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RESUMO 
 

A disfunção temporomandibular refere-se a um conjunto de sinais e sintomas que causam alterações na 
articulação temporomandibular, nos músculos mastigatórios e nas estruturas adjacentes. 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 projeto de extensão EMDORF (Equipe Multidisciplinar de Dor Orofacial, da 
Unicesumar), utilizando o teste Prism (Representação Pictórica de Doença e Auto medida), comparando os 
resultados dentre os gêneros, diferentes faixas etárias, e diagnósticos obtidos através do Research Diagnostic 
Criteria – RDC/TMD- eixo I. Os dados coletados serão analisados estatisticamente e distribuídos em gráficos, 
demonstrando o impacto da disfunção temporomandibular e dor orofacial (DTM/DOF) na qualidade de vida 
dos pacientes. As disfunções, devido a sua alta incidência na população, passaram a ser um objeto de estudo 
de grande importância na área da saúde, proporcionando maior homeostasia e bem-estar à população. Desta 
forma, ao se identificar a relação da DTM/DOF com a qualidade de vida e ao determinar o impacto do 
problema na mesma, se poderá verificar o quanto que o problema afeta negativamente a vida dos indivíduos, 
demonstrando ser um quadro de saúde pública, pela influência direta na condição e na qualidade de vida das 
pessoas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Articulação Temporomandibular; Dor Facial; Perfil de Impacto da Doença; Qualidade 
de Vida. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

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. (BEZERRA, et al., 2012).  Os 
relatos de sinais e sintomas mais frequentes envolvem dores na musculatura mastigatória 
ou na ATM, ruídos articulares, dor de ouvido e outros sinais otológicos, desvios 
mandibulares, cefaleia, desgastes dentários, sensibilização da região muscular do sistema 
estomatognático e cervical, dentre outras. A origem dessa disfunção é multifatorial, 
podendo estar relacionada tanto a fatores genéticos quanto a fatores comportamentais, 
psicossociais, psicológicos, culturais, fisiopatológicos, traumáticos ou hábitos posturais. 
Dentre os destaques dos fatores psicológicos podemos elencar o estresse, a ansiedade e 
a depressão. (PAULINO, et al., 2018). 

Um elevado aumento de estudos de relatos e de incidências das disfunções 
temporomandibulares e dores orofaciais (DTM/DOF), e seu impacto na qualidade de vida 
dos indivíduos, vem sendo observado, proporcionando um maior destaque nas pesquisas 
de saúde pública, a fim de promover uma discussão sobre as possíveis causas e suas 
interferências na homeostasia do paciente. (BEZERRA, et al. 2012). 

Essa pesquisa visa avaliar o grau de interferência na qualidade de vida dos 
indivíduos diagnosticados previamente com DTM/DOF, usando uma ferramenta conhecida 
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como Prism (Representação Pictórica de Doença e Auto medida). O Prism consiste em um 
instrumento que transforma questões complexas em representações visuais e didáticas sob 
a perspectiva do indivíduo avaliado, a fim de medir o grau de sofrimento do paciente em 
relação à doença ou disfunção que ele possui. (BÜCHI, S. et al., 2000). Esta ferramenta 
será utilizada posteriormente ao diagnóstico de DTM/DOF, através da aplicação do 
questionário Research Diagnostic Criteria (RDC/TMD), eixo I. O RDC/TMD é uma 
ferramenta validada internacionalmente, o qual permite um correto diagnóstico, e 
classificando-os em subtipos. Possui dois eixos, o Eixo I voltado para um diagnóstico clínico 
e o Eixo II para a avalição dos fatores psicossociais. (LOOK, et. al., 2010). 

As disfunções temporomandibulares e dores orofaciais, pode ser potencializada por 
fatores corriqueiros como estresse, bruxismo, traumas, hábitos posturais, comportamentais 
e psicológicos, que irá progredir e aumentar as dores, por isso ao realizar esta pesquisa 
atuaremos e interferiremos na diminuição progressiva desse impacto orofacial, estudando 
e promovendo condições que diminuam o sofrimento da população em geral.(BEZERRA, 
et al. 2012) 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar o impacto das disfunções 
temporomandibulares e da dor orofacial na qualidade de vida da população. Para tanto os 
objetivos específicos compreendem: efetuar uma revisão de literatura sobre DTM, 
identificar o quanto a DTM interfere na qualidade de vida, comparar os resultados obtidos 
dentre os gêneros, faixas etárias e subtipos de DTM/DOF diagnosticados pelo RDC/TMD. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esta pesquisa busca analisar o impacto da DTM/DOF na qualidade de vida dos 
pacientes que frequentam a clínica do EMDORF da Unicesumar. Os indivíduos serão 
informados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos - TCLE que esta pesquisa 
não causará nenhum dano moral, físico ou emocional a sua integridade, cientes que podem 
se desligar a qualquer momento sem qualquer prejuízo. A amostra será composta por 
pacientes que frequentam a clínica do projeto de extensão da Unicesumar. Os critérios de 
inclusão serão pacientes que tiverem diagnóstico de DTM/DOF pelo RDC/TMD- Eixo I, sem 
terem iniciado qualquer tipo de tratamento prévio. Os critérios de não inclusão serão 
pacientes que não obtiverem critérios para serem diagnosticados com DTM/DOF pelo 
RDC/TMD- eixo I ou não quiserem participar do trabalho; os critérios de exclusão serão 
indivíduos que estão em tratamento em estágio avançado, com a remissão dos sintomas 
iniciais. 

Em relação aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa de estudo de 
campo, na qual será utilizada a ferramenta Prism em pacientes diagnosticados pelo 
RDC/TMD- Eixo I. Através do Prism, será mensurado quantitativamente a “Self-Illness 
Separation” (SIS), ou seja, uma distância em centímetros que representa o grau de 
sofrimento de um indivíduo causada pela DTM/DOF. Essa medida (SIS) varia de 0 a 27 
centímetros, onde os valores menores representam maior sofrimento. (Büchi et al., 2002). 

 Ao aplicar o recurso do Prism, será perguntado ao paciente: “qual o impacto da 
disfunção temporomandibular e da dor orofacial na sua qualidade de vida?”. Essa 
ferramenta é composta por uma placa de metal branca, a qual nela há um círculo amarelo 
fixo no canto direito que representa o Eu – “Self” e um círculo vermelho que o paciente 
recebe para representar a doença – “Illness”, neste caso a DTM/DOF. A placa de metal 
demonstra como está sua vida no momento. Cabe ao paciente colocar o círculo vermelho 
a determinada distância que ele prevê o impacto da DTM/DOF em sua qualidade de vida. 
Quanto mais próximo do “Eu” maior o impacto causado. A distância entre o “Eu-Self” e a 
“doença-Illness” determinará uma medida quantitativa de sofrimento do paciente e quanto 
isso influencia em sua qualidade de vida (denominados Self-Illness Separation, ou SIS). 
Essa ferramenta foi escolhida pela sua facilidade de aplicação, além de ser um mecanismo 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

que produz resultados rápidos e eficientes, sendo de alta confiabilidade. (BÜCHI, S. et al., 
2000).  

O Critério de Diagnóstico para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares 
(RDC / TMD) é uma ferramenta de avaliação de duplo eixo utilizada para obter um 
diagnóstico clínico e psicológico. O Eixo II do RDC / TMD, que é consistente com um modelo 
de saúde biopsicossocial, avalia vários itens, incluindo intensidade da dor, dor crônica 
graduada e variáveis psicológicas, como depressão, ansiedade e sintomas físicos. Nas 
duas últimas décadas, o RDC / TMD tem se mostrado um instrumento altamente válido e 
confiável, o que possibilitou a padronização dos subtipos clínicos, além de fornecer escalas 
de graduação para a intensidade da dor, incapacidade e desconforto psicológico em 
pacientes com DTM (Look et al., 2010), porém não avalia a qualidade de vida do paciente, 
sendo assim este trabalho propõe associar a ferramenta Prism. 

Após coletados os dados, estes serão analisados e distribuídos em gráficos 
demonstrando o impacto da DTM/DOF na qualidade de vida, diferenciando entre os 
gêneros, faixa etária e tipos de diagnósticos de DTM. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As disfunções temporomandibulares e a dor orofacial, passaram a ser um importante 
objeto de pesquisa dentro da área da saúde, devido sua alta frequência na população. 
Essas pesquisam visam proporcionar maior homeostasia e bem-estar à população, ou seja, 
uma melhor qualidade de vida. É válido destacar que a interferência dessa disfunção pode 
ser potencializada por fatores corriqueiros como estresse, bruxismo, traumas, hábitos 
posturais, comportamentais ou 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. 

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em analisar o impacto das disfunções 
temporomandibulares e da dor orofacial na qualidade de vida da população. Para tanto os 
objetivos específicos compreendem: efetuar uma revisão de literatura sobre DTM, 
identificar o quanto a DTM interfere na qualidade de vida, comparar os resultados obtidos 
dentre os gêneros, as faixas etárias e os subtipos de DTM. 

Ademais, espera-se identificar a relação da DTM/DOF com a qualidade de vida e 
determinar o impacto do problema na mesma. Acredita-se que o problema tenha um 
impacto negativo na vida dos indivíduos, demonstrando ser um quadro de saúde pública e 
sua condição na qualidade de vida do indivíduo, para que assim possamos entender melhor 
a gravidade do problema e realizar tratamentos cada vez mais amplos, efetivos, 
enxergando o indivíduo como um todo. 
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