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RESUMO
O objetivo da pesquisa é identificar a eficácia da Radiofrequência (RF) um recurso terapêutico para o tratamento de
disfunções da articulação temporomandibular (DTM). Serão selecionados 30 pacientes, de ambos sexos. Após avaliação
e aplicação de testes especiais e questionários específicos, os pacientes serão divididos aleatoriamente em dois grupos.
O grupo G1, denominado grupo controle, será submetido ao tratamento com cinesioterapia e terapia manual, o grupo
G2, será submetido ao tratamento de cinesioterapia, terapia manual e Radiofrequência. Espera-se que ao término do
tratamento de dez sessões os pacientes do grupo G2 tenham uma melhora significativa dos sinais e sintomas de DTM e
da  qualidade  de  vida,  em  relação  aos  pacientes  do  grupo  controle  (G1)  comprovando  então  a  eficácia  da
radiofrequência.Como recurso fisioterapêutico no tratamento da DTM.
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1 INTRODUÇÃO

O sistema mastigatório  é  um sistema vital  para  o  organismo por  desempenhar  as
funções como falar, deglutir e mastigar, as quais ocorrem através de um controle neuromuscular. A
articulação  temporomandibular  (ATM)  é  a  principal  articulação  deste  sistema,  distúrbios  nesta
articulação  e  nas  estruturas  anatômicas  envolvidas  são  definidas  como  Disfunção
Temporomandibular (DTM) (JERFFREYet al., 2013). Os paciente com DTM  se queixam de  grandes
limitações  na  função  mastigatória,   que  vem  de  uma  complexa  interação  com  fatores  diretos
(hipermobilidade da mandíbula, deslocamento do disco e susceptibilidade individual) (FERREIRA et
al., 2016).

Estudos epidemiológicos estimam que 40 a 75 % da população apresentam no mínimo um
sinal de DTM, sendo que 33% apresentam como sintomas a dor orofacial (CARRARA 2010, apud
LEEUW, 2010).

A fisioterapia é uma área muito citada dentro das DTM, pois se tem um bom tratamento
conservador  para  e  se  destaca  com  recursos  como,  terapia  manual,  cinesioterapia.  Essas
alternativas são utilizadas como tentativa de reduzir a dor muscular e trazer a melhor qualidade de
vida (OLIVEIRA, et al 2010).A terapia manual é um recurso fisioterapêutico muito importante para o
tratamento de indivíduos que apresentam disfunção temporomandibular, porém poucos estudos têm
investigado os efeitos desta intervenção terapêutica(MELO, et al 2006). 

A energia da Radiofrequência é capaz de atingir  todas as camadas da pele e chegar às
células musculares (CARVALHO  et al., 2011). Desta forma, é comprovado que a diatermia pode
produzir alívio da dor e relaxamento muscular pela elevação da temperatura subcutânea, e esta
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prática tem sido amplamente utilizada no tratamento de lesões musculoesqueléticas. No tratamento
da dor  orofacial,  a diatermia com micro-ondas ou ondas curtas apresenta-se com limitações de
aplicação, gerando insegurança ao fisioterapeuta em relação à possibilidade de aplicação de tais
aparelhos na face, o que justifica a utilização da Radiofrequência. Ainda considerando os sintomas
dos pacientes com DTM, tem-se observado que muitos possuem fraqueza muscular orofacial. 

O  objetivo  desta  pesquisa  é  identificar  a  eficácia  da  Radiofrequência  juntamente  com a
Cinesioterapia e Terapia manual na DTM, baseada em seus efeitos biológicos, e inclui-la entre os
recursos fisioterapêuticos disponíveis para o tratamento do paciente com DTM.

2 METODOLOGIA

Após  a  aprovação  do  trabalho  pelo  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa,  serão  selecionados  30
voluntários através de divulgação de cartazes e  folders  explicativos sobre a DTM, em centros de
saúde e universidades.

 Serão considerados como critérios de inclusão: Possuir idade entre 18 e 50 anos, ter queixa
de dor orofacial relacionada à DTM há mais de 6 meses.

E como critérios de exclusão: Estar realizando outro tratamento para a DTM, mesmo que
apenas  medicamentoso,  ser  gestante,  ter  histórico  de  tumor,  implantes  metálicos  na  face,  ter
alterações sensitivas ou qualquer outra patologia que impeça a aplicação de eletroterapia, fazer uso
de aparelhos ortodônticos, ter diagnóstico de DTM articular, ser portador de marca-passo, fazer uso
de medicamentos como anticoagulantes e vasodilatadores, possuir processos infecciosos.

 Após assinarem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os mesmos serão
divididos por ordem de sorteio e dividido em dois grupos (G1 e G2) com quinze voluntários cada.

Ambos os  grupos  serão avaliados  através  de questionários,  sendo eles;  Questionário  de
Fonseca  no  qual  se  tem  três  respostas  sendo  elas  sim,  não  e  às  vezes,  para  as  quais  são
preestabelecidas  três  pontuações  (10,  0  e  5,  respectivamente).  Com  a  somatória  dos  pontos
atribuídos se obtém um índice anamnésico que permite classificar os pacientes em categorias de
severidade de sintomas: sem DTM (0 a 15 pontos), DTM leve (20 a 45 pontos), DTM moderada (50
a 65) e DTM severa (70 a 100 pontos) (FONSECA, 1994). A EVA, que é um instrumento utilizado
para aferir a intensidade da dor do paciente em uma escala de zero (0) a dez (10), onde 0 significa
ausência de dor e 10 dores máxima. 

Questionário McGILL para a dor em versão traduzida, o qual avalia a dor em suas dimensões
física, sensitiva, emocional e miscelânea. O Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL- BREF,
que avalia em quatro dimensões, sendo elas, social, ambiental, física e psicológica. O questionário
de Indice de Disfunção Clínica Craniomandibular – IDCCM serve para categorizar a severidade dos
sinais clínicos de DTM, sendo este subdividido em cinco categorias: limitação de ADM mandibular,
limitação na funcionalidade da ATM, dor muscular, dor na ATM e dor nos movimentos mandibulares.
Sendo pontuados de 3 formas, que são dependentes da avaliação clínica, sendo 0 (variação normal
de movimento), 1 (movimento levemente prejudicado) e 5 (movimento severamente prejudicado).
Por fim, é realizado uma somatória dos pontos a qual nos permite classificar os voluntários em 4
categorias:   sem  sintomas  de  Disfunção  Temporomandibular  (0  ponto),  sintomas  leves  (1  a  4
pontos), moderados (5 a 9 pontos) e severos (10 a 25 pontos).Naavaliação física da articulação se
inclui  palpação, força muscular e amplitude de movimento (ADM)que será mensurada com uma
régua  pequena,  avaliando  a  mobilidade  nos  movimentos  de  abertura,  fechamento,  retração,
protrusão e desvios laterais, e a força muscular dos músculos da mastigação que será mensurada
pela escala  do Medical Research Council (MRC), a qual permite graduarmos a força  muscular de
zero a cinco, onde grau zero significa plegia, grau um fasciculações sem movimento articular, grau
dois  realiza  movimento  ativo  a  favor  da  gravidade,  grau  três  realiza  movimento  ativo  contra  a
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gravidade, grau quatro vence a gravidade e uma leve resistência e grau cinco vence a gravidade e
uma grande resistência (MRC,1943).

 O G1 ou também denominado grupo controle, realizará o tratamento com cinesioterapia e
terapia manual com exercícios terapêuticos, ativos resistidos e isométricos com objetivo de fortalecer
e alongar excentricamente a musculatura facial, exercício de movimentos de abertura e fechamento
da  mandíbula,  partindo  da  posição  postural  fortalecimento  de  músculos  dorsais.  O  G2  será
submetido  ao  tratamento  com  cinesioterapia  e  terapia  manual  com  mesmo  protocolo  do  G1,
acrescentando  a  radiofrequência  (RF).  No  procedimento  da  RF  será  realizada  primeiramente
assepsia da pele e aplicado uma camada de meio condutor, posicionado de forma confortável, com
RF no modo facial, com seguintes parâmetros; temperatura de 38°C, dose de acordo com tempo
que o paciente vai levar para adquirir a temperatura de 38°C, o tempo de 4 minutos de aplicação
após atingir a temperatura desejada verificando sempre a temperatura com termômetro.

Após o tratamento com dez sessões os pacientes serão submetidos novamente à aplicação
dos questionários iniciais: Índice Anamnésico de Fonseca, Escala Visual Analógica (EVA) da dor,
Questionário McGILL da dor em versão traduzida, Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL-
BREF  e  Exame  Clínico  da  articulação,  incluindo  testes  de  Força  Muscular  e  Amplitude  De
Movimento (ADM).

 Trata  se  então  de  uma  pesquisa  quantitativa,  onde  os  resultados  dos  testes  serão
comparados  com  os  iniciais  e  os  resultados  obtidos  sobre  a  eficácia  da  aplicação  da
Radiofrequência serão apresentados na forma de gráficos e tabelas e analisados estatisticamente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se identificar uma melhora significativa da DTM, com alívio da dor orofacial, aumento
da amplitude de movimento da articulação, aumento da força muscular e melhora na qualidade de
vida do indivíduo, nos grupos G1 e G2, porem com melhores resultados no grupo G2 devido ao uso
da Radiofrequência, e desta forma poderemos incluir a Radiofrequência no rol de recursos eletro
terapêuticos disponíveis no tratamento das disfunções Temporomandibulares.
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