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RESUMO 

 

A disfunção temporomandibular (DTM) é uma doença de origem física, caracterizada por dor 

crônica podendo estar relacionada à aspectos psíquicos, sendo os professores de ensino 

superior uma categoria de profissionais submetida a constante estresse devido suas rotinas 

desgastantes somadas à alta competitividade, de modo que o objetivo deste estudo foi avaliar 

a prevalência e o grau de severidade da DTM. Foram coletados dados de uma amostra de 102 

indivíduos, de ambos os gêneros, maiores de 26 anos, sendo professores na instituição, os 

quais foram divididos em 3 grupos, sendo eles: Grupo I- Docentes da área de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas; Grupo II-  Docentes da área de Ciências Biológicas e da Saúde; 

Grupo III- Docentes da área de Ciências Exatas e Agrárias. Foi realizada a aplicação do 

questionário anamnésico de Fonseca para estabelecer a presença e o grau de severidade de 

DTM. Com a análise de dados se observou que 64,7% dos entrevistados apresentaram DTM. 

Na anamnese notou-se maior prevalência de sinais e sintomas nos pertencentes ao grupo III; 

Quanto aos fatores predisponentes, 79 apresentaram ao menos um sintoma; sendo o 

apertar/ranger dentes e morder a bochecha os hábitos mais comuns, como já descrito na 

literatura. Através da análise dos questionários aplicados aos docentes, foi possível verificar 

alta prevalência de indivíduos com DTM, porém, a maioria classificada como DTM leve. O 

sexo feminino apresentou maior incidência que o masculino. Praticamente metade dos 

indivíduos com sintomas não tinham diagnóstico clínico de DTM. 

 

Palavras-chave: Transtornos da Articulação Temporomandibular, Docentes, Esgotamento 

Profissional, Universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVALENCE AND DEGREE OF SEVERITY OF TEMPOROMANDIBULAR 

DYSFUNCTION SYNDROME IN TEACHERS OF HIGHER EDUCATION 

  

 

 

ABSTRACT 

 

Temporomandibular dysfunction (TMD) is a disease of physical origin, characterized by 

chronic pain that may be related to psychic aspects, with higher education teachers being a 

category of professionals subjected to constant stress due to their exhausting routines added to 

the high competitiveness, so the objective of this study is to evaluate the prevalence and 

degree of severity of DTM. Data were collected from a sample of 102 individuals of both 

genders, over 26 years of age, being teachers in the institution, which were divided in 3 

groups, being: Group I - Teachers in the area of Applied Human and Social Sciences; Group 

II - Teachers in the area of Biological Sciences and Health; Group III - Teachers in the area of 

Exact and Agrarian Sciences. The Fonseca anamnestic questionnaire was applied to establish 

the presence and severity degree of TMD. With data analysis, it was observed that 64.7 % of 

respondents presented TMD. In the anamnesis it was noticed a greater prevalence of signs and 

symptoms in the group III; Regarding the predisposing factors, 79 presented at least one 

symptom; being the tighten/grind teeth, and chew the most common habits, as already 

described in the literature. Through the analysis of the questionnaires applied to the teachers, 

it was possible to verify prevalence of individuals with TMD, but most classified as mild 

TMD. The female sex had a higher incidence than the male one. Almost half of the 

individuals with symptoms had no clinical diagnosis of TMD. 

 

 

Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, Faculty, Burnout, Professional, Universities
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1 INTRODUÇÃO  

 

A articulação temporomandibular (ATM) é o ponto de encontro entre a mandíbula e o 

crânio, sendo formada pela fossa mandibular e o tubérculo articular do osso temporal, e pela 

cabeça da mandíbula (VIANA et al., 2015). Segundo Castillo et al. (2016), sua estabilidade é 

conferida pelos músculos, que além disso, comandam os movimentos de abertura, 

fechamento, lateralização, retração e protrusão. 

A ATM está constantemente em movimento, realizando aproximadamente 2.000 

movimentos ao dia, sendo a articulação mais usada do corpo e com maior probabilidade de 

sofrer disfunções (FREITAS et al., 2011). 

Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, a Disfunção Temporomandibular 

(DTM) é definida como um conjunto de distúrbios que envolvem os músculos mastigatórios, 

a articulação temporomandibular e estruturas associadas. Os sintomas de maior relato pelos 

pacientes são dores faciais, na articulação propriamente dita, e/ou nos músculos envolvidos na 

mastigação, dores de cabeça e na orelha; sendo acompanhada por sinais, tais como 

sensibilidade muscular e da articulação à palpação, limitação e fraqueza dos movimentos da 

mandíbula e ruídos e estalidos articulares (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010). 

A DTM é uma disfunção que está aumentando cada vez mais sua prevalência na 

população, sendo que pelo menos 40% já apresentaram algum sinal da mesma, tais como 

ruídos e mais de 30% apresentaram ao menos um sintoma, como dores na ATM; tendo em 

vista que adultos jovens com idades entre 19 a 45 anos são a população mais atingida por 

conta de maior exposição à fatores estressores, comprovando a correlação entre dor física e 

estresse emocional (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010). 

A etiologia das DTM’s pode ser entendida como multifatorial; Castillo et al. (2016), 

sugerem que os fatores desencadeantes podem ser físicos, psicológicos, traumáticos, 

patológicos ou funcionais, sendo necessário a combinação de alguns fatores para que ocorra a 

disfunção.  

Aggarwal et al. (2011) apontam que os indivíduos com DTM, apresentam 

concomitantemente fatores agravantes como estresse e ansiedade. Desta forma é possível 

definir a DTM como uma doença de origem física caracterizada pela dor crônica e que pode 

ou não estar associada aos transtornos, contudo os pacientes respondem de maneira adequada 

ao tratamento convencional, obtendo melhora da dor e dos sintomas após as intervenções 

terapêuticas (SCHMIDT; VIEIRA; WAGNER, 2015). 
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A dor é considerada uma condição bastante desconfortável para qualquer indivíduo, 

tendo em vista seu caráter prejudicial à função física e mental, resultando em tratamentos 

incômodos e perda de tempo, ocasionando redução de produtividade e qualidade de vida 

(DANTAS et al., 2015). O aumento da incidência vem ganhando destaque nas pesquisas em 

saúde (BEZERRA et al., 2012). 

O professor faz parte de uma categoria submetida à constante tensão e estresse, visto 

que, além de sua rotina desgastante, sofrem com a alta competitividade do mercado de 

trabalho e novos desafios de aprendizagem permanente; levando em consideração também 

seus conflitos interpessoais que podem agravar o estado emocional (TAVAREZ et al., 2013). 

O presente estudo visa determinar a prevalência e grau de severidade dos professores 

de ensino superior, além de analisar a frequencia de DTM entre professores e principais sinais 

e sintomas, comparando gênero e suas áreas de atuação entre Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Exatas e Agrárias. 

 

 

2 METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa transversal, realizada na UniCesumar com uma 

amostra de 102 indivíduos de ambos os gêneros, com idades entre 26 e 70 anos, sendo 

professores na instituição de ensino superior UniCesumar, os quais foram divididos em 3 

grupos, sendo eles Grupo I- Docentes da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; 

Grupo II- Docentes da área de Ciências Biológicas e da Saúde; Grupo III- Docentes da área 

de Ciências Exatas e Agrárias. 

Foram incluídos indivíduos com ou sem queixa de dor orofacial, com ou sem 

diagnóstico de DTM. 

Antes da aplicação do questionário, os voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e foram informados sobre o objetivo da pesquisa. 

Os dados foram coletados através da aplicação do Questionário Anamnésico de 

Fonseca, o qual consiste em 10 perguntas objetivas que tem como opção de resposta as 

alternativas, SIM (10), ÁS VEZES (5), E NÃO (0); a análise foi dada pela somatória das 

respostas, classificando assim o grau de severidade da DTM em: sem DTM (0 a 15 pontos), 

DTM leve (20 a 40 pontos), DTM moderada (45 a 60 pontos) e DTM severa (70 a 100 

pontos).  
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Em seguida, os dados foram comparados para determinar e prevalência e o grau de 

severidade em cada um deles. 

Realizaram-se testes estatísticos para verificar a distribuição dos dados, para isso foi 

utilizado o teste de Shapiro-Wilk, após a verificação da distribuição optou-se pela escolha de 

um teste não paramétrico Kruskal-Wallis através do software Bioestat 5.0. 

Os resultados obtidos e o perfil da amostra analisada estão apresentados em Quadro, 

Tabela e Figuras. 

 

 

3 RESULTADOS 

 

Foram entrevistados 102 indivíduos, sendo 41 do sexo masculino, e, 61 do sexo 

feminino, com idades entre 26 e 70 anos; destes, 33 lecionavam na área de Ciências Humanas 

e Sociais Aplicadas (grupo I), 35 na área de Ciências Biológicas e da Saúde (grupo II), e, 34 

na área de Ciências Exatas e Agrárias (grupo III) conforme mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Disposição da amostra de acordo com a área de atuação. 

Área de Docência 
Nº 

Amostral 

Gênero Possui Diag. 

Clínico de 

DTM 

Faz Acomp. 

Odontológi

co 
Masculino Feminino 

1. Humanas e Sociais Aplicadas 33 15 18 4 1 

2. Biológicas e da Saúde 35 5 30 15 5 

3. Exatas e Agrárias 34 21 13 12 6 

TOTAL 102 41 61 31 12 

 

Fonte: Dados  da pesquisa. 

De acordo com a Figura 1, constatou-se que 35,3% dos entrevistados não possuíam 

DTM, sendo 55,5% homens, e, 44,4% mulheres; e 64,7% apresentaram DTM, embora apenas 

30,3% obtinham um diagnostico clinico da mesma; e somente 11,7% faziam 

acompanhamento odontológico. Dentre estes 40,2% apresentaram DTM leve, destes, 16,6% 

do sexo masculino, e, 23,5% do sexo feminino; 13,7% com DTM moderada, dos quais, 1,9% 

eram homens, e, 11,7%, mulheres; e 10,8% apresentam DTM severa, sendo 1,9% do sexo 

masculino, e, 8,8% do sexo feminino. 
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Figura 1 - Diagnóstico e Grau de Severidade global da amostra. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Figura 2 apresenta os resultados do grau de severidade de acordo com as áreas em 

que os docentes atuavam.  

 

Figura 2 - Distribuição do Grau de Severidade por Áreas de Atuação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

DISTRIBUIÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

E GRAU DE SEVERIDADE 
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Dos 36 pacientes que não apresentaram a DTM, 12 eram do grupo I, representando 

36,3%, 13 pertenciam ao grupo II, equivalente a 37,1%; e, 11 do grupo II, representando 

32,3%. Dos 41 indivíduos que apresentaram DTM leve, 16 estavam no grupo I (48,5%), 8 

expressam os do grupo II (22,9%), e 17 do grupo III (50%). Dentre os professores portadores 

de DTM moderada, apenas 1 (3,0%) reporta-se ao grupo I, 8 (22,9%) referem-se ao grupo II, 

e, 5 (14,7%) pertencentes ao grupo III. Com relação aos docentes que apresentaram DTM 

severa, 4 (12,1%) representaram o grupo I, 6 (17,1%) indicaram os participantes do grupo II, 

e, somente 1 (2,9%) pertencia ao grupo III. 

Na anamnese observou-se que 86 dos entrevistados apresentaram ao menos um sinal 

ou sintoma. Os professores que mais se queixaram foram os pertencentes ao grupo III. A 

Tabela 1 apresenta a distribuição dos resultados referentes às Anamneses. 

 

Tabela 1 - Tabela da Distribuição da Anamnese. 

ANAMNESE 

1. HUMANAS E 

SOCIAIS 

APLICADAS 

2. BIOLÓGICAS E 

DA SAÚDE 

3. EXATAS E 

AGRÁRIAS 

Dor na ATM 3 11 12 

Dor face / músculos 7 15 13 

Dor nos dentes 3 10 8 

Cefaléia 11 14 19 

Cervicalgia 5 7 10 

Estalidos 7 7 14 

Crepitação 2 5 6 

Travamento da ATM 3 4 5 

Luxação da ATM 0 0 1 

Alteração de oclusão 4 5 6 

Diminuição da ADM 0 1 3 

Fraqueza / Cansaço Muscular 7 4 6 

Assimetria da Face 2 3 7 

Alteração fala 1 1 0 

Zumbido no Ouvido 6 4 5 

Dor no ouvido 3 1 4 

Tontura 6 4 4 

Estresse 9 12 23 

Depressão 1 4 0 

Outros 3 0 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com a Figura 3, podemos observar que dos 102 indivíduos respondentes 79 

apresentaram ao menos um fator que predispõe a DTM, entre nove fatores questionados, com 

isso contatou-se que o fator predisponente que mais se destaca é “Apertar dentes”, seguido do 

fator “Ranger dentes”. 

 

Figura 3 – Distribuição dos Fatores Predisponentes. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo constatou-se que a DTM tem maior prevalência e grau de severidade no 

sexo feminino, confirmando os achados de Biasotto-Gonzalez et al.,(2012) e Cavalcanti et al., 

(2015); diante disto, no estudo realizado por Ferreira, Silva e Felício (2016), aponta que as 

mulheres estão expostas duas vezes mais a apresentar sintomatologia dolorosa, decorrente de 

fatores hormonais, em especial, o estrogênio, sendo este um fator de risco para DTM e o 

causador das dores. 

Com base nos resultados obtidos através do Questionário Anamnésico de Fonseca, 

pode-se constatar que não há diferenças estatisticamente significativas no diagnostico de 

DTM, tampouco em seu grau de severidade relacionada às áreas; contudo, foi concluído por 

Tavarez et al. (2013) que o grau de severidade é maior em professores, do que em não 
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professores; isso ocorre em decorrência da constante exposição a fatores estressores; 

corroborando a afirmação de que o fator emocional é um agravante para a DTM. 

Ao analisar a anamnese pôde-se observar que embora não haja presença de disfunção 

propriamente dita, pode haver um ou mais sinais e sintomas, como já citado em Carvalho 

(2010). Corroborando os dados observados por Figueiredo et al. (2009), as queixas mais 

frequentes entre os entrevistados foram cefaléia, estresse, dores orofaciais e ruídos articulares; 

entretanto obtiveram-se poucas queixas de redução de amplitude de movimento, refutando o 

estudo anterior (FIGUEIREDO et al. 2009) em seguida, os sinais e sintomas menos relatados, 

foram luxação articular e alterações na fala. A persistência dos sintomas supracitados, não 

referem-se somente à manifestação clínica, e sim fatores agravantes ao quadro, devido a 

complicações estruturais e funcionais. 

Os hábitos deletérios mais frequentes, de acordo com estudos já realizados, foram 

ranger/apertar dentes e morder a bochecha, sendo estes fatores, considerados pela literatura 

como predisponentes, contudo afirma também, que não necessariamente, provocam dor 

(FIGUEIREDO et al., 2009 ). O tônus muscular encontra-se aumentado, decorrente de tensão 

nos músculos da face (SARTORETTO; BELLO; DELLA BONA, 2012), como já proposto 

por Moreno et al. (2009), é multifatorial, contudo a profissão de docente está sob constante 

exposição ao estresse, sendo este, um potencial agravante para a síndrome (TAVAREZ et al., 

2013). 

. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Através da análise dos questionários aplicados aos docentes, foi possível verificar alta 

prevalência de indivíduos com DTM, porém, a maioria classificada como DTM leve. O sexo 

feminino apresentou maior incidência que o masculino. Praticamente metade dos indivíduos 

com sintomas não tinham diagnóstico clínico de DTM. 

Após a análise dos dados chegou-se à constatação de que não há diferenças quanto à 

prevalência de DTM, tampouco quando os graus de severidade são comparados entre as áreas 

de atuação; contudo foram observados que as áreas de ciências exatas e agrárias apresentam 

maior sintomatologia clínica e maiores índices de predisponência à síndrome, e na área de 

ciências biológicas e da saúde, se concentram maiores números de DTM grave. 

Apesar dos resultados obtidos, recomenda-se que sejam realizadas novas pesquisas 

sobre o assunto, a fim de esclarecer o maior grau de severidade apresentado por docentes. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

DADOS PESSOAIS  

NOME:_____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/___/_____IDADE:______anos  

GÊNERO: (   ) Masc. (  ) Fem.     ETNIA: ____________ESTADO CIVIL: ________ 

ÁREA DE DOCÊNCIA: (  )HUMANAS (  )BIOLÓGICAS (  )EXATAS 

POSSUI DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DTM? (  )SIM (  ) NÃO 

FAZ ACOMPANHAMENTO ORTODÔNTICO? (  )SIM (  )NÃO 

ANAMNESE  

QUEIXA PRINCIPAL/SINAIS E SINTOMAS:  

( )Dor na articulação temporomandibular ( )Dor face/músculos  ( )Dor nos dentes  ( )Cefaléia 

( )Cervicalgia ( )Estalidos  ( )Crepitação  ( )Travamento da articulação temporomandibular   

( )Luxação da articulação temporomandibular ( )Alteração de oclusão  

( )Diminuição da amplitude de movimento  ( )Fraqueza /Cansaço muscular  

( )Assimetria da face  ( )Alteração fala ( )Zumbido no ouvido  ( )Dor no ouvido  ( )Tontura    

( )Stress ( )Depressão ( )Outros___________________ 

 

FATORES PREDISPONENTES:  

( )Ranger dentes   ( )Apertar dentes   ( )Roer unhas   ( )Morder/roer objetos    

( )Mascar chicletes   ( )Morder bochecha   ( )Chupar dedos   ( )Apoiar mão no queixo  

( )História de trauma na região  

 

QUESTIONÁRIO ANAMNÉSICO DE FONSECA: 

PERGUNTA SIM(10)    ÀS VEZES(5)    NÃO(0) 

Você sente dificuldade para abrir a boca?  

Você sente dificuldade para movimentar a 

mandíbula para os lados? 

 

Você tem cansaço/dor muscular quando 

mastiga? 

 

Sente dores de cabeça com frequência?  

Sente dor na nuca ou torcicolo?  

Tem dor de ouvido ou na região das 

articulações (ATMs)? 

 

Você já notou se tem ruídos na ATM 

quando mastiga ou abre a boca? 
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Você já observou se tem algum hábito como 

apertar e/ou ranger os dentes (mascar 

chiclete, morder o lápis ou lábios, roer 

unha)? 

 

Sente que seus dentes não se articulam bem?  

Você se considera uma pessoa tensa ou 

nervosa? 

 

 


