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RESUMO: A disfunção temporomandibular (DTM) refere-se a um conjunto de sinais e sintomas que 

causam desordens na articulação temporomandibular (ATM), nos músculos mastigatórios e nas 

estruturas a eles associadas. Essas alterações afetam grande parte da população em geral, interferindo na 

sua qualidade de vida. O objetivo dessa pesquisa é investigar e avaliar o impacto das disfunções 

temporomandibulares na qualidade de vida dos pacientes que frequentam a clínica do EMDORF (Equipe 

Multidisciplinar de Dor Orofacial, da Unicesumar), comparando os resultados estatísticos obtidos dentre 

os gêneros e as diferentes faixas etárias;  utilizando o teste Prism (Representação Pictórica de Doença e 

Auto medida) em pacientes diagnosticados previamente com Disfunção temporomandibular (DTM) e dor 

orofacial (DOF), através do Research Diagnostic Criteria – RDC/TMD- eixo I. Os dados coletados serão 

analisados estatisticamente e distribuídos em gráficos, demonstrando o impacto da DTM/DOF na 

qualidade de vida. Através desta pesquisa espera-se quantificar o impacto da DTM/DOF na qualidade de 

vida dos pacientes. As DTMs, devido a sua alta incidência na população passaram a ser um objeto de 

estudo de grande importância na área da saúde, para proporcionar maior homeostasia e bem-estar à 

população. É válido destacar que a interferência dessa disfunção pode ser potencializada por fatores 

corriqueiros como estresse, bruxismo, traumas, hábitos posturais, comportamentais, psicológicos que irá 

progredir e aumentar as dores, por isso ao realizar esta pesquisa atuaremos e interferiremos na 

diminuição progressiva desse impacto temporomandibular, estudando e promovendo condições que 

diminuam o sofrimento da população em geral. 
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