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I. RESUMO 

 

                                                          

                                                 . A disfunção 

temporomandibular (DTM) demonstra ser um distúrbio com origem multifatorial que envolve 

fatores físicos, sociais e psicológicos. Esses pacientes frequentemente apresentam dor facial e 

diversos sintomas associados, como cefaleia, bruxismo e zumbido. Contudo, mais estudos são 

necessários para analisar a relação entre a dor e os sintomas associados presentes nesses pacientes. 

Objetivo: Descrever relações entre características da dor no paciente com DTM e cefaleia, bruxismo 

e zumbido. Metodologia: Foram estudados pacientes portadores de DTM crônica do Laboratório de 

Eletroestimulação Funcional da UFBA. A análise dos dados foi feita a partir do questionário 

RDC/TMD. Resultados: Foram atendidas 20 pacientes com idades entre 19 e 60 anos. A dor de alta 

intensidade foi observada em 15 pessoas da amostra enquanto 2 apresentaram dor de baixa 

intensidade. Dor muscular e articular (mista) foi referida por 14 (70%) dos pacientes. Os 3 sintomas 

foram vistos em 14 (70%) das pacientes. Todos os pacientes que referiram bruxismo também 

referiram cefaleia e estes foram os sintomas mais frequentes nesta amostra. Discussão: Este estudo 

demonstrou  intensidade e localização da dor semelhante ao que foi demonstrado em outros 

trabalhos. As frequências de zumbido e bruxismo se mostraram semelhantes a de alguns estudos, 

porém mais elevada que as relatadas por outros autores. Por outro lado, a frequência de cefaleia teve 

maior similaridade com a literatura. Cefaleia e bruxismo pareceram mais relacionados com dor mais 

intensa e houve alta frequência de pontos dolorosos a palpação, dado também semelhante a outros 

estudos, apesar de alguns mostrarem maior relação entre dor mais intensa e bruxismo. Parece haver 

limitações nas publicações que avaliam a relação entre intensidade e localização da dor com a 

presenças de  um maior ou menor número de sintomas, como os avaliados aqui. Conclusões: A 

presença de bruxismo e cefaleia parecem estar mais relacionados com a ocorrência de dor mais 

intensa na DTM crônica que o zumbido e a maior intensidade da dor e a ocorrência de dor articular 

e muscular parecem estar relacionadas à presença de mais sintomas. 

Palavras-chaves: 1. Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular; 2. Dor; 3. 

Cefaleia; 4. Bruxismo; 5. Zumbido 
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II. OBJETIVOS 

 

PRINCIPAL 

Descrever relações entre características da dor no paciente com disfunção temporomandibular 

(DTM) e sintomas associados. 

SECUNDÁRIOS 

1. Descrever os graus de intensidade da dor em portadores de DTM crônica. 

2. Descrever a prevalência de dor articular e de dor muscular em portadores de DTM crônica. 

3. Descrever os sintomas associados mais prevalentes em portadores de DTM crônica. 

 

 

  



 

 

 

6 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A disfunção temporomandibular é um conjunto de distúrbios que acomete a articulação 

temporomandibular, os músculos mastigatórios e as estruturas associadas. Frequentemente, 

encontramos sintomas associados a essa disfunção como dor na face, na articulação 

temporomandibular (ATM), nos músculos da mastigação, nos ouvidos e na cabeça. Outras 

manifestações otológicas podem estar associadas, como zumbido, plenitude auricular e vertigem.
1
  

Definir a causa nítida para o desenvolvimento da DTM tem se mostrado uma tarefa difícil. 

Diante dos estudos desenvolvidos até hoje, a DTM demonstra ser um distúrbio com origem 

multifatorial.
2
 Fatores físicos, sociais e psicológicos estão envolvidos no desenvolvimento e 

manutenção desta disfunção.
3,4 

 

III.1. AVALIAÇÃO DO PACIENTE 

Desde 1992, o questionário denominado Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) tem sido o protocolo para diagnóstico de DTM mais 

utilizado. Ele apresenta dois eixos, sendo o primeiro deles baseado numa avaliação clínica e um 

segundo eixo que analisa o estado psicossocial e disfunções relacionadas a dor do paciente.  

O RDC/TMD é um questionário auto-aplicável com 31 questões e um formulário para 

exame físico com 10 itens, entre eles a palpação de pontos específicos na cabeça do paciente em 

para rastrear a resposta dolorosa. Há também especificações para realização do exame do paciente e 

critérios de diagnóstico visando o diagnóstico físico e identificar condições do paciente que alteram 

o seu quadro ou interferem no tratamento.
5,6 

Desde que foi produzido, ocorreram diversas discussões a cerca de mudanças necessárias no 

questionário para melhor avaliar pacientes com suspeita de DTM, sendo validado no Brasil por 

Francisco J. e Pereira Jr., na Escola de Medicina de Petrópoles.
6,7 

 

III.2. A DOR 

A dor orofacial parece influenciar na qualidade de vida dos pacientes com DTM.
8
 Nesses 

pacientes, há uma prevalência de sintomas dolorosos entre as mulheres, principalmente a partir da 

adolescência.
9
 

A dor dos pacientes com DTM altera a qualidade de vida em diversos aspectos, dentre eles 

atividades do trabalho, da escola, sono e apetite/alimentação.
10

 Estudos mostram a dor nesses 

pacientes como um sintoma frequentemente encontrado. Kinote e colaboradores encontraram 

relatos de dor na ATM em 71,4% de seus pacientes.
11
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A dor da DTM pode ter diferentes localizações, incluindo a ATM, o músculo masseter e 

outros músculos. Estudo de Pedroni e colaboradores mostrou uma frequência de 42,85% dos 

pacientes em seu estudo referindo dor na ATM, enquanto 35,71% referiram no músculo masseter. 

Este estudo também demonstrou uma diferença na localização da dor nos pacientes com DTM entre 

aqueles que apresentavam ou não disfunção cervical associada.
12 

Além da dor, os pacientes com 

DTM podem apresentar também limitações de movimento na ATM e região cervical.
13 

Podem ocorrer também alterações no que diz respeito à sensibilidade térmica nesses 

pacientes. Em relação a alterações de percepção de calor e frio, pode ocorrer hiperalgesia em 

pacientes com DTM. Já foi demonstrada uma associação entre a magnitude da hiperalgesia ao frio e 

a intensidade e duração da dor nos pacientes.
14 

Schmid-Schwap e colaboradores mostraram que mulheres apresentam mais dor e 

sensibilidade em comparação a homens quando submetidos a mesma pressão sobre o músculo. 

Além disso, demonstraram picos de prevalência de DTM aos 25 anos e entre 55 e 64 anos, o que 

poderia ser explicado por fatores hormonais.
15

 

Há evidencias também da relação entre a dor miofacial e sintomas como ansiedade e 

depressão.
16

 Além disso, já foi mostrada também uma associação entre a dor miofacial na DTM e 

maiores valores de interferência em atividades diárias. Por outro lado, dores articulares estariam 

associadas a menores prejuízos ao dia-a-dia. Outra questão importante foi a menor duração da dor 

em pacientes com artralgia em comparação com a mialgia.
17

 

Além disso, há evidencias de uma maior ocorrência de DTM em mulheres por conta de 

fatores psicossociais, como o comportamento sociocultural em resposta a dor.
18

 O estresse aparece 

como um fator responsável pelo aumento da dor em portadoras de DTM.
19

  

 

III.3. SINTOMAS ASSOCIADOS 

Destacam-se, entre os diversos sintomas associados à DTM, a cefaleia, o zumbido e o 

bruxismo.
20,21,22

 Sons na região da articulação também são frequentemente relatados pelos 

pacientes, chegando a 89% dos pacientes estudados, como mostrado por Ohrbach e colaboradores. 

23 

 

III.3.1 Cefaléia 

Cefaléia é um sintoma comum na prática clínica e está relacionada a diversas condições, 

inclusive a DTM.
24 

A dor em regiões temporais está associada a dores na DTM mais severas e 

irradiantes e aumento de sensibilidade na face.
20

 Há estudos que referem a dor de cabeça como um 

possível fator de risco para a DTM. Numa população de 1307 adolescentes brasileiros, a cefaleia se 

mostrou como um fator de risco principalmente para a DTM dolorosa e crônica.
25
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III.3.2 Zumbido 

O zumbido é caracterizado pela percepção auditiva na ausência de estímulos externos.
26

 

Estudos ja demonstraram a presença deste sintoma em pacientes com DTM.
27,28

 Fernandes e 

colaboradores demonstraram esta relação, além de mostrarem que pacientes que apresentavam estas 

condições tinham uma maior associação com depressão moderada ou severa.
29 

Já foi mostrada a ocorrência de dor mais severa na DTM entre pacientes com zumbido em 

relação aqueles que não o apresentavam.
28

 Contudo, foi visto que a dor crônica dos pacientes com 

DTM pode ter uma importância maior que os sintomas otológicos, por exemplo. De acordo com 

CALDERON e colaboradores, a dor facial crônica tem mais efeitos nas suas vidas que o zumbido.
30

  

O tratamento da DTM pode ajudar na redução de sintomas otológicos como o zumbido.
31

 A 

terapia miofuncional foi mostrada como um fator redutor dos sintomas tanto orofaciais quanto 

otológicos em pacientes com estas condições.
32

 
 

 

III.3.3 Bruxismo 

Hábitos parafuncionais também podem ser encontrados em pacientes com DTM. Dentre 

eles, temos o apertamento na mandíbula, um dos dados mais relatados entre os pacientes do estudo 

de KINOTE e colaboradores.
11

 O bruxismo tem uma estreita relação com dores miofacias e 

desordens da ATM, além de dores cervicais.
22

 O bruxismo durante o sono associado com a DTM 

também pode aumentar o risco de cefaléia.
33 

O bruxismo é o rangido dos dentes seja durante o dia ou a noite e vem sendo considerado 

muito importante para a patogênese da DTM.
34,35

 Em revisão sistematica de 2010, Manfredini e 

Lobbezoo relataram a existência de relação positiva entre o bruxismo e DTM. 
36

 

Esses hábitos parafuncionais podem levar ao desenvolvimento de DTM, porém estudos vêm 

levantando a questão de que eles podem apresentar uma relação bidirecional, sendo assim causa e 

consequência da DTM. 
37,38 

Há evidencias também de que o bruxismo seria o efeito mais 

pronunciado sobre a DTM e de que este seria responsável pelo aumento do risco do 

desenvolvimento desta condição, além de depressão e sintomas não específicos. 
39,40 

Diante de tantos sintomas associados à DTM, parece  importante saber qual a relação da 

cefaleia, do zumbido e do bruxismo com características da dor, como intensidade e localização, já 

que se encontram poucas publicações que trabalhem nesse sentido. Por isso a importância de se 

estudar características da dor nesses pacientes e seus sintomas associados. 
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IV. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de corte transversal com amostra de conveniência formada por 20 

portadores de DTM crônica do Laboratório de Eletroestimulação Funcional da UFBA atendidos no 

período de 17 de fevereiro a 8 de maio de 2014, sendo todos do sexo feminino. 

Para serem incluídas, as pacientes precisavam ser maiores que 18 anos e ter diagnóstico de 

DTM dolorosa crônica de acordo com o critério de diagnóstico de pesquisa para desordens 

temporomandibulares (RDC/TMD) (Anexo II). Para o diagnóstico das pacientes e classificação 

foram feitas avaliação odontológica e de questionário RDC/TMD (eixo I e II). Através do eixo I, o 

diagnóstico foi confirmado e, do eixo II, foram feitas análises de qualidade de vida e de dados 

sociodemográficos. Foi realizada leitura dos questionários em voz alta, de forma padronizada e as 

respostas fornecidas pelas voluntárias foram anotadas.  

Portadores de doenças inflamatórias do tecido conjuntivo, dor neuropática, fibromialgia, 

desordens neurológicas, dor de origem dental, que estavam em tratamento ortodôntico, ortognático 

ou em uso de placas miorelaxantes não foram incluídos no estudo.  

A coleta de dados foi feita através do questionário RDC/TMD respondidos pelas pacientes 

durante a coleta de dados. Este foi utilizado para obter dados sobre a intensidade e localização da 

dor e os sintomas associados à DTM, assim como a presença de dor à palpação de músculos da 

cabeça. As variáveis analisadas foram intensidade e localização da dor, cefaléia, bruxismo, zumbido 

e dor à palpação de pontos da cabeça. A intensidade da dor foi obtida usando-se a Escala Visual 

Analógica (EVA) e a classificação da intensidade da dor foi baseada     r t            tu     

para Dor Crônica Avaliada do RDC/TMD (Anexo IV). Assim, a intensidade característica da dor 

(ICD) menor que 50 caracterizava baixa intensidade e maior ou igual a 50, alta intensidade. 

Para evitar vies, a coleta de dados foi feita de forma que cada membro da equipe realizava a 

mesma etapa da coleta em todas as pacientes.  

O estudo foi desenvolvido assegurando a integridade física e moral para todas as 

participantes, conforme a resolução CNS n° 466/12, outorgada pelo Conselho Nacional de Saúde, 

mediante lei 8080 de 19 de setembro de 1990 e lei 8142 de 28 de dezembro de 1990 que 

contemplam os princípios éticos básicos de autonomia, não maleficência, justiça, confidencialidade, 

fidelidade e veracidade, mantendo o anonimato das participantes com o Consentimento Livre e 

Esclarecido, tendo como objetivo assegurar os direitos e deveres relacionados à comunidade 

científica. Às participantes foi vedado o recebimento de qualquer tipo de remuneração ou 

gratificação; no entanto, elas poderiam se retirar do âmbito do estudo a qualquer momento, mesmo 

depois que esta tinha sido iniciada, sem que houvesse quaisquer prejuízos ao estudo e a integridade 

das pessoas envolvidas, bem como sem o comprometimento de seu acompanhamento médico. 
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Para participar desta pesquisa, as participantes deveriam assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) por escrito. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Maternidade Climério 

de Oliveira, Salvador-Ba (Anexo III), com parecer número 149.600. 

Foi utilizada para a análise estatística dos dados a ANOVA. 
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V. RESULTADOS 

 

Foram atendidas 20 pacientes com média de idade de 39,45 anos, a maioria das pacientes 

declarou cor parda, estado civil solteira, escolaridade de nível superior e renda de 1 a 2 ou 5 a 10 

salários mínimos (tabela 1). 

Tabela1: Características sociodemográficas. 

CARACTERÍSTICAS Frequência n(%) 

Cor  

Branca 3(15) 
Parda 9(45) 
Preta 7(35) 
Indígena 1(5) 

  

Escolaridade  

Ensino Superior 12(60) 
Ensino Médio 7(35) 
Ensino Fundamental 1(5) 

  

Estado Civil  

Solteiro 10 (50) 
Casada 7 (35) 
Viúva 1 (5) 
Divorciada 2 (10) 

  

Renda (salários mínimos)  

½  a 1 3(15) 
1 a 2 5(25) 
2 a 3 4(20) 
3 a 5 2(10) 
5 a 10 5(25) 
15 a 20 1(5) 

 

 

Em relação a dor, 3 (15%) pacientes negaram dor nas últimas 4 semanas. As médias da 

intensidade da dor no momento do atendimento, da média de intensidade durante os 6 meses e da 
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intensidade da pior dor nos últimos 6 meses foram, respectivamente 5,35, 8,41 e 6,11, com valores 

de desvio padrão de 2,8, 2,05 e 1,49. 

A ICD das pacientes com dor nos últimos 6 meses variou de 40 a 100, com média de 71,34. 

Dor de alta intensidade foi observada em 15 (75%) pacientes da amostra e 2 (10%) aparesentaram 

dor de baixa intensidade. 

Nesta amostra, 14 (70%) pacientes referiram dor muscular e articular (mista), 3 (15%) 

referiram apenas dor muscular e outras 3 (15%), apenas articular. A dor foi referida nos dois lados 

da face em 14 (70%) pacientes, enquanto 5(25%) apresentaram dor apenas no lado direito e uma 

paciente apenas no esquerdo. 

A maior parte da amostra referiu dor a palpação de pelo menos uma região dos músculos 

temporal e masseter e da região mandibular posterior e submandibular, enquanto que uma parcela 

menor referiu dor a palpação do polo lateral e ligamento posterior (tabela 2). 

 

Tabela 2: Características clínicas. 

Músculo ou região Dor muscular à palpação  

n(%) 

Músculo Temporal 15(75) 

Músculo Masseter 19(95) 

Região mandibular posterior 18(90) 

Região submandibular 15(75) 

Polo lateral 3(15) 

Ligamento posterior 4(20) 

Tendão do músculo temporal 18(90) 

 

 

A maioria das pacientes apresentou pelo menos um sintoma associado a DTM, considerando 

bruxismo (durante a mastigação, a noite ou o dia), zumbido e cefaleia. Cefaleia e bruxismo foram 

os sintomas mais relatados, ocorrendo em 18 (90%) pacientes cada um. Todos os pacientes que 

referiram cefaleia também referiram bruxismo. O zumbido estava presente em 15 (75%) indivíduos 

da amostra. 

Em toda a amostra, a maioria dos pacientes referiu dor de alta intensidade e cefaléia, assim 

como dor muscular e articular e a presença de cefaleia. A queixa de bruxismo e dor de alta 

intensidade ou bruxismo e dor mista foi observada também na maior parte da amostra. O mesmo 

ocorreu com bruxismo e dor de alta intensidade, porém em uma frequência menor (tabelas 3 e 4). 
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TABELA 3: Presença de cefaleia, zumbido e bruxismo conforme 

intensidade da dor. 

SINTOMAS 
Intensidade da Dor n(%) 
Alta Baixa ou sem dor 

Cefaleia 
  Presente 14(70) 4(20) 

Ausente 1(5) 1(5) 

   Zumbido 
  Presente 12(60) 3(15) 

Ausente 3(15) 2(10) 

   Bruxismo 
  Presente 14(70) 4(20) 

Ausente 1(5) 1(5) 
 

 

 

TABELA 4: Presença de cefaleia, zumbido e bruxismo conforme localização da dor. 

SINTOMAS 
Localização da Dor n(%) 

Articular Apenas Muscular Apenas Mista 
Cefaleia 

   Presente 1(5) 3(15) 11(55) 
Ausente 2(10) 0 0 

    Zumbido 
   Presente 2(10) 2(10) 11(55) 

Ausente 1(5) 1(5) 3(15) 

    Bruxismo 
   Presente 1(5) 3(15) 14(70) 

Ausente 2(10) 0 0 
 

 

 

Os 3 sintomas foram relatados por 14 (70%) pacientes e 4 (20%) apresentaram uma 

associação de 2 sintomas, sendo todos cefaléia e bruxismo associados, sem nenhum caso de 

zumbido associado a cefaleia ou bruxismo. Apenas uma paciente referiu um sintoma isolado 

(zumbido) e uma não referiu nenhum sintoma. Marjoritariamente, as pacientes relataram 3 sintomas 

e dor de alta intensidade, assim como 3 sintomas e dor mista conforme tabelas 5 e 6. 

 

TABELA 5: Quantidade de sintomas relatados conforme intensidade da dor. 
QUANTIDADE DE Intensidade da dor n(%) 
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SINTOMAS Alta Baixa ou sem dor 
3 sintomas 12(60) 2(10) 
2 sintomas 2(10) 2(10) 
1 sintoma 0 1(5) 

sem sintomas 1(5) 0 
TOTAL 15(75) 5(25) 

 

TABELA 6: Quantidade de sintomas relatados conforme localização da dor. 
QUANTIDADE DE 

SINTOMAS 
Localização da dor n(%) 

Articular Apenas Muscular Apenas Mista 
3 sintomas 1(5) 2(10) 11(55) 
2 sintomas 0 1(5) 3(15) 
1 sintoma 1(5) 0 0 

sem sintomas 1(5) 0 0 
TOTAL 3(15) 3(15) 14(70) 

 

No grupo de pacientes com os 3 sintomas, as médias de intensidade da dor no momento do 

atendimento e da média de intensidade durante os 6 meses foram iguais (6,92) e a média da 

intensidade da pior dor nos últimos 6 meses foi um pouco menor (5,42). Já entre os pacientes com 

cefaleia e bruxismo a média da pior dor neste período se mostrou mais elevada (8) que as outras 

(5,5 para média nos últimos 6 meses e 3,75 para dor no momento do atendimento). 

Os gráficos 1, 2 e 3 demonstram comparações entre as intensidades de dor no momento do 

atendimento, a intensidade da pior dor nos últimos 6 meses e as médias de dor nos últimos 6 meses, 

respectivamente, referidas através da EVA nos grupos de pacientes com 3 sintomas e com bruxismo 

e cefaleia. Os grupos com aquelas que não tiveram sintomas e que referiram apenas zumbido não 

foram incluídos nestas figuras por conterem apenas uma paciente em cada. Os gráficos 2 e 3 

mostram valores mais semelhantes entre os grupos, enquanto que o gráfico 3 mostra uma diferença 

maior na intensidade da dor nos grupos analisados. 
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Gráfico 1: Comparação entre as intensidades de dor referidas no momento do atendimento entre os grupos de pacientes 

com 3 sintomas e com bruxismo e cefaleia. 

 

Gráfico 2: Comparação entre as intensidades da pior dor nos últimos 6 meses entre os grupos de pacientes com 3 

sintomas e com bruxismo e cefaleia. 

 

 

 

 

Gráfico 3: Comparação entre as médias de intensidades da dor nos últimos 6 meses entre os grupos de pacientes com 3 

sintomas e com bruxismo e cefaleia. 
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VI. DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, foram avaliadas intensidade e localização da dor e sintomas frequentes nos 

pacientes portadores de disfunções temporumandibulares, entre eles cefaléia, zumbido e bruxismo. 

Objetivou-se descrever relações entre características da dor no paciente com DTM e esses sintomas. 

No presente estudo foi evidenciada uma maior ocorrência de pacientes com 3 sintomas que 

daqueles com menos. Alguns estudos já mostram a presença de diversos sintomas associados em 

pacientes com DTM.
 20,21,22

 Felicio e colaboradores evidenciaram a presença de 3 sintomas ou mais 

em seus pacientes.
41 

Contudo, há uma dificuldade em encontrar trabalhos que relacionem 

diretamente a intensidade da dor e/ou localização com a presença de mais ou menos sintomas.  

No presente estudo, vimos que DTM com dor de alta intensidade associada a maior 

frequência de sintomas ocorreu em 12 (60%) pacientes. Dentre os pacientes com dor de alta 

intensidade, 16 (80%) apresentaram os 3 sintomas analisados aqui. Da mesma forma, a dor articular 

e muscular se mostrou associada à presença dos 3 sintomas em 11 (55%) casos. Além disso, os 

pacientes com dor de alta intensidade parecem apresentar maior probabilidade de desenvolver 

sintomas como cefaleia, bruxismo e zumbido, já que neste grupo 80% apresentaram estes 3 

sintomas. 

Ao analisar os gráficos, a comparação da intensidade da dor (média dos últimos 6 meses, 

pior dor deste período e dor no momento do atendimento) entre os 2 grupos, no entanto, não 

demonstrou muitas diferenças quantitativas. Os pacientes que apresentavam apenas bruxismo e 

cefaleia mostraram intensidades de dor semelhantes àquelas que apresentavam estes sintomas e 

zumbido. Além disso, a paciente que apresentou zumbido isolado, não relatou dor nas últimas 4 

semanas. O zumbido pareceu não alterar a intensidade da dor nos pacientes com DTM crônica da 

nossa amostra, já que não houve diferenças quantitativas significantes na dor dos grupos com 2 e 3 

sintomas, ou seja, quando separamos os pacientes que apresentam bruxismo e cefaleia com e sem 

zumbido. Com esses resultados, parece haver uma maior relação entre a bruxismo e cefaleia com 

dor mais intensa. 

Neste estudo também foi observado uma maior frequência de dor à palpação de músculos da 

face, como masseter e temporal, o que pode estar relacionado com a presença de bruxismo, cefaleia 

e dores mais intensas. Glaros e colaboradores viram um maior número de pontos dolorosos a 

palpação em pacientes com cefaleia em relação àqueles que não tinham esse sintoma, assim como 

maior chance de ter diagnóstico de DTM.
42 

Estudos já demonstraram uma prevalência maior de 

cefaleia migratória em portadores de DTM. Um risco potencial para DTM dolorosa crônica em 

pacientes com cefaleia também já foi demonstrado, assim como uma maior ocorrência de bruxismo 

nos pacientes com cefaléia. 
25,42 

Por outro lado, há evidências também de maiores queixas dolorosas 
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em pacientes que apresentem bruxismo noturno e zumbido em relação aqueles que apresentam 

apenas o bruxismo noturno.
43

 Já Saldanha e colaboradores mostraram a ocorrência de dores mais 

intensas em pacientes com zumbido em relação aqueles que não referiam este sintoma.
28

 

A frequencia de cefaleia em pacientes com DTM se mostra bem similar aos dados 

encontrados em nosso trabalho, chegando a 96,8% (41 Felicio, 13 Ohrbach, 44 Franco 2).
13, 41, 44

 Foi 

demonstrado também que individuos com cefaleia têm um maior risco de desenvolver DTM, sendo 

este risco maior ainda para o desenvolvimento de DTM com dor muscular e articular. 
25 

O bruxismo noturno e diurno foi referido, respectivamente, por 82,1% e 72,6% da amostra 

de um estudo, portanto semelhante à frequência de 90% deste sintoma em nossos pacientes.
41

 O 

bruxismo foi observado em 67,5% dos pacientes de outro trabalho, que evidenciou uma maior 

ocorrência deste sintoma no sexo feminino.
45

 Estudo brasileiro com 316 pacientes com dor orofacial 

já demonstrou também uma frequencia de 62,9% de bruxismo noturno, sendo que 90,2% destes 

pacientes tinham DTM. Neste mesmo estudo, foi mostrado também uma associação entre a DTM 

dolorosa com bruxismo e a presença de achados clínicos mais severos e complexos, como 

depressão.
40 

Já foi relatada uma frequencia de 80,9% de zumbido, comparado com 75% em nossos 

pacientes e 70% em estudo de Riga e colaboradores.
41, 46

 Há dados que mostram menor ocorrência 

de zumbido em pacientes com DTM também, chegando a 54% e 66% de algumas amostras.
43, 47

 

Contudo, foi mostrada também uma maior frequencia de DTM em grupos de pacientes com 

zumbido em relação a grupos que não referem esse sintoma, chegando a 85% no primeiro e 55% no 

segundo.
28 

Calderon e colanoradores demonstraram ICD semelhantes aos resultados mostrados aqui, 

que variaram de 42 a 100, enquanto nossos valores foram de 40 a 100. A maior frequência de dor 

articular e muscular em nossos pacientes em relação a dor muscular ou articular isolada também se 

mostrou de acordo com outros estudos.
13, 30, 44 

O estudo atual analisou apenas pacientes do sexo feminino, o que não limita os objetivos do 

estudo, já que outros autores já demonstraram uma prevalência de DTM signitivamente maior nesse 

grupo, variando de 74,5% a 87,5% das amostras.
28, 30, 40, 45, 48, 49

  A média de idade das nossas 

pacientes (39,45) foi um pouco maior que em outros trabalhos
28, 30, 40, 45, 48, 49

, que variaram de 31,9  

a 36,9, porém menor que a média de 44,36 encontrada em um estudo feito em mulheres brasileiras
50

  

e semelhante a média encontrada por Franco e colaboradores , 40,1.
44 

Há limitações que estão principalmente ligadas ao tamanho reduzido da amostra, o que 

dificulta a extrapolação destes dados para a população. O número reduzido da amostra e, 

consequentemente, do número de pacientes agrupados de acordo com a sintomatologia, pode ter 

limitado a observação de diferenças maiores nas características da dor entre os grupos. Contudo, o 
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grupo de pesquisa está dando prosseguimento ao trabalho e a análise de outros dados que se 

relacionam com o tema e ajudarão a responder alguns questionamentos levantados nesta discussão. 

Há necessidade de aprofundamento na área em questão e de trabalhos com amostras maiores que 

possam avaliar a existência ou não de relações entre um maior número de sintomas nessas pacientes 

e a intensidade e localização da dor e se a dor mais intensa é mais frequente em pacientes com 

bruxismo e cefaleia que naqueles com zumbido. 
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VII. CONCLUSÕES 

 

Uma maior intensidade da dor e a ocorrência de dor articular e muscular parecem estar 

relacionadas à presença de mais sintomas e o zumbido parece ter menor relação com o 

desenvolvimento de dor mais intensa que a cefaleia e o bruxismo.  
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VIII. SUMMARY 

 

LOCATION AND INTENSITY OF PAIN AND COMMON SYMPTOMS IN PATIENTS 

WITH CHRONIC TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS. Temporomandibular disorders 

(TMD) proves to be a disorder of multifactorial origin that involves physical, social and 

psychological factors. These patients often present with facial pain and various associated 

symptoms such as headache, bruxism and tinnitus. However, there is a lack of studies that analyze 

the relationship between pain and associated symptoms in these patients. Objective: Describe the 

relationship between characteristics of pain in patients with TMD and associated symptoms. 

Methodology: Patients were TMD chronic from the Laboratory of Functional Electrostimulation of 

Federal University of Bahia. Data analysis was performed using RDC / TMD. Results: 20 patients 

were examined with ages ranging from 19 to 60 years. The high intensity of pain was observed in 

15 people while 2 patients had low intensity pain. Muscle and joint pain (mixed) was reported by 14 

(70%) patients. Three symptoms were seen in 14 (70%) patients. All patients who reported bruxism 

also reported headache and these were the most frequent symptoms in this sample. Discussion: This 

study found the location and intensity similar to those shown in other studies. Tinnitus and 

bruxism’s fr qu     s were similar to some studies, but higher than those reported by other authors. 

On the other hand, the frequency of headache showed greatest similarity to the literature. Headache 

and bruxism appeared more related to more severe pain and there was a high frequency of tender 

point palpation, which was showed in agreement with other studies, although some showed greater 

relationship between more severe pain and tinnitus. There is a difficulty in finding studies in the 

literature to assess the relationship between the intensity and localization of pain to the presence of 

a greater or lesser number of symptoms, as evaluated here. Conclusions: The presence of bruxism 

and headaches seems to be more important for the occurrence of more severe pain in TMD chronic 

than tinnitus and the greater intensity of pain and the occurrence of joint and muscle pain seems to 

be related to the presence of more symptoms. 

Key-words: 1. Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome; 2. Pain; 3. Headache; 4. Tinnitus; 

5. Bruxism  
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PROJETO DE PESQUISA  

 

 

Título da pesquisa: Atividade Cortical em Portadores de Disfunção Temporomandibular 

Submetidos à Aplicação de Protocolo Fisioterapêutico e Toxina Botulínica Tipo A. 

 

O Sr. ( )  stá s        v        p rt   p r    p squ s  “ t v        rt      m   rt   r s    

Disfunção Temporomandibular Submetidos à Aplicação de Protocolo Fisioterapêutico e Toxina 

B tu í     t p   : Um E s      í        tr        R    m z   ”.  

 

A Disfunção Temporomandibular (DTM) é causada por uma desordem nos músculos da 

mastigação, na articulação que une sua mandíbula ao seu crânio e nas estruturas associadas. O 

tratamento desta disfunção tem sido estudado por muitos pesquisadores. O objetivo desse estudo é 

avaliar o comportamento do seu cérebro antes e após sessões de fisioterapia e aplicação de uma 

substância terapêutica em um músculo de sua boca, chamado masseter.  

O tratamento através da fisioterapia consiste de exercícios, técnicas de mobilização, relaxamento e 

fortalecimento muscular e tem sido utilizado há alguns anos para o alívio dos sintomas dolorosos 

associados a esta disfunção. A Toxina Botulínica, conhecida como Botox, é uma substância com 

função de paralisia parcial do músculo, com objetivo de alívio da dor e relaxamento muscular. 

Para avaliação serão utilizados alguns questionários, escala de quantificação da dor e dois exames 

de imagem não invasivos do seu cérebro.  

Este envolverá oitenta pacientes. Você pode ou não participar da pesquisa. Se quiser participar 

deverá assinar este formulário em duas vias e manter uma cópia com você. Se decidir participar, 

mas mudar de ideia durante a pesquisa poderá sair a qualquer momento, sem se desculpar. Isso não 

afetará o cuidado e a atenção que o profissional de saúde tem dado a você.  

 

 

O que acontecerá neste estudo? 

Na primeira parte, nós iremos entrevistar você, aplicar alguns questionários e avaliar sua atividade 

cerebral através dos exames de imagem. Nesta fase, os riscos são mínimos, porém você tem o 

direito de relatar qualquer desconforto físico ou emocional. Após esta avaliação, haverá um sorteio 

e você será encaixado em um grupo de tratamento específico, que será fisioterapia ou injeções de 

botox ou os dois tratamentos. Não será permitida a troca de grupos por parte do participante. Todos 

os participantes serão acompanhados durante quatro meses, sendo as sessões de tratamento 

realizadas semanalmente ou mensalmente a depender do grupo no qual se encontra A última etapa é 

composta por uma reavaliação do paciente. 

 

Quais os desconfortos ou riscos em participar deste estudo? 

Afim  de minimizar  os riscos e desconfortos, você passará por protocolos de tratamento 

previamente testados e aplicados por profissionais capacitados e treinados. A substância será 

injetada através de uma seringa diretamente no músculo da sua boca. Nesta fase, tomaremos 

cuidado para não provocar dor, mas isso dependerá de sua colaboração. Raramente este tipo de 

intervenção provoca efeitos indesejáveis como desconforto no local da injeção e ardor. O 

pesquisador responsável estará presente e avaliando todas essas respostas ou qualquer outra que 

você relate. 
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Quais os benefícios em participar deste estudo? 

A sua participação neste estudo poderá proporcionar, no âmbito pessoal, a identificação de algum 

problema não antes conhecido, sendo assim, tratado de maneira mais adequada e específica, e no 

âmbito coletivo, poderá ajudar no desenvolvimento de um melhor plano de atendimento à outras 

pessoas que possuem a mesma disfunção. Ao final das avaliações, todos participantes terão acesso 

às informações sobre os resultados encontrados pelo estudo. 

 

 

Quais os direitos dos participantes? 

Os resultados deste estudo poderão ser enviados para publicação em meios científicos (jornais, 

revistas, dentre outros), você não será identificado por nome, porém seus dados pessoais serão 

mantidos em absoluto sigilo. Sua participação no estudo é voluntária. O senhor (a) receberá o valor 

correspondente ao transporte e alimentação para participar desta pesquisa, como ressarcimento. Ao 

final de cada sessão, será pago o valor correspondente ao seu gasto diário conforme descrito acima.  

 

Quais são as responsabilidades dos participantes? 

Os participantes deste estudo comprometem-se a comparecer às avaliações e aos tratamentos 

marcados, bem como, responder fidedignamente os questionários e avaliações aplicadas pelos 

pesquisadores. 

 

Além disso, se desejar apresentar queixa de qualquer aspecto de modo como foi orientado (a) ou 

tratado(a) durante a pesquisa você poderá manter contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

maternidade Climério de Oliveira – Rua Limoeiro, 37 – Nazaré, Salvador – BA, 40.055.150 – (0xx) 

71 – 3283-9211. 

O pesquisador responsável chama-se Abrahão Fontes Baptista. Endereço: Laboratório de 

Eletroestimulação Funcional e Divisão de Neurologia e Epidemiologia/ UFBA. 

Av: Reitor Miguel Calmon, s/n. Vale do Canela, Salvador – BA, Brasil. CEP: 40.110-902. Tel: 

(0xx) 71 3283-8888. 

 

Este termo é comporto de duas vias de igual conteúdo, sendo a primeira para arquivamento pelo 

pesquisador e a segunda para o paciente ou seu representante legal. 

 

Eu, _______________________________________________________, dou meu consentimento 

para participar desta pesquisa, após ter lido, recebido esclarecimentos e compreendido.  

 

______________, ___/____/____. 

(Local e data) 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do paciente 

(sujeito da pesquisa ou seu representante) 

 

___________________________________________ 
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Anexo 2 
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Anexo III 
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Anexo IV 

 

 


