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RESUMO
As Disfunções Temporomandibulares (DTM) envolvem múltiplos problemas clínicos com altos índices de prevalência na
população, quadro este que compõe um grande desafio à saúde pública no Brasil  e no Mundo. Com o objetivo da
melhora dos sintomas, principalmente em quadros de crises dolorosas é que a Fisioterapia atua, por meio de seus
recursos e métodos. Sob este panorama, é que o presente estudo pretende comprovar por meio da análise de dados, a
eficácia do tratamento fisioterapêutico, envolvendo seus diversos recursos e atuações, em quadros já instalados de
Disfunção Temporomandibular (DTM). Para tanto, serão colhidos os dados de 30 fichas de avaliações fisioterapêuticas,
suas evoluções, bem como avaliações e conclusões finais, de indivíduos com DTM que buscaram tratamento na Clínica-
Escola de Fisioterapia do Unicesumar,  entre os anos de 2013 a 2017, independente do sexo.  Para inclusão nesta
pesquisa,  as  fichas  analisadas  deverão  conter  os  dados  pessoais,  avaliação,  questionários  e  reavaliação  após  a
conclusão de 10 sessões de tratamento. Serão analisados três questionários aplicados na época dos atendimentos,
sendo eles a Escala Analógica Visual (EVA),  McGill  e WHOQOL abreviado. Os dados serão analisados através do
software  MICROSOFT EXCEL, versão  2013,  obtendo  os  números  absolutos  e  percentuais  e  serão  demonstrados
através de gráficos e/ou tabelas. Os dados serão analisados estatisticamente, utilizando o nível de significância de 5%.  

PALAVRAS-CHAVE: Articulação temporomandibular, análise clínica, fisioterapia.

1 INTRODUÇÃO

A  articulação  temporomandibular  (ATM)  se  encontra  entre  as  articulações  de  maior
complexidade  e  solicitação  do  corpo  humano,  é  responsável  pela  associação  de  movimentos
mandibulares à ação de músculos da mastigação. A desenvoltura dos movimentos da mandíbula
permite as funções de respiração, postura, sucção, mastigação, deglutição e fala, desempenhados
ou auxiliados por esta articulação (MELLO, 2014).

A ATM é a única articulação móvel  do crânio que,  Segundo Loiola  et  al.  (2015),  possui
algumas particularidades, é composta por uma série de estruturas teciduais ósseas e moles, sendo
a fossa mandibular  do osso temporal,  o centro de encontro das estruturas ósseas ao redor  da
cabeça  da  mandíbula  e  sua  superfície  articular.  A  mandíbula  se  articula  duas  vezes  e  atua
simultaneamente, o que confere a articulação a característica de realizar movimentos rotacionais e
translacionais.  Constituem os elementos das estruturas moles:  o disco articular  e  seus diversos
anexos, ligamentos, inserções musculares sinoviais e capsulares componentes.  

Partindo  destes  pressupostos,  podemos  observar  a  fundamental  importância  que  a
Articulação Temporomandibular desempenha no corpo humano. Consequentemente, sua disfunção
também acarretará demasiada importância, pois prejudicará em diversos níveis a qualidade de vida
do indivíduo. 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida hoje, pela maior parte dos pesquisadores,
como uma doença de múltiplos fatores, desencadeando um conjunto de distúrbios clínicos, entre
eles a dor, ruídos articulares e função mandibular irregular ou com desvios (SANTIAGO, 2016). 

Segundo Miranda et al. (2016), a dor em função, travamento de mandíbula, estalos durante a
mastigação, limitação de abertura, dor em regiões da face e ouvido, dificuldade no fechamento dos
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dentes, sensação de fadiga muscular, surdez momentânea, vertigem, zumbido, sensação de ouvido
tampado,  perturbações  visuais,  inchaço  e  desvio  mandibular,  são  os  sinais  e  sintomas  mais
prevalentemente encontrados. 

De acordo com Silva et al.  (2011), o tratamento proposto atualmente na literatura para a
DTM, é primeiramente o fornecimento de orientações que tem total relação com hábitos de vida do
indivíduo, como, por exemplo, relaxar os músculos da mastigação; manter boa postura, para que a
ATM  venha  a  permanecer  em  posição  mais  anatômica  possível;  preservar-se  de  hábitos  para
funcionais  (como  apoiar  cabeça  com  a  mão  –  aumentando  a  compressão  da  articulação
temporomandibular bilateral, mascar chicletes, uso de instrumentos de sopro, entre outros); habituar-
se a dormir sempre em decúbito lateral ou dorsal, também para evitar apoiar o peso da cabeça na
ATM; evitar aberturas exageradas da boca, para evitar estalidos. A terapia odontológica baseia-se
no uso de placa de oclusão ou placa de relaxamento  muscular,  que contribuem diminuindo os
desgastes  oclusais,  que  minimizando  ou  excluindo  o  quadro  álgico.  A  terapia  farmacológica
prescreve  analgésicos  e  corticosteroides  para  o  tratamento  da  dor,  quando  esta  se  encontra
agudizada, anti-inflamatórios não esteroidais e ainda relaxantes musculares. 

Ainda segundo os mesmos autores, o tratamento fisioterapêutico, por sua vez, pode fazer
uso de diversos recursos, objetivando a melhora dos sintomas, principalmente em quadros de crises
dolorosas.  Os  recursos  terapêuticos  mais  comumente  utilizados  são:  ultrassom,  laser,  agentes
térmicos (frio e calor), biofeedback, massagens e liberações miofasciais. Em quadros de desordens
funcionais, o tratamento mais recomendado pela literatura, é o Conservador, o qual se alicerça em
fisioterapia, que tem se mostrado com grande potencial em reverter o quadro clínico, associado a
drogas farmacológicas.  

Portanto, perante este quadro de periodicidade e repetição da DTM na população brasileira e
reconhecendo  o  impacto  dos  problemas  bucais  na  qualidade  de  vida  do  indivíduo,  é  que  se
pretende, neste estudo de caráter investigativo e analítico, comprovar, por meio da análise de dados,
que  o  tratamento  fisioterapêutico  adequado,  contribui  de  maneira  significativa  e  satisfatória  em
quadros álgicos, e com isso, homologar a força e êxito que a Fisioterapia tem em contribuir para a
melhora  da qualidade de vida  dos indivíduos,  ou  seja,  demonstrando a  eficácia  do  Tratamento
Fisioterapêutico, com seus diversos recursos e atuações, em quadros já instalados de Disfunção
Temporomandibular. 

2 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é um estudo observacional e de corte transversal analítico, visto que este
delineamento  necessita  ser  empregado  quando  nos  referimos  aos  dados  sobre  o  exposto  e  o
desfecho, coletados simultaneamente e ainda, quando se deseja estimar a frequência com que um
determinado evento de saúde e/ou fatores que são associados, se manifestam em uma população
específica. 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICESUMAR (CEP), serão colhidos
os  dados  de  30  fichas  de  avaliação  fisioterapêutica,  suas  evoluções,  bem  como  avaliações  e
conclusões  finais,  de  indivíduos  com  Disfunção  Temporomandibular  (DTM),  que  buscaram
tratamento na Clínica-Escola de Fisioterapia do Unicesumar, na cidade de Maringá - Paraná, entre
os anos de 2013 e 2017, independente do sexo. 

Para inclusão no trabalho, as fichas analisadas deverão conter os dados pessoais, avaliação,
questionários preenchidos no dia da avaliação, bem como os dados da reavaliação que ocorre após
os  pacientes  realizarem  10  (dez)  sessões  de  fisioterapia  para  tratamento  das  disfunções
Temporomandibulares  (DTM).  O  tratamento  proposto  cumpre  um  protocolo  prévio  que  inclui
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eletroterapia  utilizando  laser  de  baixa  frequência  calibrado  com  6  joules/cm2 na  articulação
temporomandibular, seguido de alongamento dos grupos musculares da coluna cervical, com séries
de 30 (trinta) segundos de cada lado; mobilização passiva da mandíbula; desativação de pontos
gatilhos;  fortalecimentos  contra  resistidos  da  musculatura  da  mandíbula,  incluindo  os  principais
músculos mastigatórios; pompagem cervical;  exercícios posturais adotando 3 (três) séries de 60
(sessenta)  segundos em cada posição;  e  eletro  estimulação nervosa transcutânea (TENS)  com
frequência de 4 Hz e largura de pulso de 225 µs durante 20 (vinte) minutos.

Dentro  do  prontuário  de  cada paciente,  serão avaliados  três  questionários  aplicados,  que
incluem a EVA (Escala Visual Analógica), McGill e WHOQOL abreviado. A Escala Visual Analógica
(EVA),  é  uma escala para avaliar  a  dor  do indivíduo,  constitui-se de uma linha horizontal,  com
numeração de 0 (zero) a 10 (dez), onde os pacientes são instruídos a marcar nesta escala com um
traço, o ponto similar à intensidade de sua dor. O McGill  (MPQ) é um questionário que fornece
medidas qualitativas de dor que podem ser analisadas estatisticamente, no qual são avaliadas as
qualidades sensoriais, afetivas, temporais e miscelânea da dor. O WHOQOL abreviado, por sua vez,
é um questionário utilizado para avaliar a qualidade de vida dos indivíduos a partir dos domínios
físico,  psicológico,  social  e  do  meio  ambiente,  envolvendo  pontos  importantes  para  uma  visão
completa do processo saúde-doença.  Serão analisados: a intensidade da dor, por meio da EVA,
utilizando a graduação assinalada pelo paciente na dita escala; as circunstâncias de início da dor,
número total de descritores da dor, índice de classificação sensorial, afetiva, subjetiva, mista ou total,
por  meio  do  questionário  McGill,  o  qual  será  avaliado  por  meio  da  observação  das  palavras
selecionadas  pelo  paciente  ao  descrever  a  sua  dor;  e,  ainda,  analisaremos  a  presença  de
dimensões positivas e negativas, antes e depois do tratamento, no sentido de que para se ter uma
“boa”  qualidade  de  vida,  é  necessário  que  alguns  elementos  estejam presentes  (por  exemplo,
mobilidade) e outros ausentes (por exemplo, dor), por meio do questionário WHOQOL abreviado,
através do qual o paciente demarcará em escala de 1 a 5, variando respectivamente de “muito ruim”
até “muito bom”, em relação à diversos aspectos de sua vida, os quais nos permitem concluir suas
dimensões positivas e negativas atualmente. 

Os dados serão analisados através do software MICROSOFT EXCEL, versão 2016, obtendo
os números absolutos e percentuais, sendo que os mesmos serão demonstrados através de gráficos
e/ou tabelas.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Ao término deste estudo, espera-se a comprovação por meio da análise dos dados e dos
resultados encontrados, da eficácia do tratamento fisioterapêutico em relação à dor e à qualidade de
vida de pacientes portadores de distúrbios temporomandibulares.
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