variáveis

TOTAL

Tempo Prática / Depressão
Tempo Prática / Somatização com Dor
Tempo Prática / Somatização sem Dor
Tempo Prática / Grau de Dor Crônica

ρ
-0,222
-0,179
-0,160
-0,123

p
0,011*
0,041*
0,067
0,161

INDIVIDUAL

Tempo Prática / Depressão
Tempo Prática / Somatização com Dor
Tempo Prática / Somatização sem Dor
Tempo Prática / Grau de Dor Crônica

-0,228
-0,199
-0,187
-0,086

0,032*
0,064
0,080
0,424

COLETIVO

Tempo Prática / Depressão
Tempo Prática / Somatização com Dor
Tempo Prática / Somatização sem Dor
Tempo Prática / Grau de Dor Crônica

-0,401
-0,122
-0,127
-0,150

0,008*
0,434
0,413
0,336

Correlação de Spearman / *Efeito significante, onde p <0,05.

Fonte: O Autor
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A correlação entre “tempo de prática e depressão” e “tempo de prática e
somatização com dor” foi significante, onde houve uma correlação negativa de 0,222
e 0,179, respectivamente, e o valor de p foi de 0,011 e 0,041, respectivamente. A
correlação entre “tempo de prática e somatização sem dor” e “tempo de prática e
grau de dor crônica” não foi significante, com p= 0,067 e p=0,161, respectivamente,
como mostra na tabela 5.2.

Entre os esportes individuais e coletivos, apenas a correlação entre as
variáveis “tempo de prática e depressão” foi significante, com o p= 0,032 no esporte
individual e p= 0,008 no esporte coletivo. O restante das variáveis foi encontrado
correlação negativa, porém não foram significantes.
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6

DISCUSSÃO

Dentro da análise estatística, foi encontrada uma associação não paramétrica
entre as variáveis, onde foi possível verificar uma correlação linear negativa, ou seja,
quanto maior o tempo de prática de atividades físicas, menor se encontra os índices
das variáveis: depressão, somatização com dor, sem dor e grau de dor crônica. A
correlação negativa foi observada em todas as variáveis. A associação entre o
“tempo de prática e a depressão” foi significante em todos os grupos “total”,
“individual” e “coletivo”. A associação entre o “tempo de prática e a somatização com
dor” foi significante apenas no grupo total da amostra. É importante ressaltar que
embora a análise das duas variáveis “depressão x tempo de prática” apresentaram
um resultado significante, a depressão é uma condição multifatorial onde a prática
de atividade física é apenas uma dos fatores que podem influenciar no controle
dessa doença. Portanto, somente o tempo de prática de esporte não é o único fator
influenciador da depressão.

Este trabalho procurou por meio de aplicação de questionário RDC/TMD
acrescido das questões: há quanto tempo pratica esporte, tipo de esporte, horas de
treino e dias por semana, responder as perguntas:
1. Há relação entre os fatores psicossociais estudados?

2. O tipo de modalidade esportiva, coletiva ou individual, tem relação com os
fatores psicossociais para DTM e/ou tempo de prática do esporte?

O uso do RDC/TMD Eixo II é considerado um indicador confiável e válido de
depressão, somatização e disfunção psicossocial em resposta à dor. Ele fornece
suporte científico inicial para validar a tomada de decisão clínica baseada em
evidências, apesar de não fornecer diagnóstico psiquiátrico. (39)

No presente estudo, observou-se que 50% dos atletas referem sinais de
depressão moderada e severa mesmo sem apresentar dor crônica na face indicando
sinal de DTM. Quando visto a relação de dor crônica e nível de depressão, 55% dos
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atletas que apresentaram grau I de dor crônica apresentaram nível de depressão
moderada e severa. No grau II de dor crônica, houve um aumento importante entre
os níveis de depressão moderado e severo, 78%. O grau III de dor crônica não foi
mensurado, pois foi referido por apenas 1 atleta, como já explícito anteriormente.
Estes resultados corroboram com estudos anteriores, onde o grau de dor crônica foi
fortemente relacionado com níveis de depressão elevados (39,45,69), como por
exemplo o trabalho de Piccin et al. (39) que mostraram que 96,88% dos participantes
com DTM foram classificados com dor crônica grau I e II e níveis moderado e severo
de depressão foram observados em 84,38%. O estudo de Sierwald et al. (70),
mostrou que pacientes que apresentavam níveis severos de ansiedade e depressão,
possuíam maior nível de dor quando comparados com aqueles que não possuíam
depressão ou ansiedade. Um estudo (27) ainda afirmou que alguns pacientes com
dor crônica e DTM podem apresentar um grau de depressão como consequência da
DTM apresentando sinais vegetativos de depressão, como alteração do humor,
perda de peso, diminuição da libido e distúrbios do sono. Speciali e Dach (71)
concluíram que quanto mais intensa a dor, maiores os níveis de ansiedade e
depressão.

O tipo de modalidade, individual ou coletiva, quando observadas pela
presença de dor crônica mostrou que 37% dos atletas de modalidades individuais
apresentaram algum grau de dor (I,II ou III) já os que se dedicam a esportes
coletivos apresentaram 26% para o mesmo quesito. Quando a modalidade esportiva
é relacionada ao nível de depressão moderada e severa, tem-se 59% para os atletas
que praticam modalidades esportivas individuais e 60% para atletas que praticam
modalidades coletivas. Até a presente data, não foi encontrada um estudo que
relacionasse a dor crônica com o tipo de modalidade, como realizado neste estudo.
Quando se relaciona o fator “somatização com dor” ao tipo de modalidade
esportiva praticada, individual ou coletiva, foi observado que 45% dos atletas que
praticam modalidades individuais apresentaram somatização com dor em nível
moderado e severo, bem próximo dos atletas que praticam modalidades coletivas,
49%.
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Na somatização sem dor, isto é, quando o atleta responde para a mesma
pergunta por: ter fraqueza ou tontura, dificuldade em respirar, calor e frio, dormência
ou formigamento no corpo, nó na garganta, sentir fraco e peso nos braços e pernas,
quando relacionado com o tipo de modalidade esportiva, observou-se que 44% dos
atletas que praticam modalidades individuais apresentaram somatização sem dor
nos níveis moderado e severo e os atletas de modalidade coletivas apresentaram
42% para os mesmos níveis. O estudo de Piccin et al. (39) encontrou dados
aproximados e verificou que houve relação significante dos diagnósticos clínicos de
disfunção temporomandibular com o grau de sintomas físicos não específicos
(somatização) incluindo dor. Soares et al. (5) faz a importante afirmação que a
somatização em níveis severos tem o potencial de gerar confusão na interpretação
de exame clinico.

Os dados compilados no presente estudo são de grande valia, visto que há
sempre uma grande pressão psicológica atuando sobre os atletas. Estes estão sob
constante cobrança e necessitam mostrar a cada competição, um desempenho
melhor e maior, para garantir sua colocação entre os primeiros lugares, quando em
modalidade individual, ou mostrar que é o melhor para aquela posição que
desempenha em uma modalidade coletiva (72). Estudos (73)(26) mostram que o
fator determinante para

que o paciente acometido por alguma DTM procure

tratamento é o grau e o desconforto percebido. O fator psicológico é muitas vezes
desconsiderado, apesar de ser capaz de propagar, agravar ou até diminuir os
sintomas da DTM. A maioria dos sintomas de DTM é relatada pela faixa etária de 20
a 40 anos (26). Esta faixa etária está de acordo com a faixa etária deste estudo (18
a 55 anos), que inclusive é a faixa etária em que a maioria dos atletas se encaixam.

É importante que o Cirurgião Dentista especialista em Odontologia do
Esporte, conheça os fatores psicossociais que envolvem esse atleta e seus
sintomas. Deve-se levar em consideração que cada paciente tem seu próprio
sistema biológico, podendo tolerar um certo grau de variação do ideal e o sistema
musculoesquelético humano é adaptável, portanto, pode tolerar uma variação
considerável sem mostrar sinais de patologia ou disfunção. O estresse emocional
tem uma grande influência na função muscular (38). Sabe-se ainda que o principal
fator predisponente de DTM nos esportes é o trauma, no entanto, fatores como o
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estresse - resultante da prática do esporte-, má oclusão ou apertamento excessivo
podem estar envolvidos (60). É importante saber ainda que o fator psicológico do
atleta, em especial a depressão, é um fator particularmente importante na
determinação do resultado esportivo (44).

Por fim, sabe-se que o atleta, para agir de forma eficaz, deve promover tanta
energia mental quanto possível, adquirida por meio de ambos os estados afetivos
positivos (por exemplo, alegria) e negativos (por exemplo, raiva), exemplo disso é
mostrado no estudo de atletas que avaliaram positivamente sua somatização antes
de participar das competições obtiveram resultados melhores do que outros, como
mostrou Chicau et al. (14).

Neste trabalho somente o Eixo II do RDC/TMD foi avaliado. É importante que
o Eixo I, caracterizado pelo exame clinico, seja realizado para que um diagnóstico de
DTM seja determinado. Será o próximo passo deste grupo de pesquisa.
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7

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que:

- Quanto à relação dos fatores psicossociais estudados, a medida que o grau
de dor crônica aumentou, o nível de depressão aumentou concomitantemente.

- Quanto ao tipo de modalidade esportiva, os indivíduos que praticam
esportes individuais apresentaram maior nível de depressão e grau de dor crônica.

- Na somatização com dor, as modalidades individual e coletiva se mostraram
semelhantes, e na somatização sem dor, a modalidade individual apresentou maior
porcentual de ocorrência em relação à modalidade coletiva.

- Em relação ao tempo de prática, a depressão e a somatização com dor
diminuíram significativamente a medida que o tempo de prática aumentou, sendo a
associação entre “tempo de prática e depressão” significante também no grupos dos
atletas que praticaram esportes individuais e coletivos, sendo este último, o
resultado mais significante estatisticamente.
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO B – Questionário RDC/TMD versão português EIXO II
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ANEXO C

Termo De Consentimento Livre e Esclarecido

