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“Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E 

essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia 

tempos, por um estilhaço de granada; de sorte que os ossos maxilares 

se destacavam alvíssimos, entre os bordos vermelhos da ferida já 

cicatrizada... A face direita sorria. E era apavorante aquele riso 

incompleto e dolorisíssimo aformoseando uma face e extinguindo-se 

repentinamente na outra, no vácuo de um gilvaz.” 

(Os Sertões, Euclides da Cunha, 1914). 

  



 
 

RESUMO 

Branco, CA. Efeito de diferentes protocolos de tratamento por acupuntura nas 

disfunções temporomandibulares. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da acupuntura em dois diferentes 
grupos de pacientes portadores de Disfunções Temporomandibulares (DTM), um 
deles com DTM de característica apenas muscular (MUSC), e o outro com DTM 
muscular associada a desordem articular (ART). Participaram dessa pesquisa 68 
pacientes, 32 no grupo MUSC e 36 no grupo ART. Os pacientes de cada grupo 
foram aleatoriamente subdivididos em dois grupos, que receberam diferentes 
tratamentos por acupuntura. Um grupo foi tratado com pontos próximos ao local da 
dor (VG20, VB20, TA21, E6 e E7), e o outro, com pontos à distância (IG4 e 
YinTang). Foram 6 sessões semanais, cada uma com duração de 20 minutos. Os 
pacientes foram avaliados por meio de escala visual analógica (EVA), limiar de dor à 
pressão por algômetro, sensibilidade dolorosa à palpação digital, extensão de 
movimentos mandibulares, questionário para medir o impacto da dor na qualidade 
de vida (OHIP-14), questionário de qualidade do sono (SAQ) e questionário para 
avaliar a percepção dos sinais e sintomas pelo paciente (ProDTMmulti). As 
avaliações foram feitas em 4 momentos diferentes, o inicial, no primeiro contato com 
o paciente após o período de triagem, o controle, após 4 semanas sem qualquer 
intervenção terapêutica, o final, após 6 sessões semanais de acupuntura, e o de 
acompanhamento, 4 semana após o fim do tratamento, sem que nenhum 
intervenção fosse feita. Os resultados demonstraram que as melhorias 
estatisticamente significativas para os grupos experimentais foram observadas de 
maneira generalizada para a avaliação subjetiva da dor, em que todos os grupos de 
comportaram de maneira semelhante, apesar de os melhores resultados terem sido 
observados em ART-PD. Em todos os outros parâmetros de avaliação foi possível 
observar aspectos de melhoria dos grupos com significância estatística (p<0,05), 
mas não de maneira generalizada como na EVA. Parâmetros objetivos, como 
extensão de movimentos mandibulares e algometria, mostraram uma tendência para 
melhoria, embora sem significância estatística para todos os grupos. A acupuntura 
foi um tratamento considerado eficiente no controle da dor e dos outros aspectos 
avaliados em pacientes com DTM muscular associada ou não a alterações 
articulares.  

 

Palavras-Chave: Disfunção Temporomandibular; Acupuntura; Escala Visual 

Analógica; Algometria. 

  



 
 

ABSTRACT 

Branco, C.A. Effect of different acupuncture protocols on temporomandibular 

disorders. 

This study aimed to evaluate the effect of acupuncture treatment in two diferent types 
of temporo-mandibular disorder (TMD) pacients: muscular TMD (MUSC) and a 
muscular plus articular TMD (ART). Out of 68 patientes, 32 were classified to the 
MUSC group and the other 36 ones for the ART group. Patientes of each group were 
randomly assigned into two subgroups according to type of practiced acupuncture. 
One subgroup were treated with local acupuncture, next (PL) to the pain location 
(VG20, VB20, TA21, E6 e E7), and the other one were treated with needles inserted 
distant (PD) to the pain location (IG4 e YinTang). Six weekly 20min treatment 
sections were performed. The patients were evaluated according to Visual Analogic 
Scale (VAS), pressure pain thresold by algometer, digital pressure pain sensation, 
mandibular movements extension, quality of life questionaire (OHIP-14), sleep quality 
questionaire (SAQ), and signals and simptoms questionaire (ProDTMmulti). 
Evaluations were performed at for different moments: initially, at the first meeting; 
control, four weeks after the initial meeting; end, after six acupunture meetings; and 
follow-up, four weeks after treatment end, without any additional intervention. Results 
showed that statistical significant better observations for subjective pain evaluation 
were noted for all groups, in spite of the best results were noted in ART-PD. 
According to all evaluation methods it was possible to note better results for all 
groups (p<0,05), but this was not so noticiable as on VAS evaluation. Direct objective 
parameters, i.e., mandibular movements extension or algomenter measurements, 
showed a tendecy for better results, but no statistical significant results were found. 
Acupuncture could be considered an effective treament option for pain relief and also 
for the other evaluated aspects for patients with muscular TMD with or without 
articular association. 

 

Keywords: Temporomandibular Disorders; Acupuncture; Visual Analogue Scale; 

Algometer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a International Association for the Study of Pain (IASP), a dor é uma 

experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou 

potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões (1). É um produto de 

abstração do cérebro na elaboração de estímulos sensoriais e, portanto, o mesmo 

estímulo pode produzir respostas diversas em indivíduos diferentes, mesmo em 

circunstâncias semelhantes (2).  

A dor, crônica ou aguda, constitui o principal motivo pelo qual um indivíduo 

procura tratamento médico ou odontológico. É uma experiência vivenciada pela 

quase totalidade dos seres humanos e, como sintoma ou doença, é frequentemente 

objeto da procura pelo sistema de saúde. Enquanto a dor aguda é fundamental para 

a preservação da integridade do indivíduo, por ser um sintoma que alerta para a 

ocorrência de lesões no organismo, a dor crônica não tem esse valor biológico, 

constituindo uma importante causa de incapacidade (3). A dor orofacial crônica 

compreende um componente importante da área da saúde, apresentando uma taxa 

de prevalência elevada, uma grande variedade na intensidade da dor e com impacto 

muitas vezes devastador na qualidade de vida (4). Dessa forma, em quadros clínicos 

envolvendo dor, o principal objetivo do profissional da saúde é o controle da situação 

dolorosa, a fim de devolver ao paciente condições de continuar o tratamento da 

origem da dor sem que, nesse processo, haja grande perda de qualidade de vida.  

Com os sintomas descritos pela primeira vez por Costen, em 1934 (5), as 

disfunções temporomandibulares (DTM) são o mais prevalente de todos os tipos de 

dor orofacial crônica (6). Elas compõem um grupo de condições crônicas que afetam 

estruturas duras e moles da região orofacial, sendo caracterizadas principalmente 

por: 1) presença frequente de dor na região pré-auricular, nas bochechas e / ou área 

temporal; 2) restrições de movimentos mandibulares; 3) sons articulares detectáveis 

na articulação temporomandibular (ATM) durante movimentos excursivos da 

mandíbula (6). As dores articulares da ATM originam-se de estruturas inervadas, 

como as inserções ligamentares do complexo cabeça-disco, os tecidos retrodiscais e 

as cápsulas sinovial e fibrosa (7). Entretanto, devido ao quadro de dor e desarmonia, 

as DTMs apresentam grande influência no comportamento social e no estado 
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psicológico dos pacientes (8), interferindo diretamente no desenvolvimento da 

patologia e, consequentemente, do seu tratamento.  

Devido ao impacto da dor na qualidade de vida do paciente, ela tem sido 

diretamente relacionada com estresse e afazeres diários (9).  Jonh e colaboradores 

(10) relataram que 76% dos pacientes com DTM se queixam de dor fora do aparelho 

mastigatório, estando a DTM frequentemente associada a outras síndromes 

dolorosas. Condições médicas geralmente associadas à dor orofacial incluem dores 

de cabeça (11), sintomas otológicos (12), desordens cervicais (13), fibromialgia (14), 

artrite reumatóide (15), além de distúrbios psicológicos (9). A presença de alterações 

sistêmicas pode influenciar ou limitar as opções e os resultados dos tratamentos 

possíveis. Por outro lado, inúmeras evidências demonstram que os fatores 

psicossociais contribuem de forma decisiva para a experiência de dor (16).  Por este 

motivo, a compreensão dos fatores sistêmicos e psicossociais que são influenciados 

pelo curso de uma dor crônica se faz tão importante. Uma forma comumente 

utilizada de avaliação do quadro sistêmico do indivíduo são os questionários de 

história médica. Essa ferramenta pode fornecer dados importantes com relação à 

saúde geral, auxiliando na determinação do perfil dos pacientes portadores de dor 

crônica associada à ATM.  

Em 1992, Dworkin e LeResche (17) desenvolveram um sistema de 

diagnóstico e classificação das formas mais comuns de DTM, denominado Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), composto por dois 

eixos coordenados. Isso possibilitou maximizar a reprodutibilidade entre os 

investigadores, facilitando o desenvolvimento das pesquisas e permitindo 

comparação dos resultados entre os pesquisadores, por meio do uso de uma série 

comum de critérios de avaliação (Dworkin & LeReche, 1992). A classificação 

padronizada para as desordens temporomandibulares mais comuns é composta por 

três grupos, incluindo dores musculares, deslocamento de disco e artralgias. As 

mialgias se referem a desordens musculares, enquanto que as alterações discais e 

artralgias, a desordens articulares.  

A natureza altamente individual e subjetiva de dor é um dos fatores que faz 

com que seja difícil defini-la e tratá-la clinicamente (2). É importante ter em mente 

que todos os recursos de avaliação utilizados e/ou propostos têm como objetivo 

primordial facilitar o diagnóstico, aumentando a certeza clínica do problema a ser 

tratado, o que representa um passo importante na determinação do plano de 
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tratamento. Entretanto, em uma patologia multifatorial, os indivíduos podem 

apresentar sintomas semelhantes, mas com causas completamente diferentes (18), 

o que amplia as possibilidades de terapias com resultados semelhantes e 

complementares. Conhecer as possibilidades de cada uma e suas limitações é de 

extrema importância para o profissional da saúde, e um dos grandes focos da 

pesquisa clínica. 

A terapia tradicionalmente utilizada pela odontologia nos casos de DTM é a 

placa interoclusal (19). Introduzida por Karolyi em 1901 para o tratamento de 

bruxismo, esse dispositivo tem sido utilizado com vários desenhos diferentes para o 

controle de várias desordens, incluindo distúrbios do sono, cefaléias tensionais, 

dores musculares faciais e disfunções articulares temporomandibulares (20, 21). Os 

resultados terapêuticos da placa têm sido acompanhados há várias décadas, sendo 

sua eficiência nos quadros de dor comprovada na maioria desses estudos. Em 

revisões de literatura distintas, Dylina (22), Kreiner et al. (23) e Truelove et al. (24) 

concluíram que existe literatura de suporte suficiente para comprovar os resultados 

da utilização dos dispositivos oclusais para restabelecer a harmonia neuromuscular 

em sistemas mastigatórios comprometidos. Entretanto, um ponto importante 

abordado por Truelove et al., (24) é a possibilidade de utilização de terapias de custo 

inferior e maior facilidade de execução, com eficácia comparável à das placas. 

A Acupuntura é um método terapêutico chinês originado há mais de 3.000 

anos, baseado na inserção de agulhas descartáveis em pontos específicos do corpo, 

a fim de estimular o sistema nervoso central e o periférico a liberar 

neurotransmissores que favoreçam o processo de restauração e manutenção da 

saúde (25, 26). Ao contrário da placa oclusal, a acupuntura atua por meio do 

mecanismo central de inibição da dor, envolvendo bloqueio segmentar na medula 

espinal. Isso provoca a liberação de neuromoduladores, como endorfinas e 

serotonina, que alteram a sensibilidade dolorosa por meio do mecanismo central de 

analgesia (25, 27). Esse é um dos pontos de diferenciação da acupuntura em 

relação a outras técnicas de efeitos locais: os resultados obtidos com esse 

tratamento podem ser observados em vários aspectos sistêmicos, e não apenas 

remissão dos sintomas locais. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

concluiu que a dor facial crônica, incluindo as desordens craniomandibulares, 

respondem bem a tratamentos com acupuntura, com resultados comparáveis a 
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outras terapias convencionais (28). É, portanto, um método comprovadamente eficaz 

no controle de vários tipos de dor. 

Embora a Acupuntura já seja reconhecida geralmente como segura, 

estabelecer uma dose adequada (isto é, um protocolo específico de tratamento) é 

um grande desafio (29). Consequentemente, alguns estudos randomizados 

controlados de acupuntura administram tratamento sem base em dados 

preliminares. No tratamento das DTM, os vários trabalhos utilizam pontos locais, 

pontos à distância, múltiplos ou utilizados isoladamente (30-34), sem que haja 

qualquer padronização dos tratamentos, a fim de possibilitar comparação entre os 

resultados de diferentes pesquisas e indicações clínicas mais precisas. 

O objetivo do presente estudo é fazer uma análise comparativa entre dois 

diferentes protocolos de tratamento de acupuntura para as Disfunções 

Temporomandibulares, a fim de avaliar se existe diferença nos resultados quando se 

utiliza pontos locais ou pontos à distância, e se os resultados variam conforme o tipo 

de DTM (muscular ou mista). 

As hipóteses a serem testadas neste estudo são:  

1) a acupuntura pode gerar resultados positivos no tratamento de 

pacientes portadores de DTM; 

2) os resultados do tratamento por acupuntura em pacientes portadores 

de DTM muscular tratados com pontos locais são diferentes dos tratados com 

pontos à distância; 

3) os resultados do tratamento por acupuntura em pacientes portadores 

de DTM mista tratados com pontos locais são diferentes dos tratados com pontos à 

distância; 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Embora a Acupuntura já seja reconhecida geralmente como segura, 

estabelecer uma dose adequada (isto é, um protocolo específico de acupuntura) é 

um grande desafio (29). Consequentemente, alguns estudos randomizados 

controlados de acupuntura administram tratamento sem base em dados 

preliminares. No tratamento das DTM, os vários trabalhos utilizam pontos locais, 

pontos à distância, múltiplos ou utilizados isoladamente (30-34), sem que haja 

qualquer padronização dos tratamentos, a fim de possibilitar comparação entre os 

resultados de diferentes pesquisas e indicações clínicas mais precisas. Isso justifica 

a necessidade de se fazer uma análise comparativa entre diferentes protocolos de 

tratamento de acupuntura para as Disfunções Temporomandibulares, a fim de 

avaliar se existe diferença nos resultados quando se utiliza pontos locais ou pontos à 

distância, e se os resultados variam conforme o tipo de DTM (muscular ou mista). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

Este trabalho visa avaliar os resultados comparativos entre 2 tipos diferentes 

de pacientes portadores de disfunção temporomandibular tratados por meio de 

acupuntura. O objetivo principal é verificar se a acupuntura atua como um método 

eficiente no tratamento da dor em pacientes portadores de DTM, e se essa 

intervenção define resultados diferentes dependendo das características da DTM. 

Além disso, cada um dos grupos de DTM será subdividido em dois grupos, um deles 

receberá tratamento com pontos locais, e o outro, tratamento com pontos a distância 

do local de dor. 
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4. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

4.1.  Comitê de Ética em Pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido segundo os princípios do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FORP/USP), e aprovado sob o protocolo no 2010.1.303.58.7 (Anexo 1). 

Todos os pacientes convidados a participarem da pesquisa assinaram Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) previamente, com informações a 

respeito do tratamento e de seus riscos, além da informação de que poderiam 

desistir do tratamento a qualquer momento, sem que isso pudesse comprometer seu 

atendimento na FORP/USP. 

 

4.2. Seleção dos pacientes 

Os pacientes convidados a participarem desta pesquisa buscaram por 

tratamento para dor orofacial no atendimento especializado da FORP/USP, por meio 

da regulação de vagas definido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram 

selecionados 68 pacientes, com base em critérios previamente estabelecidos de 

inclusão e exclusão. 

 

4.2.1. Critérios de Inclusão 

Foram incluídos apenas pacientes do sexo feminino, com sintomatologia 

dolorosa há pelo menos 6 meses, com quadro clínico e/ou diagnóstico de DTM a 

partir de avaliação clínica inicial. Além disso, deveriam ter mais de 16 anos de idade 

e apresentar pelo menos 20 dentes funcionais na dentição, garantindo estabilidade 

oclusal mínima. Nenhum dos pacientes estava sob tratamento para DTM no período 

de atendimento. Foi solicitado aos pacientes que não ingerissem nenhum tipo de 

analgésico nas 24 horas que antecederam a sessão de acupuntura. Os pacientes 

poderiam apresentar quadro de cefaléia. 
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durante a última semana. Essa avaliação foi feita em todas as sessões de 

atendimento do paciente, a fim de definir a evolução do tratamento em cada sessão, 

sendo que todas as medidas foram feitas em uma única folha, e o paciente tinha 

acesso às marcações anteriores em todas as sessões. 

 

4.4.3. Questionários 

O segundo método de avaliação foi feito por meio de 3 questionários, que 

estão listados a seguir. 

Protocolo para Centros Multi-profissionais para Determinação de Sinais e 

Sintomas de Desordens Temporomandibulares - ProTMDMulti (38) (Anexo 3):  

O objetivo deste questionário é a quantificação da frequência e severidade 

dos sinais e sintomas mais comumente observados nos pacientes de DTM, baseada 

na percepção do próprio paciente. A primeira parte do questionário é composta por 

questões sobre a presença e ausência de diversos sinais e sintomas e admite 

apenas respostas afirmativas ou negativas (não foi considerada nesta análise). A 

segunda parte é constituída por questões relacionando os sinais e sintomas a quatro 

momentos cotidianos: ao acordar, ao mastigar, ao falar e em repouso. Cada questão 

deve ser avaliada pelo paciente segundo uma escala numérica de 11 pontos, 0 

representando ausência de sintomatologia e 10 a maior severidade possível. No 

total são doze sinais e sintomas em cada uma das situações (Figura 7). O resultado 

final referente a cada item é calculado a partir da somatória dos valores de todas as 

situações cotidianas e, portanto, varia entre o intervalo de 0 e 40. 

 

 
Figura 7. Sinais e Sintomas avaliados pelos ProDTMmulti.  
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Impacto da dor na qualidade de vida (Oral Health Impact Profile) – OHIP-14 

(Anexo 4):  

O objetivo desse questionário é avaliar os prejuízos que a condição dolorosa 

impõe a vários aspectos da vida do paciente, como limitação funcional, física, 

psicológica e social, além de dor física, desconforto psicológico e incapacidades 

cotidianas. Para isso, foi utilizado o OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) (39) uma 

versão reduzida do OHIP-49, instrumento de avaliação criado por Slade e Spencer 

em 1994 (40), é considerado um bom indicador das percepções e sentimentos dos 

indivíduos sobre sua própria saúde bucal e suas expectativas em relação ao 

tratamento a ser oferecido, além de já possuir validação em português (41). Na 

versão utilizada por Barros (42) e também neste trabalho, foi realizada uma pequena 

alteração nas perguntas. A expressão “seus dentes e dentaduras”, presente em 

todas as perguntas, foi substituída por “sua boca ou articulação”, o que permite que 

esse instrumento seja utilizado em pesquisas sobre dor em Disfunções 

Temporomandibulares.  

O paciente responde às perguntas com base em uma Escala de Likert de 5 

níveis, sendo eles Sempre, Frequentemente, Às vezes, Raramente e Nunca. Para 

calcular o impacto da dor orofacial na qualidade de vida dos pacientes com DTM, foi 

utilizado o método simples de cálculo do OHIP 14, já que, segundo Allen e Locker 

(43), não há necessidade de pontuação considerando diferentes pesos entre as 

questões. As seguintes pontuações foram atribuídas a cada resposta: nunca – 1, 

raramente – 2, às vezes – 3, frequentemente – 4 e sempre – 5. O item “não sabe” foi 

excluído das possibilidades de resposta. 

 

Questionário de Avaliação do Sono (SAQ) da Universidade de Toronto (44) 

(Anexo 5):  

Incluído por se tratar de um instrumento confiável, validado (45) e 

padronizado para avaliar a qualidade do sono. Utilizado desde 1996, trata-se de um 

questionário composto por 17 itens, que tem se mostrado uma medida altamente 

sensível e específica capaz de diferenciar pacientes com distúrbios do sono dos 

pacientes-controle (livre de distúrbios do sono). 

O questionário inclui 17 itens, aos quais o paciente deve responder conforme 

sua experiência nos últimos 30 dias. As respostas são pontuadas em uma Escala de 

Likert de 5 pontos, sendo 1- Nunca (nenhum dia do mês), 2- Raramente (menos da 
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comparações pareadas intra-grupos. Foram considerados significativos valores de 

p<0,05. 

Para as demais variáveis, de característica intervalar – limiar de dor por 

algometria e movimentos mandibulares – foi realizado o teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov. Para os dados considerados não-normais, as comparações 

utilizadas foram semelhantes às relatadas anteriormente, utilizando-se testes não-

paramétricos. Para os dados normais, testes paramétricos foram empregados, 

sendo as comparações entre os grupos feitas com a análise de variância (ANOVA) e 

teste de Tukey-HSD, e as comparações pareadas intra-grupos feitas pelo Teste-t 

para dados pareados. Foram considerados significativos valores de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

Como o objetivo deste trabalho foi avaliar os resultados gerais da 

acupuntura em pacientes com diferentes tipos de DTM (muscular e mista), além de 

verificar se há diferença nos resultados dos tratamentos quando diferentes 

protocolos de acupuntura são empregados (pontos locais e pontos à distância), a 

análise dos dados foi realizada comparando os grupos experimentais entre si, a fim 

de verificar possíveis diferenças entre eles nos diferentes tempos da análise (entre 

tempo inicial e tempo controle, entre tempo controle e tempo final e entre tempo final 

e tempo de acompanhamento). 

 

5.1. Características Gerais dos grupos estudados 

Compareceram à avaliação de triagem 275 pacientes, 11 dos quais foram 

encaminhados a outras especialidades odontológicas de necessidade imediata. Dos 

264 pacientes restantes, 38 eram homens (14,4%) e 226 mulheres (85,6%) com 

idade entre 14 e 68 anos (média: 39,41). Todos os pacientes do gênero feminino, 

entre 18 e 40 anos de idade, com presença de sintomas otológicos (zumbido, 

plenitude, tontura, vertigem ou hipoacusia) foram encaminhados a um grupo de 

pesquisa específico para estudo dessa sintomatologia, sendo, portanto, excluídas 

deste trabalho (total de 36 pacientes). Das 190 pacientes restantes, foram 

selecionadas as que cumpriam critérios previamente estabelecidos de inclusão e 

exclusão, o que reduziu para 68 o número de pacientes contatadas e que 

compareceram à primeira avaliação. 

 

Tabela 1. Representação da evolução de seleção dos pacientes após a triagem inicial. 

Momento da seleção Número total 
de pacientes 

Triagem  275 

Após encaminhamentos para outras especialidades 264 

Após exclusão de pacientes do gênero masculino 226 

Encaminhamento para outros grupos de pesquisa 190 

Selecionados com base em critérios de inclusão e exclusão 68 
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A distribuição dos pacientes após o diagnóstico inicial foi realizada de 

maneira aleatória, como mostra o quadro a seguir. 

 

Tabela 2. Distribuição dos pacientes a partir do diagnóstico inicial até a última fase de avaliação 
(acompanhamento). 

Tipo de DTM  DTM Mista (ART) DTM Muscular (MUSC) 

Número total de pacientes 36 32 

Tipos de tratamento por Acupuntura ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 

Número de pacientes por grupo 18 18 16 16 

Desistências 5 1 6 5 

Total de pacientes que passaram pela 
avaliação Final 

13 17 10 11 

Total de pacientes que passaram pela 
avaliação de Acompanhamento 

7 14 8 10 

 

5.2. Avaliação Clínica 

As duas partes da avaliação clínica foram realizadas nos momentos de 

avaliação inicial, final e de acompanhamento. 

 

5.2.1. Extensão de Movimentos Mandibulares 

Os dados coletados foram os valores numéricos das medidas dos 

movimentos selecionados medidos por meio de paquímetro digital em milímetros 

(mm).  Inicialmente, foi realizado teste de normalidade (Komogorov-Smirnov) com 

todos os dados de abertura máxima, protrusão, lateralidade direita e lateralidade 

esquerda, no qual foi constatado que somente os valores de protrusão nos 

momentos inicial e final possuíam distribuição não-normal, enquadrando-se em 

estatística não-paramétrica. Todos os outros dados foram analisados com testes 

paramétricos. 
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Essa análise mostrou que na comparação entre-grupos em cada momento 

de avaliação (inicial, final ou acompanhamento) não houve diferença estatística (p > 

0,05) (Tabelas 3, 4 e 5 e Gráficos 1, 2, 3 e 4). 

Na análise intra-grupos, pode-se verificar que não houve diferença estatisticamente 

significante (p > 0,05) entre os três tempos de avaliação, com exceção do grupo 

MUSC-PL entre as avaliações inicial e final dos movimentos de protrusão e 

lateralidade direita (Gráfico 2 e 3: notar ausência da barra estatística ligando os 

tempos de avaliação no grupo mencionado). Apesar disso, todos os valores médios 

de abertura máxima, protrusão e lateralidades foram maiores na avaliação final em 

relação à inicial (Tabelas 3 e 4) 
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Tabela 3. Valores referentes aos movimentos mandibulares analisados durante a avaliação inicial.  

Movimentos ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) 

Abertura Máxima  48,66 (9,51)
a
    45,49 (7,11)

a
   41,71 (7,55)

a
   45,79 (5,56)

a
 

Protrusão 26,12
a
  3,82 (1,87)  28,94

a 
4,30 (2,24)  22,70

a 
3,30 (2,67)  24,32

a 
3,85 (2,38) 

Lateralidade Direita  7,52 (4,06)
a
    7,26 (2,10)

a
   8,02 (2,76)

a
   6,36 (2,92)

a
 

Lateralidade Esquerda  5,88 (2,55)
a
    7,49 (2,65)

a
  7,19 (2,95)

a
   7,34 (2,69)

a
 

Legenda: p.m.= posto médio; d.p.= desvio padrão. Letras minúsculas iguais representam semelhança estatística (p>0,05). Postos médios fornecidos 
somente para grupos com distribuição não paramétrica dos dados. 
 

 
Tabela 4. Valores referentes aos movimentos mandibulares analisados durante a avaliação final. 

Movimentos ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) 

Abertura Máxima  49,34 (8,99)
a 

  46,67 (8,87)
a   47,00 (6,24)a   47,19 (6,33)

a 

Protrusão 30,38
a 

5,44 (2,64)  25,91
a 

4,76 (1,87)  21,40
a 

4,14 (2,25)  25,14
a 

5,02 (2,67) 
Lateralidade Direita  8,90 (2,62)

a 
  8,71 (2,95)

a   8,29 (2,16)a   8,38 (3,75)
a 

Lateralidade Esquerda  7,84 (4,13)
a 

  7,97 (2,61)
a  7,93 (3,82)a   8,16 (2,58)

a 

Legenda: p.m.= posto médio; d.p.= desvio padrão. Letras minúsculas iguais representam semelhança estatística (p>0,05). Postos médios fornecidos 
somente para grupos com distribuição não paramétrica dos dados. 
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Tabela 6. Valores referentes à sensibilidade muscular a palpação digital do lado direito, coletados durante a avaliação inicial. 

Músculos do lado  
Direito 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média 
(d.p.) 

Posto 
Médio 

Média 
(d.p.) 

Posto 
Médio 

Média 
(d.p.) 

Temporal Posterior 29,54 0,92 (0,76) 25,68 0,76 (0,83) 21,75 0,50 (0,53) 26,18 0,73 (0,65) 
Temporal Médio 26,58 1,15 (1,07) 25,62 1,06 (1,03) 26,75 1,10 (0,88) 25,23 1,00 (0,77) 
Temporal Anterior 26,38 1,54 (0,97) 27,82 1,65 (1,22) 20,60 1,10 (1,10) 27,64 1,64 (0,92) 
Masseter Superior 22,96 1,54 (0,88) 28,47 1,88 (1,22) 28,30 1,90 (1,10) 23,68 1,55 (1,13) 
Masseter Médio 25,19 2,08 (0,95) 28,85 2,35 (0,70) 25,60 2,10 (0,99) 22,91 1,91 (1,04) 
Masseter Inferior 26,77 1,85 (1,14) 27,74 1,94 (0,97) 22,95 1,60 (0,97) 25,18 1,73 (1,19) 
Região Mandibular Posterior 25,62 1,69 (1,18) 22,97 1,47 (1,23) 35,00 2,40 (0,84) 22,95 1,55 (0,69) 
Região Submandibular 28,31 1,08 (1,19) 24,50 0,76 (1,03) 27,20 1,00 (1,25) 24,50 0,73 (1,01) 
ATM – Pólo Lateral 33,35a 1,69 (1,11) 29,62a 1,41 (1,12) 17,50b 0,50 (0,53) 19,45b 0,64 (0,67) 
ATM – Ligamento Posterior 31,77 1,77 (1,24) 29,50 1,59 (1,00) 21,35 0,90 (1,20) 18,00 0,64 (1,03) 
Letras diferentes na mesma linha demonstram diferenças estatisticamente significantes pelo teste de Kruskal Wallis (p<0,05). Todas demais linhas sem a comparação por 

letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 

Tabela 7. Valores referentes à sensibilidade muscular a palpação digital do lado esquerdo, coletados durante a avaliação inicial. 

Músculos do lado Esquerdo ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Temporal Posterior 31,46 1,23 (0,93) 21,68 0,65 (0,93) 27,85 1,00 (0,94) 24,55 0,82 (0,98) 
Temporal Médio 26,85 1,08 (0,76) 25,97 1,06 (0,90) 25,50 1,00 (0,82) 25,50 1,00 (0,89) 
Temporal Anterior 28,65 1,85 (0,99) 27,03 1,76 (1,09) 21,90 1,40 (0,97) 25,00 1,64 (0,92) 
Masseter Superior 26,77 1,77 (1,01) 27,71 1,82 (1,07) 21,55 1,40 (1,17) 26,50 1,73 (0,79) 
Masseter Médio 25,35 2,08 (0,86) 28,47 2,24 (0,90) 27,20 2,10 (1,10) 21,86 1,82 (0,98) 
Masseter Inferior 27,77 2,08 (0,95) 28,26 2,06 (1,14) 17,35 1,30 (0,95) 28,27 2,09 (1,04) 
Região Mandibular Posterior 26,42 1,85 (1,07) 20,53 1,29 (1,31) 33,80 2,40 (0,84) 26,86 1,91 (0,94) 
Região Submandibular 26,08 0,92 (0,95) 25,38 0,94 (1,20) 27,00 1,00 (1,05) 25,95 0,91 (0,94) 
ATM – Pólo Lateral 33,73 1,38 (0,96) 26,35 0,94 (1,03) 18,80 0,40 (0,52) 22,86 0,64 (0,67) 
ATM – Ligamento Posterior 30,27 1,31 (1,25) 28,82 1,12 (0,99) 22,75 0,70 (1,06) 19,55 0,45 (0,82) 
A análise foi realizada pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Todas linhas sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 
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Tabela 8. Valores referentes à sensibilidade muscular a palpação digital do lado direito, coletados durante a avaliação final. 

Músculos do lado  
Direito 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Temporal Posterior 31,92 1,08 (1,04) 24,32 0,59 (0,87) 20,45 0,30 (0,48) 26,64 0,73 (0,90) 
Temporal Médio 29,85 0,85 (0,80) 23,03 0,47 (0,62) 27,80 0,70 (0,67) 24,41 0,55 (0,69) 
Temporal Anterior 27,12 1,23 (1,24) 24,44 0,94 (0,75) 18,90 0,60 (0,84) 33,55 1,64 (1,03) 
Masseter Superior 32,62a 1,69 (0,85) 29,06a 1,47 (1,07) 19,30b 0,80 (0,79) 19,55b 0,82 (0,75) 
Masseter Médio 27,73 1,62 (1,04) 29,06 1,71 (0,85) 16,35 0,80 (0,92) 28,00 1,64 (0,92) 
Masseter Inferior 29,46 1,38 (1,04) 23,24 0,94 (0,97) 24,55 1,00 (0,82) 27,50 1,27 (1,19) 
Região Mandibular Posterior 28,69 1,31 (1,11) 24,91 1,41 (1,06) 21,90 1,20 (1,23) 28,23 1,82 (1,17) 
Região Submandibular 30,46 0,77 (1,09) 22,71 0,41 (0,71) 22,80 0,20 (0,42) 28,73 0,55 (0,69) 
ATM – Pólo Lateral 26,73 0,92 (0,95) 31,44 1,29 (1,10) 20,30 0,50 (0,71) 21,91 0,55 (0,52) 
ATM – Ligamento Posterior 30,73 1,38 (1,19) 25,97 1,00 (0,87) 24,60 0,90 (0,74) 21,73 0,73 (0,90) 
Letras diferentes na mesma linha demonstram diferenças estatisticamente significantes pelo teste de Kruskal Wallis (p<0,05). Todas demais linhas sem a comparação por 

letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 

Tabela 9. Valores referentes à sensibilidade muscular a palpação digital do lado esquerdo, coletados durante a avaliação final. 

Músculos do lado  
Esquerdo 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Temporal Posterior 30,81 1,00 (1,15) 24,09 0,41 (0,62) 22,45 0,30 (0,48) 26,50 0,73 (1,10) 
Temporal Médio 26,77 0,77 (0,83) 24,29 0,65 (0,86) 25,60 0,70 (0,82) 28,09 0,82 (0,75) 
Temporal Anterior 26,42 1,15 (1,07) 28,18 1,18 (0,81) 18,40 0,60 (0,70) 29,05 1,27 (0,90) 
Masseter Superior 27,38 1,15 (0,80) 27,47 1,24 (1,15) 21,85 0,80 (0,92) 25,86 1,09 (1,04) 
Masseter Médio 29,00 1,69 (0,63) 24,15 1,35 (1,17) 26,65 1,50 (0,97) 24,73 1,36 (1,03) 
Masseter Inferior 27,12 1,15 (1,21) 21,71 0,71 (0,92) 29,65 1,30 (1,06) 28,00 1,18 (1,08) 
Região Mandibular Posterior 29,38 1,46 (0,97) 24,09 0,94 (1,09) 21,40 0,90 (0,88) 29,14 1,36 (1,12) 
Região Submandibular 29,38 0,77 (1,09) 24,09 0,29 (0,59) 21,40 0,20 (0,63) 29,14 0,55 (0,69) 
ATM – Pólo Lateral 28,81 1,00 (0,91) 25,82 0,82 (0,88) 18,55 0,40 (0,70) 29,73 1,00 (0,77) 
ATM – Ligamento Posterior 26,50 0,92 (1,32) 24,53 0,59 (0,80) 24,25 0,60 (0,97) 29,27 1,00 (1,10) 
A análise foi realizada pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Todas linhas sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 
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Tabela 10. Valores referentes à sensibilidade muscular a palpação digital do lado direito, coletados durante a avaliação de acompanhamento. 

Músculos do lado  
Direito 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Temporal Posterior 28,55 1,27 (1,01) 22,03 0,80 (1,01) 19,56 0,56 (0,73) 21,45 0,70 (0,82) 
Temporal Médio 26,18 1,09 (1,04) 23,90 0,87 (0,83) 16,17 0,33 (0,50) 24,30 0,90 (0,88) 
Temporal Anterior 24,27 1,45 (1,04) 23,33 1,40 (1,06) 18,17 1,00 (0,87) 25,45 1,60 (0,97) 
Masseter Superior 29,36 1,45 (0,93) 21,43 0,87 (0,99) 19,06 0,67 (0,87) 21,90 0,90 (0,99) 
Masseter Médio 23,64 1,73 (1,01) 23,33 1,67 (1,05) 21,39 1,56 (1,01) 23,25 1,70 (1,06) 
Masseter Inferior 23,64 1,55 (1,04) 21,60 1,40 (0,91) 27,39 1,89 (1,17) 20,45 1,30 (0,95) 
Região Mandibular Posterior 25,27 1,55 (1,04) 20,47 1,13 (1,30) 24,89 1,56 (1,42) 22,60 1,30 (1,16) 
Região Submandibular 21,73 0,55 (0,82) 21,93 0,53 (0,74) 24,67 0,67 (0,71) 24,50 0,70 (0,82) 
ATM – Pólo Lateral 28,23 1,27 (1,01) 22,47 0,80 (0,86) 22,50 0,89 (1,17) 18,50 0,50 (0,71) 
ATM – Ligamento Posterior 26,41 1,27 (1,19) 23,43 1,00 (1,07) 19,33 0,67 (1,00) 21,90 0,80 (0,79) 
A análise foi realizada pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Todas linhas sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 

 

Tabela 11. Valores referentes à sensibilidade muscular a palpação digital do lado esquerdo, coletados durante a avaliação de acompanhamento. 

Músculos do lado  
Esquerdo 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Temporal Posterior 30,27 1,27 (1,10) 18,33 0,33 (0,82) 23,94 0,78 (1,09) 21,15 0,60 (1,07) 
Temporal Médio 27,00 1,09 (1,22) 20,67 0,47 (0,74) 22,78 0,78 (1,20) 22,30 0,60 (0,84) 
Temporal Anterior 28,23 1,36 (1,03) 22,63 0,93 (0,80) 17,06 0,56 (0,73) 23,15 1,00 (0,94) 
Masseter Superior 28,14 1,45 (0,93) 21,93 1,00 (1,00) 20,50 0,89 (0,93) 21,20 1,00 (1,15) 
Masseter Médio 26,82 1,82 (1,08) 22,53 1,47 (1,13) 18,17 1,11 (1,05) 23,85 1,60 (0,97) 
Masseter Inferior 26,68 1,64 (1,12) 17,33 0,80 (1,08) 25,78 1,56 (1,13) 24,95 1,50 (1,27) 
Região Mandibular Posterior 23,59 1,36 (1,12) 19,30 1,00 (1,07) 28,67 1,78 (0,83) 22,80 1,30 (1,25) 
Região Submandibular 24,18 0,64 (0,92) 19,97 0,33 (0,82) 22,94 0,56 (1,01) 26,30 0,70 (0,82) 
ATM – Pólo Lateral 30,05 1,27 (1,10) 18,93 0,47 (0,92) 20,94 0,44 (0,53) 23,20 0,70 (0,95) 
ATM – Ligamento Posterior 26,55 1,09 (1,14) 18,50 0,40 (0,63) 21,44 0,67 (1,00) 27,25 1,00 (0,82) 
A análise foi realizada pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Todas linhas sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 
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Na análise intra-grupos nos diferentes tempos de avaliação, houve diferença 

estatisticamente significante (p < 0,05) entre os períodos inicial e final de avaliação 

de 12 das 20 regiões analisadas por palpação digital. Houve melhora na 

sintomatologia em todos os grupos, com exceção de MUSC-PL, cujos resultados 

não indicaram nenhuma diferença estatística nos diferentes tempos de análise (p > 

0,05). O grupo MUSC-PD apresentou diferença estatística de sintomatologia 

dolorosa em 6 regiões, o ART-PD em 3 e o ART-PL em 7 (Tabela 12).  

 

Tabela 12. Valores intra-grupos para as comparações entre avaliações inicial e final com diferenças 
estatisticamente significantes (p<0,05).  

LADO DIREITO 

REGIÕES GRUPOS AV INICIAL AV FINAL 

Temporal Médio ART-PL 1,0588 0,4706 

Masseter Superior MUSC-PD 1,90 0,80 

Masseter Médio 
ART-PL 

MUSC-PD 

2,3529 

2,10 

1,7059 

0,80 

Masseter Inferior ART-PL 1,9412 0,9412 

Pólo Lateral da ATM ART-PD. 1,6923 0,9231 

Região Submandibular MUSC-PD. 1 0,2 

LADO ESQUERDO 

REGIÕES GRUPOS AV INICIAL AV FINAL 

Temporal Anterior 
ART-PL 

MUSC-PD. 

1,7647 

1,4000 

1,1765 

0,6000 

Masseter Superior ART-PD 1,7692 1,1538 

Masseter Médio ART-PL 2,0769 1,6923 

Masseter Inferior 
ART-PD 

ART-PL 

2,0769 

2,0588 

1,1538 

0,7059 

Região Submandibular 
ART-PL 

MUSC-PD 

0,9412 

1 

0,2941 

0,2 

Região Mandibular Posterior MUSC-PD 2,4 0,9 

 

 Os gráficos 5, 6, 7 e 8 apresentam esquematicamente as diferenças intra-

grupos nos três tempos de avaliação (inicial, final e acompanhamento). 
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5.3. Avaliação da dor com Escala Visual Analógica (EVA). 

A avaliação da dor com Escala Visual Analógica (EVA) foi realizada em todos os dias em que o paciente esteve presente 

para atendimento. Nas avaliações inicial, controle, final e de acompanhamento, a análise entre-grupos constatou semelhança 

estatística (Tabela 13 e Gráfico 9). 

Na comparação pareada dos momentos de avaliação intra-grupos, todos os grupos tiveram o mesmo comportamento 

estatístico entre os momentos inicial-controle (semelhantes, p>0,05), controle-final (diferentes, p<0,05) e final-acompanhamento 

(semelhantes, p>0,05) (Gráfico 9). Nos grupos ART-PD e MUSC-PL, não houve diferença estatística entre os momentos 

acompanhamento e inicial, o que ocorreu em ART-PL e MUSC-PD (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Valores referentes à Escala Visual Analógica (EVA) de ART-PD, ART-PL, MUSC-PD e MUSC-PL nos diferentes momentos de avaliação. 

GRUPOS AV INICIAL AV CONTROLE AV FINAL AV ACOMP 

p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) 

ART-PD  24,85
acA 

47,50 (23,04)  22,38
aA

55,72 (22,62)  29,15
bA  26,55 (25,49)  26,95

bcA  31,38 (33,61) 
ART-PL  26,35

aA 
51,97 (35,9)  30,32

aA
  70,09 (23,51)  21,53 

bA
  13,98 (20,81)  18,77 

bA
  17,17 (26,05) 

MUSC-PD 29,5 
aA
  58,76 (29,35)  25,95

aA
  59,32 (34,82)  27,50 

bA
  25,34 (30,33)  23,00 

bA
  31,20 (34,48) 

MUSC-PL 23,64 
acA

  45,52 (29,15)  23,94
aA
  57,57 (25,84)  27,82 

bA
  21,85 (18,27)  25,40 

bcA
  29,67 (21,93) 

Letras maiúsculas semelhantes demonstram semelhança estatística na vertical pelo teste de Kruskal Wallis (p>0,05). Letras diferentes na mesma linha demonstram 

diferenças estatisticamente significantes pelo teste Wilcoxon (p <0,05). p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. 
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Tabela 14. Valores

GRUPOS 

p.m

ART-PD 22,3

ART-PL 30,3

MUSC-PD 25,9

MUSC-PL 23,9

.m. = posto médio;

Gráfico 10. Compa
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AV 1a SESSÃO 

m. Média (d.p.) 

38  55,72 (22,62) 
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5.4. Avaliação por meio de questionários 

A avaliações pelos questionários ProDTMmulti (Protocolo para Centros Multi-

profissionais para Determinação de Sinais e Sintomas de Desordens 

Temporomandibulares), OHIP-14 (Impacto da dor na qualidade de vida) e SAQ 

(Questionário de Avaliação do Sono da Universidade de Toronto) foram feitas em 

três dos momentos de avaliação: inicial, final e de acompanhamento. 

 

5.4.1. ProDTMmulti - Protocolo para Centros Multi-profissionais para 

Determinação de Sinais e Sintomas de DTM 

Na análise entre-grupos, houve diferença estatística nos sintomas dor 

muscular, dor na articulação e dificuldade para engolir no tempo final de avaliação 

(Tabela 15). Na avaliação de dor muscular, o grupo ART-PD apresentou valor de 

posto médio semelhante a MUSC-PL e MUSC-PD, e desses, apenas MUSC-PD foi 

estatisticamente semelhante aos menores valores demonstrado por ART-PL 

(p>0,05). Na dor na articulação, os maiores valores também foram apresentados por 

ART-PD, sendo este semelhante apenas a MUSC-PL; MUSC-PL foi semelhante aos 

outros dois grupos (ART-PL e MUSC-PD) (p>0,05). Na avaliação de dificuldade para 

engolir, os valores de ART-PD foram estatisticamente superiores aos demais grupos 

(p<005), que foram semelhantes entre si (p>0,05) (Tabela 15). Nos demais 

momentos de avaliação (inicial e de acompanhamento), não houve diferença 

estatística entre-grupos em nenhum dos sintomas (p>0,05) (Tabelas 16 e 17). 

Na análise intra-grupos, as comparações pareadas entre os momentos 

inicial-final e final-acompanhamento estão dispostas na Tabela 18. Pode-se observar 

que, nos resultados do grupo ART-PD, houve redução dos valores apenas no 

sintoma dificuldade para mastigar. Em ART-PL todos os valores foram menores na 

avaliação final, menos em dificuldade para mastigar, cujos valores foram maiores na 

avaliação final em relação à inicial. Em MUSC-PD, não houve diferença estatística 

em dificuldade pra movimentar a boca, para engolir e para mastigar. Nos outros 

sintomas houve redução significativa da dor, com exceção de dor muscular, cujos 

resultados foram maiores na avaliação final. Em MUSC-PL houve diferença 

estatística apenas em dor articular, cujos valores foram maiores na avaliação final 

em relação à inicial. Houve semelhança estatística entre todos os resultados de 

avaliação final e avaliação de acompanhamento (Tabela 18). 
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Tabela 15. Frequência de sinais e sintomas de acordo com as respostas à parte 2 do Protocolo de Investigação de Sinais e Sintomas de DTM durante a 
avaliação inicial. 

Sinais e Sintomas ART-PD  ART-PL  MUSC-PD MUSC-PL 
p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) 

Dor Muscular 31,65 24,69 (9,74) 26,88 23,24 (10,41) 23,05 20,50 (9,63) 20,64 18,55 (10,92) 
Cansaço na Musculatura 28,46  22,06 (10,17) 28,15  27,54 (7,11) 27,55  26,41 (10,27) 18,36  26,00 (10,79) 
Dor na Articulação 33,04  19,82 (11,09) 25,65  29,38 (7,05) 23,75  24,12 (10,82) 20,27  22,60 (11,29) 
Dor no Pescoço 27,69 13,55 (13,28) 27,12 17,73 (12,13) 30,85 21,92 (12,83) 17,86 22,59 (9,63) 
Dor de Cabeça 22,5 25,50 (9,19) 25,88 13,36 (16,09) 30,05 21,00 (12,41) 26,64 17,85 (13,55) 
Dificuldade para movimentar a boca 33,35 7,45 (14,32) 25,56 10,35 (12,02) 23,05 14,62 (14,02) 20,68 8,82 (10,09) 
Dificuldade para engolir 27,31 12,70 (12,53) 28,24 9,64 (14,21) 26,4 11,24 (12,43) 20,64 24,92 (13,05) 
Dificuldade para mastigar 28,35 8,49 (10,78) 27,94 16,69 (16,22) 26,2 15,94 (12,60) 20,05 21,40 (8,64) 
Letras diferentes na mesma linha demonstram diferenças estatisticamente significantes pelo teste Kruskal‐Wallis (p <0,05). p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. Todas 

linhas sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 

 

Tabela 16. Frequência de sinais e sintomas de acordo com as respostas à parte 2 do Protocolo de Investigação de Sinais e Sintomas de DTM durante a 
avaliação final. 

Sinais e Sintomas ART-PD  ART-PL  MUSC-PD MUSC-PL 
p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) 

Dor Muscular 34,15
a 17,91 (15,31) 18,38

b 17,63 (13,36) 24,35
ab 10,08 (13,44) 29,64

a 11,29 (11,34) 
Cansaço na Musculatura 32,62 6,60 (11,75) 19,85 6,73 (12,30) 23,95 9,08 (12,00) 29,55 21,62 (13,72) 
Dor na Articulação 36,54

a 21,24 (12,54) 20,68
b 20,60 (12,08) 22,2

b 14,45 (14,67) 25,23
ab 19,75 (13,15) 

Dor no Pescoço 27,73 10,35 (9,08) 22,79 16,69 (11,66) 30,4 7,65 (8,61) 24,91 9,80 (8,02) 
Dor de Cabeça 29,54 14,18 (10,64) 23,68 11,78 (10,23) 24,85 15,77 (9,98) 26,45 5,65 (6,16) 
Dificuldade para movimentar a boca 33,65 11,06 (12,01) 21,41 15,62 (14,26) 21,35 10,12 (11,25) 28,27 10,80 (11,41) 
Dificuldade para engolir 34,38

a 12,73 (12,00) 23,68
b 12,22 (12,10) 22,9

b 7,92 (10,58) 22,5
b 4,12 (7,73) 

Dificuldade para mastigar 23,27 9,92 (11,41) 32,31 4,71 (7,93) 18,38 7,20 (11,17) 29,7 6,45 (11,95) 
p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. Todas linhas 

sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 
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Tabela 17. Frequência de sinais e sintomas de acordo com as respostas à parte 2 do Protocolo de Investigação de Sinais e Sintomas de DTM durante a 
avaliação de acompanhamento. 

Sinais e Sintomas ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) p.m. Média (d.p.) 

Dor Muscular 26,95 6,90 (10,32) 27,12 15,77 (11,50) 21,38 7,24 (10,76) 25,1 7,40 (9,01) 
Cansaço na Musculatura 29,95 12,45 (12,04) 25,04 10,57 (11,23) 23,66 8,54 (10,42) 28 1,41 (3,04) 
Dor na Articulação 26,45 2,10 (4,58) 29,62 3,91 (11,70) 24,81 3,90 (8,28) 18,7 12,54 (11,76) 
Dor no Pescoço 28,05 8,23 (11,29) 28,92 1,71 (3,26) 24,22 2,80 (6,34) 26,85 4,00 (11,65) 
Dor de Cabeça 22,09 4,08 (8,67) 24,88 13,62 (11,67) 24,78 3,94 (5,70) 26,25 11,40 (10,84) 
Dificuldade para movimentar a boca 21,95 11,69 (9,67) 28,58 9,56 (11,56) 22,63 5,50 (11,68) 25,75 11,64 (12,06) 
Dificuldade para engolir 25,82 9,76 (11,14) 25,31 10,85 (8,94) 25,53 5,94 (9,86) 25,5 11,80 (14,89) 
Dificuldade para mastigar 26,91 10,75 (13,82) 25,54 11,60 (13,83) 23,75 10,36 (9,95) 26,1 10,30 (11,75) 
p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. Todas linhas 

sem a comparação por letras foram semelhantes entre si (p>0,05). 

 

Tabela 18. Comparações pareadas dos resultados de ProDTMmulti entre os momentos inicial-final e final-acompanhamento para todos os grupos. As 
relações são representadas pelos símbolos = (semelhança estatística), > (valor do primeiro tempo maior que do segundo tempo) e < (valor do primeiro tempo 
menor que do segundo). 

SINTOMAS 
INICIAL X FINAL FINAL X ACOMPANHAMENTO 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Dor Muscular I > F I < F I > F I = F F = A F = A F = A F = A 
Cansaço na Musculatura I > F I < F I < F I = F F = A F = A F = A F = A 
Dor na Articulação I > F I < F I < F I > F F = A F = A F = A F = A 
Dor no Pescoço I > F I < F I < F I = F F = A F = A F = A F = A 
Dor de Cabeça I = F I < F I < F I = F F = A F = A F = A F = A 
Dificuldade para movimentar a boca I > F I < F I = F I = F F = A F = A F = A F = A 
Dificuldade para engolir I = F I < F I = F I = F F = A F = A F = A F = A 
Dificuldade para mastigar I < F I > F I = F I = F F = A F = A F = A F = A 
Legenda: I - Inicial, F - Final, A - Acompanhamento, = - semelhança estatística, > primeiro valor maior que segundo, < - primeiro valor menor que primeiro. 
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5.4.2. OHIP-14 - Impacto da dor na qualidade de vida 

O impacto da dor na qualidade de vida foi avaliado pelo questionário OHIP, 

sendo, portanto, avaliados aspectos de limitação funcional, física, psicológica e 

social, além de dor física, desconforto psicológico e incapacidades cotidianas. A 

análise foi feita em cada aspecto separadamente.  

Na análise entre-grupos, (Tabelas 19, 20 e 21), não houve diferença 

estatisticamente significante em nenhum dos momentos de avaliação. 

Na análise intra-grupos, as comparações pareadas entre os momentos 

inicial-final e final-acompanhamento estão dispostas na Tabela 22. Pode-se observar 

que os resultados não aconteceram de maneira homogênea. Em ART-PD, a 

comparação entre avaliações inicial-final apresentou semelhança estatística em 

limitação funcional, valores de avaliação final maiores que inicial em dor física, 

desconforto psicológico limitação física e limitação psicológica e valores iniciais 

maiores que finais em limitação social e incapacidade. Em ART-PL os resultados de 

avaliação final foram maiores apenas em desconforto psicológico e limitação social, 

acontecendo o contrário para os demais parâmetros analisados. Em MUSC-PD 

houve semelhança estatística entre os dois tempos em limitação física valores finais 

maiores que iniciais em dor física e incapacidade e valores finais menores nos 

demais pontos avaliados. E finalmente, em MUSC-PL houve semelhança entre 

valores dos momentos inicial e final em limitação funcional e dor física valor final 

menor que inicial em incapacidade e valores iniciais maiores que finais em todos os 

demais pontos avaliados (Tabela 22). Os resultados entre os momentos final e de 

acompanhamento foram estatisticamente semelhantes em todos os grupos. 
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Tabela 19. Aspectos de qualidade de vida analisados com base no Oral Health Impact Profile 14 (OHIP-14) referentes ao período inicial de avaliação.  

Fatores 
(escore máximo possível) 

ART-PD  ART-PL  MUSC-PD MUSC-PL 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

Limitação Funcional (10) 26,35 4,23 (1,64) 26,29 4,41 (1,77) 30,6 4,90 (1,60) 20,95 4,00 (2,79) 
Dor Física (10) 31,23 8,38 (1,66) 25,56 7,76 (1,68) 24,05 7,70 (1,06) 22,27 7,36 (1,80) 
Desconforto Psicológico (10) 29,81 9,08 (1,50) 23,32 8,35 (1,73) 25,35 8,60 (1,58) 26,23 8,64 (1,96) 
Limitação Física (10) 28,08 6,23 (2,20) 24,76 5,71 (1,83) 28,9 6,40 (1,96) 22,82 5,36 (2,62) 
Limitação Psicológica (10) 26,46 6,46 (1,61) 28,94 6,71 (1,36) 24,5 6,20 (0,92) 22,27 5,82 (1,83) 
Limitação Social (10) 27,62 6,31 (2,06) 23,82 5,76 (2,36) 28,3 6,40 (2,01) 25,36 5,64 (1,69) 
Incapacidade (10) 26 5,38 (2,02) 25,62 5,35 (2,45) 23,4 5,00 (1,70) 28,95 5,82 (2,32) 
p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. Na coluna 
“Fatores” os valores entre parênteses representam o máximo valor possível para cada aspecto analisado. 

 

Tabela 20. Aspectos de qualidade de vida analisados com base no Oral Health Impact Profile 14 (OHIP-14) referentes ao período final de avaliação. 

Fatores 
(escore máximo possível) 

ART-PD  ART-PL  MUSC-PD MUSC-PL 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. Média (d.p.) 

Limitação Funcional (10) 29,73 4,00 (2,31) 23,29 3,06 (1,43) 25 3,20 (1,55) 26,68 3,27 (1,27) 
Dor Física (10) 31,65 6,38 (2,40) 20,76 4,65 (2,26) 24,25 5,20 (2,35) 29 6,00 (2,61) 
Desconforto Psicológico (10) 32,04 6,31 (1,97) 24,03 5,06 (2,70) 19,2 4,20 (1,93) 28,09 5,64 (2,77) 
Limitação Física (10) 30,96 4,46 (1,94) 21,15 3,24 (1,82) 29 4,40 (2,59) 24,91 3,73 (2,00) 
Limitação Psicológica (10)  28,69 4,46 (1,76) 27,18 4,18 (1,59) 20,8 3,50 (1,35) 25,73 4,18 (1,99) 
Limitação Social (10) 26,19 3,46 (2,15) 24,94 3,24 (1,82) 26 3,20 (1,48) 27,41 3,45 (1,75) 
Incapacidade (10) 25,81 2,92 (1,26) 25,5 3,06 (1,56) 27,9 3,20 (1,81) 25,27 3,18 (1,94) 
p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. Na coluna 
“Fatores” os valores entre parênteses representam o máximo valor possível para cada aspecto analisado. 
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Tabela 21. Aspectos de qualidade de vida analisados com base no Oral Health Impact Profile 14 (OHIP-14) referentes ao período de avaliação de 
acompanhamento. 

Fatores 
(escore máximo possível) 

ART-PD  ART-PL  MUSC-PD MUSC-PL 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. 
Média 
(d.p.) 

p.m. Média (d.p.) 

Limitação Funcional (10) 28,42 3,23 (2,71) 21,26 2,18 (1,24) 31,9 3,10 (1,10) 25,09 2,45 (1,21) 
Dor Física (10) 31,15 5,85 (3,36) 21,12 4,06 (2,38) 24,3 4,80 (2,39) 29 5,45 (2,62) 
Desconforto Psicológico (10) 26,96 5,00 (3,19) 25 4,71 (3,37) 25,75 4,80 (2,70) 26,64 5,00 (3,41) 
Limitação Física (10) 28 3,77 (2,62) 22,68 2,71 (2,11) 26 3,50 (2,46) 28,77 3,82 (2,48) 
Limitação Psicológica (10)  26,23 3,77 (2,45) 25,85 3,71 (2,26) 24,2 3,70 (2,06) 27,59 4,09 (2,59) 
Limitação Social (10) 31,12 4,00 (2,58) 22,94 3,00 (2,40) 25,35 3,40 (2,46) 25,27 3,00 (1,67) 
Incapacidade (10) 24,73 2,92 (2,33) 27,38 3,06 (1,95) 23,5 2,80 (1,62) 27,64 3,09 (1,81) 
p.m. = posto médio; d.p. = desvio padrão. Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. Na coluna 
“Fatores” os valores entre parênteses representam o máximo valor possível para cada aspecto analisado. 

 

Tabela 22. Comparações pareadas dos resultados de qualidade de vida pelo OHIP-14 entre os momentos inicial-final e final-acompanhamento para todos os 
grupos. As relações são representadas pelos símbolos = (semelhança estatística), > (valor do primeiro tempo maior que do segundo tempo) e < (valor do 
primeiro tempo menor que do segundo). 

SINTOMAS 
INICIAL X FINAL FINAL X ACOMPANHAMENTO 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Limitação Funcional (10) I = F I > F I > F I = F F = A F = A F = A F = A 
Dor Física (10) I < F I > F I < F I = F F = A F = A F = A F = A 
Desconforto Psicológico (10) I < F I < F I > F I < F F = A F = A F = A F = A 
Limitação Física (10) I < F I > F I = F I < F F = A F = A F = A F = A 
Limitação Psicológica (10)  I < F I > F I > F I < F F = A F = A F = A F = A 
Limitação Social (10) I > F I < F I > F I < F F = A F = A F = A F = A 
Incapacidade (10) I > F I > F I < F I > F F = A F = A F = A F = A 
Legenda: I - Inicial, F - Final, A - Acompanhamento, = - semelhança estatística, > primeiro valor maior que segundo, < - primeiro valor menor que primeiro. 
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5.4.3. SAQ - Questionário de Avaliação do Sono da Universidade de 

Toronto 

 

O impacto da dor na qualidade do sono foi avaliado pelo questionário SAQ, 

desenvolvido pela Universidade de Toronto. Seis aspectos são rotulados no 

questionário: 1) insônia / hipersonia (questões 1, 2, 3), 2) sono não reparador 

(questões 4, 8, 9), 3) desordem da cronologia do sono (questões 10, 11), 4) 

sonolência diurna excessiva (questões 12, 13), 5) apnéia do sono (questões 5, 6) e 

6) inquietação (questão 7). As demais questões (14, 15, 16 e 17) abordam fatores de 

hábitos relacionados ao sono do indivíduo, compondo o 7º aspecto. A análise foi 

feita em cada aspecto separadamente.  

Na análise entre-grupos, (Tabelas 23, 24 e 25), não houve diferença 

estatisticamente significante em nenhum dos momentos de avaliação. 

Na análise intra-grupos, as comparações pareadas entre os momentos 

inicial-final e final-acompanhamento estão dispostas na Tabela 26. Apenas em ART-

PL houve diferença estatisticamente significante entre os valores iniciais e finais, 

apresentando uma redução (p<0,05). Na característica de sono não reparador, todos 

os grupos apresentaram diferença estatística, sendo valores finais menores que 

iniciais com exceção de ART-PD em que ocorreu o contrário. ART-PD e ART-PL 

apresentaram valores estatisticamente inferiores de desordem na cronologia do 

sono na avaliação final. Nenhum dos grupos apresentou alteração estatística nos 

valores de sonolência diurna excessiva.  Em apnéia do sono apenas ART-PL 

apresentou diferença estatística, sendo valor final maior que o inicial. Quanto à 

inquietação, ART-PD e ART-PL apresentaram valores de avaliação final menores 

que da avaliação inicial, enquanto MUSC-PD e MUSC-PL não apresentaram 

diferença estatística entre esses dois momentos de avaliação. Na avaliação de 

hábitos em geral, diferença estatística foi observada apenas em MUSC-PD, cujos 

valores iniciais foram maiores que finais. Os resultados entre os momentos final e de 

acompanhamento foram estatisticamente semelhantes em todos os grupos (Tabela 

26). 
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Tabela 23. Aspectos de qualidade do sono analisados com base no Questionário de Avaliação do Sono da Universidade de Toronto, referentes ao período 
de avaliação inicial. 

Fatores 
(escore máximo possível) 

MUSC-PL MUSC-PD ART-PL ART-PD 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Insônia / Hipersonia (15) 26,81 7,00 (2,04) 30,5 7,59 (2,21) 19,75 6,00 (1,33) 23,77 6,55 (2,38) 
Sono não reparador (15) 23,81 10,77 (2,31) 30,91 12,12 (2,50) 23,4 10,80 (2,74) 23,36 10,55 (3,21) 
Desordem naCronologia do Sono (10) 26 5,08 (1,55) 28,91 5,35 (1,80) 25,8 5,10 (1,45) 21,68 4,55 (1,63) 
Sonolência Diurna Excessiva (10) 30,77 5,00 (2,27) 21,74 3,82 (2,24) 27,7 5,10 (3,11) 25,41 4,27 (1,95) 
Apnéia do Sono (10) 26,69 3,85 (2,15) 26,47 3,41 (1,23) 27,5 4,00 (2,21) 23,09 3,64 (2,54) 
Inquietação (5) 28,85 3,92 (1,38) 23,32 3,24 (1,86) 26,15 3,60 (1,35) 26,64 3,64 (1,75) 
Hábitos (20) 24,54 6,62 (1,80) 25,24 7,35 (3,82) 26,15 7,10 (2,42) 28,77 8,09 (3,65) 
Dados comparados pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. 
Na coluna “Fatores” os valores entre parênteses representam o máximo valor possível para cada aspecto analisado. 

 

Tabela 24. Aspectos de qualidade do sono analisados com base no Questionário de Avaliação do Sono da Universidade de Toronto, referentes ao período 
de avaliação final. 

Fatores 
(escore máximo possível) 

MUSC-PL MUSC-PD ART-PL ART-PD 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Insônia / Hipersonia (15) 28,69 5,92 (1,89) 27,09 5,65 (1,80) 23,35 5,30 (1,77) 23,55 5,73 (2,76) 
Sono não reparador (15) 26,38 7,77 (3,32) 26,12 7,59 (3,24) 29,15 8,30 (2,95) 22,5 7,18 (3,97) 
Desordem naCronologia do Sono (10) 22,88 3,15 (0,80) 26,24 3,76 (1,79) 30,7 3,90 (1,10) 25,05 3,73 (1,79) 
Sonolência Diurna Excessiva (10) 24,54 3,46 (1,71) 25,79 3,47 (1,77) 26,35 3,70 (1,89) 27,73 3,45 (1,21) 
Apnéia do Sono (10) 30 4,00 (2,92) 19,41 2,29 (0,77) 28,75 3,30 (1,57) 28,95 3,55 (2,46) 
Inquietação (5) 25,81 2,69 (1,70) 20,71 2,18 (1,55) 34,45 3,80 (1,55) 26,73 2,82 (1,66) 
Hábitos (20) 25,92 6,15 (2,27) 24,38 6,76 (3,82) 25,05 6,00 (1,83) 29,45 7,36 (3,07) 
Dados comparados pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. 
Na coluna “Fatores” os valores entre parênteses representam o máximo valor possível para cada aspecto analisado. 
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Tabela 25. Aspectos de qualidade do sono analisados com base no Questionário de Avaliação do Sono da Universidade de Toronto, referentes ao período 
de avaliação de acompanhamento. 

Fatores 
(escore máximo possível) 

MUSC-PL MUSC-PD ART-PL ART-PD 
Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) Posto 
Médio 

Média (d.p.) 

Insônia / Hipersonia (15) 23,38 4,62 (2,99) 28,32 5,18 (2,70) 25,55 5,00 (1,41) 25,91 5,18 (3,03) 
Sono não reparador (15) 22,31 6,69 (3,95) 28,85 8,76 (4,68) 29,7 9,10 (3,51) 22,59 7,45 (4,68) 
Desordem naCronologia do Sono (10) 25,38 3,46 (2,15) 26,03 3,71 (2,14) 29,05 3,90 (0,99) 23,91 3,45 (1,97) 
Sonolência Diurna Excessiva (10) 26,54 3,08 (1,89) 25,74 3,41 (2,53) 27,05 3,40 (1,65) 24,82 2,91 (1,45) 
Apnéia do Sono (10) 28,92 3,00 (2,04) 20,91 2,00 (0,87) 28,8 3,20 (1,75) 27,86 3,18 (2,60) 
Inquietação (5) 24,31 2,54 (1,98) 24,21 2,59 (2,12) 31,6 3,40 (1,58) 25,68 2,64 (1,80) 
Hábitos (20) 24,31 5,08 (2,93) 22,68 4,94 (2,99) 30,05 6,10 (1,97) 29,45 6,27 (3,38) 
Dados comparados pelo teste de Kruskal Wallis (α=0,05). Os valores de média e desvio padrão são fornecidos apenas para facilitar a compreensão do leitor. 
Na coluna “Fatores” os valores entre parênteses representam o máximo valor possível para cada aspecto analisado. 

 

Tabela 26. Comparações pareadas dos resultados de qualidade do sono pelo SAQ desenvolvido pela Universidade de Toronto, entre os momentos inicial-
final e final-acompanhamento para todos os grupos. As relações são representadas pelos símbolos = (semelhança estatística), > (valor do primeiro tempo 
maior que do segundo tempo) e < (valor do primeiro tempo menor que do segundo). 

SINTOMAS 
INICIAL X FINAL FINAL X ACOMPANHAMENTO 

ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL ART-PD ART-PL MUSC-PD MUSC-PL 
Insônia / Hipersonia (15) I = F I > F I = F I = F I = F I = F I = F I = F 
Sono não reparador (15) I < F I > F I > F I > F I = F I = F I = F I = F 
Desordem naCronologia do Sono (10) I > F I > F I = F I = F I = F I = F I = F I = F 
Sonolência Diurna Excessiva (10) I = F I = F I = F I = F I = F I = F I = F I = F 
Apnéia do Sono (10) I = F I < F I = F I = F I = F I = F I = F I = F 
Inquietação (5) I > F I > F I = F I = F I = F I = F I = F I = F 
Hábitos (20) I = F I = F I > F I = F I = F I = F I = F I = F 
Legenda: I - Inicial, F - Final, A - Acompanhamento, = - semelhança estatística, > primeiro valor maior que segundo, < - primeiro valor menor que primeiro.
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5.5. Avaliação do limiar de dor à pressão por Algometria 

Os valores médios de limiar de dor à pressão (LDP) por algometria (kgf/cm2) 

em cada um dos grupos experimentais estão apresentados nas tabelas 27 (ART-

PD), 28 (ART-PL), 29 (MUSC-PD) e 30 (MUSC-PL). Inicialmente, foi realizado teste 

de normalidade (Komogorov-Smirnov) com todos os dados obtidos na algometria em 

músculos temporais (direito - TD e esquerdo - TE) e masseteres (direito - MD e 

esquerdo - ME). Nos valores com distribuição não-normal foram realizados testes 

não-paramétricos, sendo os demais, com distribuição normal, analisados com  testes 

paramétricos.  

Essa análise mostrou que na comparação entre-grupos em cada momento de 

avaliação (inicial, final, acompanhamento) não houve diferença estatística (p > 0,05) 

(Gráficos 11, 12, 13 e 14). 

Na análise intra-grupos, pode-se verificar que não houve diferença 

estatisticamente significante (p > 0,05) entre os quatro tempos de avaliação somente 

para os grupos do músculo Masseter Direito (Tabela 27, 28, 29 e 30 e Gráfico 11). 

Para todos os demais músculos houve diferenças entre os tempos de avaliação. O 

músculo Temporal Direito apresentou diferença significante entre os períodos Inicial 

e Controle, e Controle e Final para os grupos ART-PD, ART-PL e MUSC-PD, sendo 

que para MUSC-PL estas comparações foram semelhantes. Para todos os grupos 

os períodos Final e Acompanhamento foram semelhantes (Tabela 27, 28, 29 e 30 e 

Gráfico 12). O músculo Masseter Esquerdo apresentou diferença estatística 

somente para o grupo ART-PL entre os períodos Inicial e Controle, e Controle e 

Final. Todos outros períodos e grupos foram semelhantes. O músculo Temporal 

Esquerdo também apresentou diferença estatística para o grupo ART-PL entre os 

períodos Inicial e Controle, e Controle e Final e para o grupo ART-PD entre os 

períodos Final e Acompanhamento, sendo todos os outros semelhantes em todos os 

grupos. 
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Tabela 27. Dados de limiar de dor à pressão por algometria para o grupo experimental ART-PD em todos os momentos de avaliação. 

ART-PD AV INICIAL Comparação 
Inicial vs. 
Controle 

AV CONTROLE Comparação 
Controle vs. 

Final 

AV FINAL Comparação Final 
vs. 

Acompanhamento 

AV ACOMP 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
Masseter 
Direito 23,88 

1,04 
(0,41) 

= 
  0,87 

(0,54) 
=  21,67 

0,94 
(0,43) 

= 
  0,98 

(0,57) 
Temporal 
Direito  

1,28 
(0,54) 

≠  22,46 
0,82 
(0,51) 

≠   
1,22 
(0,59) 

=  19,14 
1,04 
(0,51) 

Masseter 
Esquerdo  20,96 

0,97 
(0,49) 

=  23,46 
0,87 
(0,54) 

=  23,13 
0,93 
(0,43) 

= 
  0,99 

(0,54) 
Temporal 
Esquerdo  

1,03 
(0,55) 

=   
0,93 
(0,55) 

=  25,08 
1,12 
(0,50) 

≠ 
  1,24 

(0,58) 
Legenda: p.m.= posto médio; d.p.= desvio padrão. Postos médios fornecidos somente para grupos com distribuição não paramétrica dos dados. 

 

 

Tabela 28. Dados de limiar de dor à pressão por algometria para o grupo experimental ART-PL em todos os momentos de avaliação. 

ART-PL  AV INICIAL Comparação 
Inicial vs. 
Controle 

AV CONTROLE Comparação 
Controle vs. 

Final 

AV FINAL Comparação Final 
vs. 

Acompanhamento 

AV ACOMP 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
Masseter 
Direito  28,26 

1,23 
(0,50) 

= 
 

1,01 
(0,69) 

=  28,71 
1,13 
(0,25) 

= 
 

1,12 
(0,30) 

Temporal 
Direito  

1,29 
(0,56) 

≠  24,59 
0,97 
(0,76) 

≠   
1,37 
(0,61) 

=  24,70 
1,40 
(0,67) 

Masseter 
Esquerdo  29,74 

1,13 
(0,42) 

≠  25,50 
0,91 
(0,50) 

≠  28,50 
1,14 
(0,46) 

=   
1,23 
(0,43) 

Temporal 
Esquerdo  

1,17 
(0,58) 

≠   
1,15 
(0,86) 

≠  27,71 
1,37 
(0,69) 

=   
1,34 
(0,59) 

Legenda: p.m.= posto médio; d.p.= desvio padrão. Postos médios fornecidos somente para grupos com distribuição não paramétrica dos dados. 
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Tabela 29. Dados de limiar de dor à pressão por algometria para o grupo experimental MUSC-PD em todos os momentos de avaliação. 

MUSC-PD AV INICIAL Comparação 
Inicial vs. 
Controle 

AV CONTROLE Comparação 
Controle vs. 

Final 

AV FINAL Comparação Final 
vs. 

Acompanhamento 

AV ACOMP 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
Masseter 
Direito  25,80 

1,15 
(0,63) 

= 
 

0,95 
(0,59) 

=  26,60 
1,20 
(0,51) 

= 
 

1,27 
(0,41) 

Temporal 
Direito  

1,34 
(0,86) 

≠  28,50 
1,10 
(0,63) 

≠   
1,37 
(0,82) 

=  28,30 
1,53 
(0,69) 

Masseter 
Esquerdo  29,55 

1,16 
(0,47) 

=  28,70 
1,01 
(0,47) 

=  26,90 
1,10 
(0,41) 

=   
1,20 
(0,46) 

Temporal 
Esquerdo  

1,12 
(0,60) 

=   
1,18 
(0,73) 

=  23,55 
1,27 
(0,65) 

= 
 

1,25 
(0,59) 

Legenda: p.m.= posto médio; d.p.= desvio padrão. Postos médios fornecidos somente para grupos com distribuição não paramétrica dos dados. 

 

 

Tabela 30. Dados de limiar de dor à pressão por algometria para o grupo experimental MUSC-PL em todos os momentos de avaliação. 

MUSC-PL AV INICIAL Comparação 
Inicial vs. 
Controle 

AV CONTROLE Comparação 
Controle vs. 

Final 

AV FINAL  Comparação Final 
vs. 

Acompanhamento 

AV ACOMP 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
p.m. Média 

(d.p.) 
Masseter 
Direito  25,18 

1,30 
(0,85) 

= 
 

1,23 
(0,81) 

=  23,73 
1,10 
(0,46) 

= 
 

1,02 
(0,35) 

Temporal 
Direito  

1,22 
(0,64) 

=  30,09 
1,14 
(0,70) 

= 
 

1,19 
(0,43) 

=  21,70 
1,14 
(0,31) 

Masseter 
Esquerdo  22,95 

1,10 
(0,75) 

=  27,32 
1,12 
(0,86) 

=  22,18 
0,95 
(0,29) 

= 
 

0,91 
(0,32) 

Temporal 
Esquerdo  

1,27 
(0,78) 

= 
 

1,08 
(0,80) 

=  24,32 
1,15 
(0,33) 

= 
 

1,09 
(0,32) 

Legenda: p.m.= posto médio; d.p.= desvio padrão. Postos médios fornecidos somente para grupos com distribuição não paramétrica dos dados. 
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6. DISCUSSÃO 

A proposta deste trabalho foi avaliar, por meio de exames clínicos, 

questionários, EVA e algometria, se a acupuntura é eficaz no controle da dor crônica 

provocada pelas disfunções temporomandibulares (DTM) musculares ou mistas, e 

se existe diferença nos resultados quando protocolos de tratamento diferentes são 

utilizados. Os pacientes foram inicialmente avaliados e divididos, conforme o 

diagnóstico de DTM realizado com base no Eixo I do Critério de Diagnóstico em 

Pesquisa para Desordens Temporomandibulares (RDC/TMD) (17), em DTM 

Muscular, que incluiu pacientes que apresentavam dor miofascial, com ou sem 

abertura de boca limitada, sem que tenha sido observado qualquer sinal de 

deslocamento de disco ou outras DTM articulares; e em DTM Mista, que incluiu 

pacientes que, além da dor miofascial, apresentavam sinais ou sintomas que os 

enquadraram no grupo de descolamento de disco e/ou DTM articulares estabelecido 

pelo RDC/TMD.  

Todos os pacientes foram tratados por meio de Acupuntura, uma terapia que 

é parte de um grande sistema de medicina originado na China há mais de 3000 anos 

(35). Por este método, as doenças são tratadas por meio de inserção de agulhas em 

diferentes partes do corpo, nos chamados “pontos de acupuntura” (26). A seleção de 

pontos de acupuntura para tratamento das DTM é ainda muito controversa. Embora 

essa técnica milenar seja comprovadamente eficaz no controle da dor de origem 

musculoesquelética (18, 27, 30-32, 35), ainda não existe consenso quanto ao melhor 

protocolo a ser utilizado nesses casos (29). A padronização de pontos é uma das 

opções para estudo clínico da acupuntura. Apesar de ser diferente das 

recomendações da própria Medicina Tradicional Chinesa (MTC) (26), que indica 

individualização do tratamento a partir das características particulares da doença 

apresentada por cada paciente, a padronização reduz o viés da qualidade do 

acupunturista, já que ainda não existe nenhum padrão que defina o treinamento 

mínimo adequado para profissionais que participam de pesquisas nessa área (29). 

Por esse motivo, optou-se por padronizar dois protocolos distintos de acupuntura 

para tratamento de DTM. 

Para o primeiro protocolo, foram definidos pontos locais de acupuntura, ou 

seja, pontos com localização próxima a regiões dolorosas em pacientes com DTM, 



65 
 

sendo eles VB20, VG20, TA21, E6 e E7. O ponto VB-20 é um dos pontos mais 

utilizados para dores na cabeça (35, 47, 48), e também é considerado um dos 

pontos de relaxamento (35). Localizado em uma depressão óssea entre o músculo 

esternocleidomastóideo e a inserção superior do músculo trapézio (26), é 

coincidente com umas das regiões mais comuns de pontos álgicos e tensionais em 

pacientes com DTM (49, 50). O ponto VG20 também é um ponto utilizado por vários 

autores (35, 47). Localizado no meio do crânio, no topo da cabeça, foi selecionado 

por ser indicado em dores na cabeça, insônia e ansiedade (26), características muito 

comuns nos pacientes com DTM (3, 7). O ponto TA21 se localiza acima do processo 

condilar da mandíbula, na depressão formada na abertura bucal (26), e é indicado 

para dores na articulação temporomandibular (26), daí o motivo de sua escolha. E, 

por fim, pontos E-6 e E-7, pontos extremamente utilizados para finalidades 

semelhantes à deste trabalho, ou seja, tratar afecções dos músculos mastigatórios e 

articulações temporomandibulares (25, 26, 30, 34, 35, 47, 51, 52). Localizados em 

regiões próximas aos masseteres (Figura 2) (26), frequentemente são coincidentes 

com pontos gatilho nesses músculos (51). 

Para o segundo protocolo, foi selecionado um ponto à distância dos locais 

comuns de dor nas DTM, o IG4. O ponto IG4 é o ponto à distância mais utilizado nos 

tratamentos das disfunções temporomandibulares apresentados na literatura 

científica (30, 33, 35, 51, 52). Situa-se na metade do 2º metacarpo, entre o 1º e o 2º 

ossos metacarpos, e sua estimulação modula áreas específicas do subcórtex e 

sistema límbico envolvidas na percepção da dor (53). Além disso, sua ação em 

diferentes áreas do hipotálamo, comprovada por estudos que utilizaram tomografia 

por emissão de pósitrons (54), pode justificar sua importante ação analgésica. Shen 

e colaboradores (33), em um trabalho para avaliar a efetividade da Acupuntura no 

controle da dor miofascial, utilizou apenas o ponto IG-4 no grupo tratado, 

comparando os resultados com grupo placebo. Uma única sessão de tratamento foi 

administrada, e os resultados mostraram que houve redução significativa da dor no 

grupo tratado em relação ao controle. Além do IG4, foi selecionado o ponto extra 

YinTang (MCP3), situado na linha mediana anterior da face, no ponto médio entre as 

sobrancelhas (26). Esse ponto foi acrescentando a este protocolo por que, apesar 

de localizado na face, fica em uma região sem nenhuma interferência da 
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musculatura mastigatória, e possui indicação semelhante ao VG20, agindo sobre a 

ansiedade, insônia e dores na cabeça (26).  

Os quatro grupos formados foram comparados entre si utilizando-se vários 

instrumentos de avaliação. Pela dificuldade em se projetar um grupo controle 

apropriado para a acupuntura, por ser uma modalidade física invasiva (penetração 

de agulhas), não foi formado grupo controle para este trabalho, utilizando-se, como 

alternativa, um período controle de comparação. Kreiner, Betancor e Clark (23) 

argumentam que, embora alguns autores considerem resultados de grupos controle 

sem tratamento menos poderosos que dados placebo-controlados, uma condição 

controle não tratada remove ou reduz a contaminação dos resultados pela 

expectativa satisfeita, ou seja, sujeitos em um grupo controle sem tratamento não 

têm expectativa de melhora. Portanto, qualquer mudança parece ser o simples efeito 

do tempo no nível dos sintomas. Alternativamente, sujeitos num estudo placebo-

controlado, especialmente quando eles não são informados de que poderão estar 

recebendo um placebo, têm alta expectativa de melhora, o que induz muitos 

resultados positivos. 

A dor é uma percepção subjetiva que resulta da combinação de diferentes 

fatores, e sua intensidade raramente corresponde à gravidade do quadro clínico 

patológico, já que envolve muitos outros aspectos da vida do indivíduo. A dor crônica 

pode durar anos, persistindo por muito tempo depois de uma lesão aparentemente 

curada, e está frequentemente associada a modificações permanentes de processos 

do sistema nervoso central, como por exemplo nervos ou células na medula espinhal 

que normalmente só respondem ao toque e passam a responder também a 

estímulos dolorosos (55). Estudos de imagens do cérebro têm revelado que as áreas 

cerebrais referentes às emoções (córtex cingulado, córtex pré-frontal e o hipotálamo) 

têm um papel direto na percepção da dor, e que indivíduos com relatos de dor mais 

intensa podem ter menos sítios de ligação de opióides no cérebro (por exemplo, 

endorfina) (56). 

Enquanto a eficácia da acupuntura para muitas condições ainda está em 

debate, avaliações recentes dessa modalidade de tratamento deu credibilidade à 

hipótese de que o cérebro e o sistema nervoso desempenham um papel de 

liderança no processamento desses estímulos. A acupuntura pode alterar a função 
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cerebral por meio de mecanismos de neuroplasticidade (53), que é a capacidade 

que um neurônio tem de reagir e mudar sua função de acordo com o estímulo 

produzido nele (7). Da mesma maneira que a dor crônica pode desencadear uma 

sensibilidade aumentada, fazendo com que o organismo interprete impulsos 

nervosos normais como nocivos (7), o estímulo provocado pela acupuntura pode 

reverter esse quadro, exercendo um papel de homeostasia e equilibrando o quadro 

patológico (53). 

Apesar de a acupuntura ser utilizada na supressão da dor há milhares de 

anos, seu mecanismo básico de ação e sua efetividade na sintomatologia dolorosa 

só tem sido estudada de maneira científica recentemente. Os efeitos dessa técnica 

nas disfunções somáticas e na dor são explicados por mecanismos neurológicos e 

humorais (26). A inserção de agulhas nos pontos de acupuntura atua sobre os 

receptores nociceptivos gerando um potencial de ação elétrico e um pequeno 

processo inflamatório local. Dessa forma, ocorre a liberação de neurotransmissores , 

como bradicinina e histamina, e os estímulos são conduzidos ao Sistema Nervoso 

Central (SNC) pelas fibras A-delta, espessas e mielinizadas, e pelas fibras C, finas e 

amielínicas, localizadas na pele e nos músculos (25). As fibras nervosas 

mielinizadas (A-δ), ao terminarem no corno posterior da medula, estimulam os 

neurônios encefalinérgicos por meio de sinapses a liberarem encefalina, bloqueador 

da substância P (neurotransmissor que estimula a dor), inibindo, assim, a sensação 

dolorosa. Os estímulos continuam por meio principalmente do trato espinotalâmico 

lateral (TEL), até o tronco encefálico, liberando serotonina, que será responsável 

pelo aumento dos níveis de endorfina e de ACTH (hormônio adenocorticotrófico) e, 

consequentemente, de cortisol nas supra-renais, garantindo assim o efeito benéfico 

da acupuntura no estresse e na ansiedade do paciente (25). Esse processo 

segmentar – via da dor – é o modo de ação mais simples e provável para explicar as 

modulações das funções orgânicas por meio da acupuntura. 

Os resultados observados neste trabalho demonstraram que, em relação ao 

período controle, os pacientes com ambos os tipos de DTM (muscular e mista), 

tratados com qualquer um dos protocolos aplicados (pontos locais ou pontos à 

distância), melhoraram sua sintomatologia dolorosa na maioria dos parâmetros 

analisados. 
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Sensibilidade à palpação digital e Limiar de dor por algometria 

Certamente a queixa mais comum nas desordens temporomandibulares é a 

dor muscular, que pode variar de um dolorimento leve até um desconforto extremo 

(57). É usualmente a primeira resposta do tecido muscular a uma co-contração 

prolongada, o que favorece a liberação de certas substâncias algogênicas 

(bradicinina, substância P, histamina), que produzem a dor (7). A dor muscular da 

face ocorre predominantemente nos músculos mastigatórios e é essencialmente de 

origem local, podendo espalhar-se para regiões adjacentes, por mecanismos de 

sensibilização central ou devido ao envolvimento das cadeias musculares cervicais 

(3).  

A dor muscular à palpação é altamente sugestiva de DTM, com presença ou 

não de fibroses, endurecimento muscular ou pontos-gatilho (3). A palpação digital é 

um método amplamente aceito e de grande importância na avaliação dessas dores 

relacionadas às DTM, já que um músculo saudável não emite sensações de 

sensibilidade ou dor quando palpado (7). Os testes de palpação podem ser 

realizados utilizando-se várias técnicas diferentes, cada uma com um objetivo 

específico: 1) a palpação digital dos músculos, realizada a partir de pressão leve, 

mas firme, nos músculos selecionados, e que gera dados subjetivos (7); e 2) a 

pressão por algômetro, usada para testar o limiar de dor à pressão, que fornece uma 

documentação quantitativa objetiva da mialgia (7, 58).  

Foram avaliadas 20 regiões em cada um dos grupos experimentais, sendo 

temporal posterior, médio e anterior, masseter superior, médio e inferior, região 

submandibular e mandibular posterior, polo lateral e ligamento posterior da ATM, 

todos os pontos bilaterais. Na avaliação inicial, os valores de palpação digital para o 

pólo lateral das ATM foram maiores para os grupos com DTM mista (ART-PD e 

ART-PL), o que é justificável pela própria característica desse tipo de DTM. As 

demais regiões tiveram resultados estatisticamente semelhantes para todos os 

grupos (p>0.05) quando no mesmo momento de avaliação. Para ART-PD, houve 

redução de sensibilidade à palpação em três regiões, para ART-PL sete, MUSC-PD 

seis e não houve redução de sensibilidade em nenhuma das regiões em MUSC-PL 

(p>0,05). Podemos concluir, a partir disso, que a melhora deste parâmetro de 
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avaliação com significância estatística (p<0,05) não seguiu nenhum padrão de 

comportamento, embora os dois grupos com DTM mista (ART-PD e ART-PL) 

tenham apresentado uma melhora mais significativa.  

Alguns trabalhos avaliando o efeito da acupuntura em pacientes com DTM 

incluíram a palpação digital como parâmetro de avaliação, e grande parte deles 

encontrou redução significativa dos valores após tratamento de pacientes com dor 

facial de origem muscular (27, 31, 34). No presente trabalho, em todas as regiões no 

grupo ART-PL, de ambos os lados, houve redução dos valores de sensibilidade, 

apesar de não identificada estatisticamente. No ART-PD, só não houve redução em 

temporal superior e masseter superior. Em MUSC-PD apenas masseter inferior 

esquerdo, polo lateral da ATM de ambos os lados e ligamento posterior da ATM 

esquerda não apresentaram redução dos valores de sensibilidade. E, por fim, em 

MUSC-PL, não houve redução de valores em temporal posterior e anterior direitos, 

região mandibular posterior direita, polo lateral das ATM direita e esquerda e 

ligamento posterior da ATM esquerda. Portanto, nos grupos com DTM mista (ART-

PD e ART-PL) foram obtidos os melhores comportamentos quanto a este parâmetro 

de avaliação entre as avaliações inicial e final. 

A avaliação por algometria foi feita, no presente trabalho, nos músculos 

masseteres e temporais, bilateralmente. Esse teste medo o limiar de dor à pressão, 

que é a primeira dor percebida sob aplicação crescente de pressão. Visscher e 

colaboradores (59) demonstraram a habilidade da algometria de discriminar entre 

indivíduos com queixa de DTM e sujeitos assintomáticos. Além disso, eles 

encontraram diferentes níveis de sensibilidades à pressão em diferentes pontos da 

musculatura mastigatória e ATM, sendo o músculo masseter mais sensível à 

palpação e à algometria, seguido das ATMs e do músculo temporal. Etoz e Ataoclu 

(60) sugerem que pacientes com DTM apresentam limiares de dor à pressão baixo 

dentro e fora das regiões consideradas dolorosas, fato este que pode indicar a 

presença de alodínia e sugerem que os mecanismos centrais a suportem.  

Os resultados obtidos indicam que pouca ou nenhuma diferença foi 

percebida no limiar de dor à pressão nos pacientes tratados (Gráficos 11, 12, 13 e 

14), com exceção do grupo ARP-PL, que apresentou aumento estatisticamente 

significante do limiar de dor para temporais direito e esquerdo e masseter esquerdo. 
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ART-PD e MUSC-PD apresentaram aumento nos valores em temporal direito. A 

análise comparativa desses valores com os de dor à pressão digital mostra que 

houve coerência de resultados, isto é, redução de dor à pressão digital e aumento 

do limiar de dor por algometria, apenas em ART-PL, nos músculos masseter 

esquerdo e temporal direito, com significância estatística de 0,05. Não foi possível 

observar essa mesma característica nos outros grupos experimentais.  

Segundo Davies e Gray (61), ao se levar em consideração o conceito de 

limiar de dor, no qual os sintomas dos pacientes ocorrem como o resultado de um 

estímulo nocivo, a importância fundamental do tratamento elaborado deve ser levar 

esse paciente a um limiar de dor abaixo desse nível, de forma que os sintomas 

desapareçam, tornando-os capazes de realizar as funções com as mesmas 

estruturas (dentes, articulações e músculos) as quais eram utilizadas antes da 

instalação da dor. Pelos resultados obtidos no presente estudo, pode-se constatar 

que o tratamento implementado não foi suficiente para provocar redução no limiar de 

dor à pressão.  

Talvez esses resultados tenham ocorrido por não ter sido utilizada uma dose 

ótima no tratamento, que, no geral, corresponde a 15 sessões (29). A escolha do 

número de sessões é um problema comum em vários trabalhos, pois não existe 

literatura disponível sobre o assunto, já que poucos autores se preocupam em 

descrever com detalhes a evolução do tratamento. Neste trabalho foram realizadas 6 

sessões semanais de acupuntura, o que corresponde à dose geral paliativa 

recomendada (29). Algumas patologias possuem protocolos melhor definidos de 

tratamento, como a lombalgia, por exemplo (29). Entretanto, no tratamento das 

disfunções temporomandibulares não é possível esse tipo de análise ainda. Como a 

intenção neste trabalho era avaliar os efeitos da acupuntura como um tratamento 

complementar, foi selecionada a dose paliativa recomendada (6 sessões), e avaliada 

toda a evolução de sensação subjetiva da dor nos pacientes tratados, por meio de 

escala visual analógica (EVA). 

Avaliação subjetiva da dor por Escala Visual Analógica 

A dor é hoje definida mais como uma experiência do que como uma 

sensação, por apresentar, além da dimensão sensorial que registra a natureza do 

estímulo, uma associação com sentimentos como desgosto, ansiedade, medo e 
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necessidade (7).  Portanto, não se refere apenas à atividade física ou à atividade 

elétrica do estímulo nocivo, mas também a todos os aspectos subjetivos e 

psicossociais envolvidos, os quais são cruciais para o seu entendimento (37), 

tornando a sua qualificação e quantificação extremamente difícil.  

A avaliação dos sintomas da dor pode fornecer indícios valiosos para o 

diagnóstico diferencial, para a evolução de uma patologia subclínica, para a eficácia 

de um tratamento e, o mais importante, para o bem-estar do paciente. Daí a 

importância de se encontrar uma escala de avaliação adequada para essa 

finalidade. A Escala Visual Analógica, descrita por Merskey em 1973 (62), é 

considerada confiável para essa finalidade (37), sendo utilizada num grande número 

de pesquisas como parâmetro de avaliação de pacientes (27, 31, 34, 47). 

No atual trabalho foi utilizada escala visual analógica para avaliação da dor, 

e ela foi aplicada todas as vezes em que o paciente compareceu para atendimento. 

Todas as avaliações foram registradas em uma única ficha, e o paciente tinha 

acesso aos valores desde o início do tratamento (Anexo 6). Scott e Huskisson (63) 

avaliaram a precisão das medições de dor com EVA apresentando e não 

apresentando os escores iniciais aos pacientes. Os resultados mostraram que a 

diferença entre estas mensurações aumentaram com a duração do tratamento. De 

acordo com os autores os pacientes tendem a superestimar a severidade da dor 

quando escores prévios não estão disponíveis, e sugerem, então, que os escores 

iniciais estejam disponíveis quando a medição em série de dor é realizada em 

experimentos longos.  

Os resultados mostram que houve um comportamento semelhante entre os 

quatro grupos experimentais no que diz respeito à avaliação subjetiva da dor. Em 

todos os grupos, os resultados de avaliação inicial foram comparáveis na avaliação 

controle, demonstrando que não houve alteração significativa da dor no período em 

que não houve intervenção clínica. Ao comparar a avaliação controle com a final, 

entretanto, todos os grupos apresentaram redução significativa dos valores 

subjetivos de dor, claramente demonstrada no gráfico 9. E por fim, na comparação 

entre os valores de acompanhamento e os finais, não foi observada diferença 

estatisticamente significante, demonstrando que, apesar de todos os grupos terem 

apresentado leve aumento da dor, os resultados não são comparáveis aos níveis 
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observados inicialmente. É interessante ressaltar que o maior valor médio na 

avaliação controle foi observado no grupo ART-PL, que, por outro lado, apresentou a 

menor média na avaliação final. Os menores valores de médias na avaliação final 

foram encontrados nos grupos tratados com pontos locais, apesar da diferença com 

os demais grupos não ser estatisticamente significante. 

Os valores de EVA coletados nas 6 sessões de tratamento estão 

representados no gráfico 10. Note-se que, com exceção de MUSC-PD, os valores 

são claramente decrescentes em todos os grupos, começando a apresentar 

diferença estatisticamente significante em relação ao controle a partir da terceira 

avaliação (após 2 sessões de acupuntura). Em MUSC-PD isso ocorreu apenas na 

quinta avaliação (após 4 sessões de acupuntura). 

Comparando os resultados de EVA aos apresentados pela algometria, 

conclui-se que, apesar de o limiar de dor não ter apresentado alterações 

significativas, houve modificação da percepção da dor pelos pacientes de todos os 

grupos experimentais. De fato, analisando-se a neurofisiologia da dor orofacial sob o 

modelo biopsicossocial de doença (7), fica constatado que a vivência da dor pelo 

indivíduo abrange muitos outros aspectos além do impulso nociceptivo proveniente 

dos tecidos somáticos, medido pelo limiar de dor à pressão. A Acupuntura 

provavelmente, devido à sua ação global, é capaz de alterar toda a complexa 

estrutura da dor, agindo localmente, como demonstrado pela redução da 

sensibilidade à palpação digital em alguns músculos mastigatórios, e também 

centralmente, modulando a dor devido à sua ação nas estruturas límbicas. 

Mobilidade Mandibular 

A alteração nos movimentos mandibulares e limitação de abertura de boca é 

um dos sinais das DTM (3). Por esse motivo, a mobilidade mandibular deve ser 

avaliada em pacientes com esse tipo de disfunção. Quatro movimentos 

mandibulares foram avaliados neste trabalho: abertura máxima sem auxílio, 

protrusão, lateralidade direita e lateralidade esquerda, sendo mensurados utilizando-

se um paquímetro digital, com medidas obtidas em milímetros (mm).  

Na abertura máxima sem auxílio, as médias iniciais dos grupos foram ART-

PD = 48,66; ART-PL = 45,49; MUSC-PD = 41,71 e MUSC-PL = 45,79 (Tabela 3). 
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Apesar de os valores terem sido levemente maiores na avaliação final (ART-PD = 

49,34; ART-PL = 46,67; MUSC-PD = 47,00 e MUSC-PL = 47,19) (Tabela 4), não 

houve diferença estatisticamente significante entre eles (Gráfico 1). É importante 

ressaltar que os valores iniciais já eram compatíveis com a normalidade, cuja média 

estimada é de 50,6 ± 6,4 mm (64). Os valores observados na avaliação de 

acompanhamento foram mais próximos dos valores finais (Tabela 5). 

Na protrusão mandibular também não houve diferença estatística entre os 

valores dos diferentes momentos de avaliação em cada um dos grupos, com 

exceção de MUSC-PL, cujo valor final (5,02 mm) foi estatisticamente superior ao 

inicial (3,85 mm) (Tabelas 3 e 4). Como observado na abertura máxima, os valores 

finais (ART-PD = 5,44; ART-PL = 4,76; MUSC-PD = 4,14) (Tabela 4) foram maiores 

que os iniciais (ART-PD = 3,82; ART-PL = 4,30; MUSC-PD = 3,30) (Tabela 3) e mais 

próximos dos valores de normalidade (5,7 ± 2,5) (64). Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os valores da avaliação final e a de 

acompanhamento (Gráfico 2). 

Na lateralidade direita, os valores iniciais (ART-PD = 7,52; ART-PL = 7,26; 

MUSC-PD = 8,02 e MUSC-PL = 6,36) (Tabela 3) foram menores que os finais (ART-

PD = 8,90; ART-PL = 8,71; MUSC-PD = 8,29 e MUSC-PL = 8,38) (Tabela 4). Houve 

diferença estatística entre os dois momentos apenas no grupo MUSC-PL (Gráfico 3). 

Apesar disso, houve aumento de extensão mandibular após o tratamento com 

acupuntura em todos os grupos, sendo os valores finais mais próximos do intervalo 

considerado de normalidade para lateralidade direita (10,2 ± 2,2) (64). Os valores de 

acompanhamento (Tabela 5) foram menores que os finais em ART-PD, ART-PL e 

MUSC-PD, e maior em MUSC-PL, apesar de não haver diferença estatística entre 

valores finais e de acompanhamento em nenhum dos grupos (Gráfico 3). 

Na avaliação de lateralidade esquerda não houve diferença estatística entre 

valores iniciais (ART-PD = 5,88; ART-PL = 7,49; MUSC-PD = 7,19 e MUSC-PL = 

7,34) (Tabela 3) e finais (ART-PD = 7,84; ART-PL = 7,97; MUSC-PD = 7,93 e 

MUSC-PL = 8,16) (Tabela 4) em nenhum dos grupos experimentais. Como nos 

outros movimentos mandibulares analisados, os valores finais foram mais próximos 

dos parâmetros de normalidade (10,6 ± 2,3) (64), sendo estatisticamente 
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semelhantes aos valores da avaliação de acompanhamento em todos os grupos 

(Gráfico 4). 

Os resultados mostraram uma tendência para melhoria dos pacientes em 

todos os movimentos analisados, independente do grupo experimental. O 

relaxamento da musculatura comprometida e a redução da dor local, proporcionada 

pelo tratamento, certamente se refletiu na melhoria desses aspectos. 

Qualidade de Vida e Qualidade do Sono 

A inclusão de aspectos afetivo-emocionais na definição de dor, adotada pela 

Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) (1), exige a compreensão e a 

utilização de instrumentos de avaliação multidimensionais, em que os diferentes 

aspectos da queixa de dor possam ser avaliados (65). Qualidade de vida e 

qualidade do sono são aspectos que podem ser incluídos para avaliar o impacto da 

dor na vida dos pacientes, e vários instrumentos foram desenvolvidos a fim de 

identificar e avaliar como problemas bucais interferem nesses aspectos. 

De acordo com Locker e colaboradores (66), o primeiro passo para 

selecionar um questionário de avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde 

oral é determinar o objetivo da avaliação, que pode ser descritivo (documentar a 

prevalência ou a natureza do impacto na saúde em pesquisas de base 

populacional), preditivo (predizer o estado de saúde do paciente em relação a um 

atual ou futuro estado ideal), discriminativo (distinguir grupos que diferem entre si 

pelas condições clínicas ou severidade) ou avaliativo (avaliar as mudanças do 

estado de saúde do indivíduo que ocorrem naturalmente ou como resultado de uma 

intervenção clinica). O segundo passo é identificar um indicador que apresente a 

capacidade de avaliar o que foi definido como objetivo da pesquisa.  

O Oral Health Impact Profile (OHIP-49) foi desenvolvido por Slade e 

Spencer, em 1994 (40), para possibilitar uma avaliação da disfunção, desconforto e 

incapacidade relacionada à saúde bucal, seno, composto por 49 questões. Em 1997, 

Slade (39) publicou um trabalho em que descreveu uma versão reduzida do OHIP-

49, derivada da versão original, o OHIP-14, concluindo que ele continha questões 

mantendo os conceitos dimensionais de saúde do questionário original. O OHIP-14 

foi selecionado para esta pesquisa por ser atualmente considerado um bom 



75 
 

indicador das percepções e sentimentos dos indivíduos sobre sua saúde bucal e 

expectativas em relação ao tratamento odontológico, ser um formulário já validado 

na língua portuguesa (41), além de poder ser utilizados com finalidade avaliativa 

(67), já que o objetivo principal deste trabalho é avaliar as mudanças ocorridas na 

vida do paciente após a intervenção terapêutica com Acupuntura. 

Os valores de médias obtidos nas avaliações com o OHIP-14 estão listados 

nas tabelas 19, 20 e 21. Todos os valores obtidos pela redução média inicial – média 

final foram positivos, demonstrando que os pacientes foram afetados positivamente 

pelo tratamento com acupuntura em todos os grupos experimentais. 

Laskin (68) foi o primeiro a sugerir que o principal fator responsável pela 

DTM é o emocional, e não o aspecto físico. O aspecto emocional, responsável pela 

influência na qualidade de vida avaliada pelo OHIP-14, é indissociável do quadro de 

dor. Tanto os fatores físicos quanto os psíquicos contribuem para o aparecimento e 

manutenção das DTM, e é justamente a interação desses fatores que produz a 

percepção individual da dor (69). Pacientes que sofrem de DTM relatam que os 

sintomas pioram em situações de estresse (69).   

Os componentes centrais do sistema de estresse se localizam no hipotálamo 

e no tronco cerebral, e os componentes periféricos são o eixo hipotálamo-pituitária-

adrenal (HPA), juntamente com o sistema simpático adrenomedular e componentes 

do sistema parassimpático (69). O eixo HPA é uma importante relação funcional 

existente entre o hipotálamo, a glândula hipófise e a glândula supre-adrenal, sendo 

extremamente importante na resposta do organismo a mudanças ambientais, tais 

como o estresse (7). Um dos centros de ação da acupuntura é exatamente o eixo 

HPA (29). Após a inserção das agulhas nos pontos de acupuntura, ocorre uma 

maximização dos circuitos segmentais que operam nesse centro, induzindo a 

hipófise a liberar β-endorfina e hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) no sangue 

(29), garantindo assim o efeito benéfico da acupuntura no estresse e na ansiedade 

do paciente (25). 

A dor perturba vários aspectos da vida física e psicológica do indivíduo, 

incluindo o sono (56). Para avaliação da qualidade do sono, foi utilizado o 

Questionário de Avaliação do Sono (44) da Universidade de Toronto, escolhido por 

ser um auto-questionário simples, rápido e de fácil preenchimento. O SAQ© (Sleep 
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Assessment Questionnaire) foi desenvolvido para triagem de transtornos primários 

do sono e anormalidades do sono em estudos epidemiológicos. O questionário inclui 

17 itens, aos quais o paciente deve responder conforme sua experiência nos últimos 

30 dias. As respostas são pontuadas em uma Escala Likert de 5 pontos, sendo 1- 

Nunca (nenhum dia do mês), 2- Raramente (menos da metade do mês), 3- Às vezes 

(menos de 15 dias), 4- Frequentemente (mais de 15 dias) e 5- Sempre (todos os 

dias do mês). Seis fatores principais são rotulados no questionário, sendo eles: 1- 

insônia / hipersonia (questões 1, 2, 3); 2- sono não reparador (questões 9,10,11); 3- 

desordem da cronologia do sono (questões 4,8); 4- sonolência diurna excessiva 

(questões 12, 13); 5- apnéia do sono (questões 5, 6); 6- inquietação (questão 7); 7- 

As demais questões (14, 15, 16 e 17) abordam aspectos de hábitos relacionados ao 

sono do indivíduo. 

A dor musculoesquelética é frequentemente associada a queixas de sono e 

fatiga (7). A relação entre distúrbios de sono e dor baseia-se no sistema neuro-

endócrino, que regula ambas as entidades. Altos níveis de corticosteróides liberados 

a partir de estresse crônico e fadiga induzem a dano neuronal que seletivamente 

afeta áreas cerebrais relacionadas às emoções, interpretação de dor e sono (70). 

Distúrbios do eixo hipófise-pituitária-adrenal (HPA) e do sistema límbico também 

estão ligados a distúrbios do sono. Pacientes com dor crônica apresentam alto risco 

de insônia. Uma noite de sono de má qualidade pode ser seguida por uma dor maior 

no dia seguinte, e um dia com os níveis elevados de dor é muitas vezes seguido por 

uma noite mal dormida (56). 

Nos resultados obtidos a partir do questionário de avaliação de qualidade do 

sono, houve diferença estatisticamente significante na redução dos índices apenas 

em alguns dos fatores listados: Insônia/Hipersonia em ART-PL, Sono não reparador 

em ART-PL, MUSC-PD e MUSC-PL, Desordem na cronologia do sono e Inquietação 

em ART-PD e ART-PL. Apenas MUSC-PD apresentou diferença estatisticamente 

significante nos hábitos relacionados ao sono (Tabela 26). Apenas disso, 

analisando-se as tabelas 23 e 24, nota-se que praticamente todos os valores das 

médias dos escores foram menores na avaliação final, demonstrando uma tendência 

de melhora após o tratamento com acupuntura. 

 

 



77 
 

Avaliação da Percepção da Frequência e Severidade de Sinais e Sintomas 

O protocolo para a quantificação da frequência e severidade de sinais e 

sintomas das desordens temporomandibulares baseado na percepção dos 

pacientes, utilizado no presente estudo, foi desenvolvido por Felício e colaboradores 

(71), baseando-se nos sinais e sintomas mais frequentemente encontrados na 

literatura e nas situações nas quais produzem maior desconforto. Validado com base 

no Índice de Disfunção Clínica de Helkimo (72), esse protocolo complementa o 

exame clínico com informações dadas pelo próprio paciente, de uma maneira 

mensurável. Ficou demonstrado que com o uso deste protocolo é possível definir a 

frequência e severidade dos sinais e sintomas das DTM, como também o efeito do 

tratamento. 

Foram utilizados para análise oito sinais avaliados pelo ProDTMmulti 

(Tabelas 15, 16 e 17). Os resultados em que houve redução significativa dos valores 

(I > F) estão listados na tabela 18. Não houve diferença estatística entre os valores 

finais e de acompanhamento (F = A). Entretanto, em uma análise mais detalhada 

das tabelas 15 e 16, pode ser observada uma tendência a redução dos valores das 

médias em vários itens. Dor muscular, cansaço na musculatura, dor no pescoço e 

dor de cabeça foram reduzidos em todos os grupos. Dor na articulação reduziu em 

todos, com exceção de ART-PD. Dificuldade para movimentar a boca e para engolir 

reduziu nos dois grupos musculares (MUSC-PD e MUSC-PL) e também em ART-PL. 

 

A dor das DTM é provavelmente de origem miogênica. As dores articulares 

podem surgir apenas a partir das estruturas sensíveis à dor das articulações e seus 

ligamentos (ROSTED, 2001). Normalmente, as superfícies articulares preparadas 

para resistir às pressões, bem como o disco articular, não são inervados e, portanto, 

são incapazes de iniciar uma resposta sensitiva de qualquer tipo, incluindo a 

nocicepção (OKESON, 2005). A dor oriunda das articulações temporomandibulares 

pode, portanto, emanar das estruturas de tecidos moles associadas da articulação 

ou dos tecidos ósseos propriamente ditos, o que justifica os bons resultados dos 

tratamentos não invasivos com acupuntura tanto nas DTM musculares como nas 

DTM mistas, como foi observado neste trabalho. 
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No presente estudo, as melhorias estatisticamente significativas para os 

grupos experimentais foram observadas de maneira generalizada para a avaliação 

subjetiva da dor, em que todos os grupos se comportaram de maneira semelhante, 

apesar de os melhores resultados terem sido observados em ART-PL. Em todos os 

outros parâmetros de avaliação foi possível observar aspectos de melhoria dos 

grupos com significância estatística (p<0,05), mas não de maneira generalizada 

como na EVA. Parâmetros objetivos, como extensão de movimentos mandibulares e 

algometria, mostraram uma tendência para melhoria, embora sem significância 

estatística, para todos os grupos. Os melhores valores de algometria, qualidade de 

vida, qualidade do sono e palpação digital foram observados também em ART-PL. 

Essa ocorrência pode ser justificada pelo número de indivíduos nesse grupo (n = 

17), o maior de todos (ART-PD = 13, MUSC-PD = 10, MUSC-PL = 11). 

Provavelmente seria possível atingir margens estatisticamente significantes com um 

número mais expressivo da amostra. 
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7. Conclusões 

Com base nos resultados obtidos com a presente pesquisa, podemos 

concluir que: 

1. A Acupuntura é efetiva na redução da percepção subjetiva da dor de 

pacientes com disfunções temporomandibulares musculares ou mistas, 

independente de se utilizar como protocolo de tratamento pontos próximos ou 

distantes do local de dor, quando comparada ao período controle. 

2. Em todos os outros parâmetros de avaliação foi possível observar aspectos 

de melhoria dos grupos com significância estatística (p<0,05), mas não de 

maneira generalizada como na EVA. 

3. Parâmetros objetivos, como extensão de movimentos mandibulares e 

algometria, mostraram uma tendência para melhoria, embora sem 

significância, estatística para todos os grupos. 

4. Os menores valores de EVA, algometria, qualidade de vida, qualidade do 

sono e palpação digital foram observados em ART-PL. 

5. Em nenhum dos métodos de avaliação foi constatada diferença estatística 

entre os valores de avaliação final e de acompanhamento (nível de 

significância de 5%). 
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6) As  informações  por  você  fornecidas  serão  confidenciais,  sendo  a  sua  identidade mantida  em 

sigilo. A divulgação dos resultados não permitirá a sua  identificação como participante, ou seja, 

seu nome não será revelado em nenhum momento. 

7) Caso ocorra algum impedimento sério, que o impossibilite continuar a participar da pesquisa, sua 

desistência não prejudicará o seu atendimento clínico, quando for o caso. 

8) Os resultados obtidos serão arquivados sob a responsabilidade da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto (FORP/USP), junto aos pesquisadores envolvidos no projeto. 

9) Você  receberá  uma  cópia  deste  termo,  com  o  endereço  e  telefone  dos  pesquisadores  e  da 

Secretaria do Comitê de Ética da FORP/USP. Caso tenha alguma dúvida, você poderá entrar em 

contato. 

 

Ribeirão Preto, ___ de ________________ de 2010. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa, e concordo 

em participar. 

Nome do participante: _______________________________________________. 

RG – Telefone ‐ Endereço:  __________________________________________. 

 

___________________________ 
 

___________________________ 
 

Prof Dr Marcelo Oliveira Mazzetto 
 

Doutoranda Carolina Assaf Branco 
 

CPF:  030.364.268‐84   CPF: 052.569.896‐50 
 

Telefone: 016‐3602‐4020  Telefone: 016‐8161‐1396 
 

 

Secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FORP/USP: 

Secretário: Daniel Mesquita de Moraes – Av. do Café, s/n – 14040‐904 – Ribeirão Preto – SP. 

Telefones: 016 – 3602 ‐ 3963.
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11) Dificuldade para falar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12) Dificuldade para mastigar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
Tabela para anotação das respostas – Severidade dos Sinais e Sintomas ‐  

Ao mastigar 
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2) Cansaço na Musculatura  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3) Dor na Articulação  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4) Ruído na articulação  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5) Dor no Pescoço  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6) Dor de Cabeça  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.1) Dor de Ouvido  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.2) Zumbido  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.3) Ouvido Tampado  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8) Dificuldade para movimentar a boca  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9) Dificuldade para engolir  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10) Sensibilidade nos dentes  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11) Dificuldade para falar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12) Dificuldade para mastigar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
Tabela para anotação das respostas – Severidade dos Sinais e Sintomas ‐  

Ao falar 

1) Dor nos Músculos.da face  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Cansaço na Musculatura  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3) Dor na Articulação  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4) Ruído na articulação  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5) Dor no Pescoço  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6) Dor de Cabeça  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.1) Dor de Ouvido  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.2) Zumbido  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.3) Ouvido Tampado  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8) Dificuldade para movimentar a boca  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9) Dificuldade para engolir  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10) Sensibilidade nos dentes  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11) Dificuldade para falar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12) Dificuldade para mastigar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
Tabela para anotação das respostas – Severidade dos Sinais e Sintomas ‐  

Ao repousar 

1) Dor nos Músculos.da face  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2) Cansaço na Musculatura  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3) Dor na Articulação  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4) Ruído na articulação  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5) Dor no Pescoço  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6) Dor de Cabeça  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.1) Dor de Ouvido  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.2) Zumbido  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7.3) Ouvido Tampado  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8) Dificuldade para movimentar a boca  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9) Dificuldade para engolir  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10) Sensibilidade nos dentes  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11) Dificuldade para falar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12) Dificuldade para mastigar  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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6. Excursões 

a. Excursão lateral direita  ___ mm 

b. Excursão lateral esquerda  ___ mm 

c. Protrusão  ___ mm 

 
   

DOR MUSCULAR  DOR ARTICULAR 

nenhuma D E  ambos  nenhuma  D  E  ambos 

0  1 2  3  0  1  2  3 

0  1 2  3  0  1  2  3 

0  1 2  3  0  1  2  3 

d. Desvio de linha média :__ __  mm 
 
    NA – não apresenta 

 

 
7. Ruídos articulares nas excursões 

Ruídos direito 

  NENHUM  ESTALIDO CREPITAÇÃO GROSSEIRA CREPITAÇÃO LEVE

EXCURSÃO DIREITA  0  1  2  3 

EXCURSÃO ESQUERDA  0  1  2  3 

PROTRUSÃO  0  1  2  3 

Ruídos esquerdo 

  NENHUMA ESTALIDO CREPITAÇÃO GROSSEIRA CREPITAÇÃO LEVE

EXCURSÃO DIREITA  0  1  2  3 

EXCURSÃO ESQUERDA  0  1  2  3 

PROTRUSÃO  0  1  2  3 

 
INSTRUÇÕES, ÍTENS 8‐10 

0 = Sem dor / somente pressão    1 = dor leve     2 = dor moderada        3 = dor severa 
8. Dor muscular extra‐oral com palpação 

  DIREITA  ESQUERDA 

a. Temporal Posterior (1,0 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

b. Temporal Médio (1,0 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

c. Temporal Anterior (1,0 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

d. Masseter Superior (1,0 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

e. Masseter Médio (1,0 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

f. Masseter Inferior  (1,0 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

g. Região Mandibular Posterior (estilo‐hióide/região posterior do digástrico) (0,5 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

h.  Região  Submandibular  (pterigoideo  medial/supra‐hióide/região  anterior  do 
digástrico) (0,5 Kg) 

0  1  2  3  0 1 2 3

9. Dor articular com palpação 

  DIREITA  ESQUERDA 

a. Pólo Lateral (0,5 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

b.  Ligamento Posterior (0,5 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

10. Dor Muscular Intra‐Oral com Palpação 

  DIREITA  ESQUERDA 

a. Área do Pterigóide Lateral (0,5 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

b.  Tendão do Temporal (0,5 Kg)  0  1  2  3  0 1 2 3

 
  QUESTIONÁRIO 
3. Você já teve dor na face, maxilares, têmpora, na frente do ouvido, ou no ouvido no mês passado?   

Não  0    Sim  1 

    Não   0  Sim   1 

14a  Você alguma vez teve travamento articular de forma que não foi possível abrir a boca 
por todo o trajeto? 

   

14b  Esta limitação de abertura mandibular foi severa a ponto de interferir com a sua 
capacidade de mastigar? 
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1  2  8 
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