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RESUMO 

Segundo a International Association for the Study of Pain (IASP), o termo Dor 

e Síndrome da disfunção temporomandibular (DTM) é caracterizado como um 

subgrupo das dores oral-faciais, cujos sinais e sintomas incluem dor ou desconforto 

nas articulações temporomandibulares. Recursos que culminem diferentes fontes de 

luz (Laser e LED) têm sido utilizados para o tratamento da DTM. No entanto, torna-

se necessária a investigação principalmente sobre seus efeitos e a escolha de 

melhores parâmetros, primeiramente analisando efeitos imediatos para 

posteriormente avaliar efeitos cumulativos na dor e atividade muscular. O presente 

estudo tem por objetivo avaliar e comparar o efeito da fototerapia com a combinação 

de diferentes fontes de luz sobre a dor em indivíduos com DTM 

muscular, imediatamente, 24h e 48h após a aplicação.  É um ensaio clínico 

aleatorizado, placebo-controlado. Participam deste trabalho indivíduos com 

Disfunção Temporomandibular muscular diagnosticados pelo RDC/TMD (Research 

Diagnostic Criteria for temporomandibular Disorders) sendo alocados em 4 grupos, 

contendo 18 indivíduos cada, de forma randomizada e estratificada pelo método de 

envelopes selados. Está sendo realizada avaliação utilizando  algometria. O 

protocolo com aplicação da fototerapia está sendo executado em uma única sessão, 

mas as avaliações estão sendo realizadas em quatro momentos distintos, pré, 

imediatamente após, 24h e 48h após a fototerapia. As variáveis que estão sendo 

investigadas são dor no musculo masseter, sendo que seus resultados até o 

presente momento demonstraram uma pequena melhora, mas a amostra avaliada é 

uma porção do tamanho amostral calculado, os desfechos citados podem alterar até 

o final do trabalho. Análises dos dados estão sendo realizadas adotando um nível de 

significância de 5%. 

Descritores: Transtornos da Articulação Temporomandibular, Eletromiografia, 

Modalidades de fisioterapia, Síndrome da disfunção Temporomandibular, Lasers, 

Fototerapia. 
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Introdução  

Segundo a International Association for the Study of Pain (IASP), o termo Dor 

e Síndrome da disfunção temporomandibular (DTM) é caracterizado para um 

subgrupo das dores oral-faciais, cujos sinais e sintomas incluem dor ou desconforto 

nas articulações temporomandibulares, nos ouvidos, nos músculos mastigatórios e 

na cervical; de um ou ambos os lados, estalidos, crepitação, amplitude mandibular 

limitada ou com desvios e dificuldades de mastigação. Sendo a dor uma das 

manifestações clínicas mais comum e limitante (TRUELOVE et al., 1992; PLESH et 

al., 2005; ORLANDO; , GONÇALVES et al., 2010). 

As DTMs ocorrem principalmente em adultos, acometendo 1,5 a 2 vezes a 

mais o sexo feminino (DE BOEVER et al.,2008), e estão presentes em cerca de 40-

70% da população em geral, onde 1% a 75% tem sinais e sintomas objetivos e 5% a 

33% apresentam pelo menos um sintoma subjetivo para DTM, destes apenas 7% 

procuram qualquer tipo de atendimento (mulheres quatro vezes mais que homens 

(DE LEEUW et al.,2008; MANFREDINI et al., 2010). Com custo anual estimado em 

US$ 4 bilhões de dólares (STOWELL et al., 2007). 

Considerando a sua origem multifatorial, a DTM abrange uma série de 

alterações clínicas que envolvem estruturas associadas ou diretamente relacionada 

á musculatura mastigatória, podendo o indivíduo portador da disfunção apresentar 

diagnósticos associados (DWORKIN e LERESCHE, 1992).  

Quando comprometida a musculatura mastigatória pode ocorrer á redução da 

capacidade funcional mastigatória acompanhado na maioria das vezes de dor 

orofascial na ATM ou nas estruturas circundantes caracterizando a disfunção 

miofascial, no entanto quando presente alterações no posicionamento do disco 

sobre o côndilo mandibular, a disfunção é classificada como deslocamento do disco, 

subdividido em: deslocamento do disco com redução quando a banda posterior 

localiza-se anteriormente ao côndilo mandibular durante a posição de repouso 

mandibular, e na abertura ele reduz posteriormente efetuando um ´clique` e sem 

redução quando a banda posterior do disco posiciona-se anterior ao côndilo 

mandibular durante a posição de repouso, e na abertura bucal. O comprometimento 

relacionado a estruturas articulares envolvendo processos intra-articulares 

inflamatórios, artralgia, osteoartrite, osteoartrose caracteriza-se como artrogênica 

(FEREIRA et al., 2009; PARK et al., 2010; MANFREDINI e GUARDANARDINI, 

2008).      
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Para uma melhor abordagem clínica dos pacientes com DTM, requisita-se 

uma equipe composta por diversos profissionais (ISSA; SILVA; SILVA, 2005), dentre 

os quais o fisioterapeuta. Neste sentido, diversos estudos têm respaldado a 

utilização de recursos fisioterapêuticos, com destaque para a eletroterapia 

(RODRIGUES-BIGATON et al., 2008; GOMES et al., 2012), fototerapia (BJORDAL 

et al., 2003; FIKÁCKOVÁ et al., 2007; RODRIGUES, J. H.;2010) e recursos manuais 

(ARRUDA, EEC et al., 2012; AMARAL, AP et al.,2013). 

 Existe na literatura científica vários estudos (RODRIGUES-BIGATON et al., 

2008; GOMES et al., 2012; ARRUDA, EEC et al., 2012; AMARAL, AP et al.,2013) 

abordando diversificadas modalidades de tratamentos para DTM, inclusive com 

fototerapia (BJORDAL et al., 2003; FIKÁCKOVÁ et al., 2007).  Além disso, a 

DTM é uma doença complexa, que quanto mais recursos terapêuticos se mostrarem 

eficazes cientificamente, melhores serão as estratégias de tratamento para a 

redução e conseqüente resolução dos seus sinais e sintomas, e com base nas 

alterações fisiológicas promovidas pelo LBI e pelo LED, parece ser vantajoso 

terapeuticamente que os aparelhos combinem diferentes fontes de luz sendo que 

nos últimos anos aparelhos com essa característica começaram a estar disponíveis 

comercialmente, 

A fototerapia com a junção de laser de baixa intensidade (LBI) e light-emitting 

diode terapia (LEDT) com diferentes comprimentos de onda no mesmo tempo surgiu 

como uma interessante alternativa para o manejo da dor musculoesquelética (LEAL 

JUNIOR et al 2014). 

 Estudos de LEAL JUNIOR et at (2014) concluiram que a combinação de 

diferentes fontes de luz (super-pulsado 905 nm e LEDs de 875nm e 670nm) é eficaz 

para diminuir a dor e melhorar o componente físico em pacientes com dor no joelho 

inespecifica. 

Diante do exposto tornando-se necessária a investigação deste novo 

aparelho, que faz a junção de laser e LED, principalmente sobre seus efeitos e a 

escolha de melhores parâmetros para o tratamento da Disfunção 

Temporomandibular, primeiramente analisando efeitos imediatos para 

posteriormente avaliar efeitos de doses cumulativas sobre a musculatura 

mastigatória em pacientes com DTM.  
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OBJETIVOS  
- Avaliar e comparar o efeito da fototerapia com a combinação de diferentes 

fontes de luz sobre a dor nos masseteres em indivíduos com DTM 

muscular, imediatamente, 24h e 48h após a aplicação e Identificar a dose (0; 0,65; 

1,30; 1,95 Joules) de aplicação da fototerapia. 

MÉTODOS  

Estão sendo atribuídas 72 mulheres aos diferentes grupos (18 por grupo) 

através de um processo de randomização usando envelopes opacos contendo 

cartões estipulando um dos quatro grupos seguintes: A (0,65 Joules), B (1,30 

Joules), C (1,95 Joules) e D (0 Joules). Até o momento foram coletados 19 

voluntarias, sendo 5 para o grupo A, 5 para o grupo B, 5 para o grupo C e 4 para o 

grupo D. 

Estão sendo recrutadas voluntárias que deverão pertencer ao diagnóstico de 

DTM muscular, apresentando dor obrigatoriamente nos masseteres de moderado a 

severa segundo o RDC/TMD, idade entre 18-40 anos e apresentar índice de massa 

corporal (IMC) menor que 25 kg/m2 a fim de padronizar a amostra, já que a 

quantidade de tecido adiposo entre a superfície do músculo e o eletrodo pode afetar 

a captação sinal eletromiográfico (DE LUCA, 1997).  

Estão sendo excluidas mulheres que possuírem falhas dentárias, prótese total 

ou parcial, doenças sistêmicas, neuromusculares, histórico de trauma na face e ou 

ATM, histórico de luxação da ATM. Além disso, estão sendo excluídas as que 

estiverem em tratamento ortodôntico e ou medicamentoso que afete o sistema 

musculoesquelético (analgésicos antiinflamatórios e ou relaxantes musculares).  

Os participantes estão sendo alocados em 4 grupos experimentais contendo 

18 indivíduos cada, de forma aleatorizada e estratificada pelo método de envelopes 

selados. Três grupos estão recebendo fototerapia com diferentes fontes de luz, e 1 

grupo não está recebendo dose: Grupo A (0,65Joules), Grupo B (1,30 Joules) e 

Grupo C (1,95 Joules) e Grupo D (0 Joules) considerada dose placebo (Tabela 1). 

Estão sendo realizadas avaliações utilizando algometria para avaliar a dor. 

O estudo é dividido em 4 fases de avaliação (Pré, Pós, 24 h e 48 h) e 1 de 

tratamento, para os quais todos os indivíduos irão participar. 

O RDC/TMD é o instrumento utilizado para diagnosticar a DTM (DWORKIN; 

LERESCHE, 1992). Essa ferramenta permite a classificação dos indivíduos em três 

grupos; I) desordem muscular, II) deslocamento do disco e III) outras condições 
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articulares (Tabela 1). Cada indivíduo pode pertencer a apenas um dois ou aos três 

grupos simultaneamente. 

  O RDC/TMD apresenta dois eixos, sendo que o eixo I que consiste no exame 

clínico está sendo realizado por um único examinador previamente treinado e 

calibrado, conforme especificações do International RDC/TMD Consortium. Este 

exame avalia a presença de dor espontânea muscular e articular, o padrão de 

abertura bucal, amplitude de movimento (ADM) mandibular, ruídos articulares e 

sensibilidade dolorosa durante movimentos mandibulares ou palpação muscular e 

articular, e tem como duração 20 minutos.  

 Para tal, as voluntárias estão ficando sentadas em uma cadeira, com o tronco 

ereto e o dorso completamente apoiado, pés apoiados no solo e mãos apoiadas 

sobre os membros inferiores, respeitando o plano de Frankfurt paralelo ao solo e o 

examinador ficará posicionado de frente para a voluntária.  

 Já o eixo II classifica as voluntárias de acordo com a graduação de dor 

crônica, depressão e sintomas físicos não específicos, e será aplicado após a 

realização do exame clínico, no qual a voluntária será solicitada a respondê-lo sem 

tempo limite, em local iluminado e climatizado. 

Para analise da dor está sendo usado um algômetro digital D-200 da 

Instrutherm®. Para isso, as voluntárias ficam sentadas em uma cadeira, com o tronco 

ereto, dorso completamente apoiado, pés apoiados no solo e mãos apoiadas sobre 

os membros inferiores, respeitando o plano de Frankfurt.   

O avaliador posiciona o algômetro e exerce compressão gradual nos 3 pontos 

dos músculos masseter (superior, médio e inferior) bilateralmente conforme 

orientações do exame clinico (usados na palpação) do RDC/TMD.  Todos 

esses pontos são pressionados até a intensidade em que o indivíduo relate dor, 

então este valor, visualizado no visor do equipamento, será registrado. Caso o 

indivíduo não sinta dor, a compressão será cessada em no máximo 4 kgf (YLINEN et 

al., 2007). As compressões são executadas usando a ponta de borracha de 1 cm2, 

em contato direto com o tecido na velocidade Fast na função Peak Hold- carga 

máxima (especificação do algômetro digital D-200 da Instrutherm®). É importante 

ressaltar que para melhor compreensão do teste, antes da primeira sessão, as 

medições são realizadas sobre o braço do indivíduo, para que o mesmo possa ter 

clareza do teste. Os participantes são instruídos a levantar uma de suas mãos para 

indicar imediatamente quando a pressão tornou-se dolorosa, neste momento, o 
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pesquisador interrompe a pressão. É importante ressaltar que a algometria é 

aplicada apenas 1 vez em cada ponto referido e apenas após um período de 

descanso de 30 segundos, a próxima medição será realizada. 

Para a aplicação da fototerapia está sendo utilizado um cluster portátil de 9 

diodos da PainAway® fabricado pela Multi Radiance Medical® (Solon, OH-EUA), 

sendo 1 diodo de 905 nm LLLT (1 mW de potência média, 10 W de potência de pico, 

spot de 0,44 cm2), 4 diodos de 875 nm LED (17,5 mW de potência média para cada 

diodo, spot de 0.9 cm2) e 4 diodos de 670 nm LED (15 mW de potência média para 

cada diodo, spot de 0.9 cm2), frequência de 1000 Hz. O dispositivo apresenta um 

feixe de 4 cm2. 

 Optamos pela utilização deste equipamento fabricado pela Multi Radiance 

Medical® devido a altíssima qualidade do equipamento e também pelo fato de, até o 

momento, não existirem empresas nacionais que fabriquem clusters, sobretudo com 

as características que necessitamos para a execução deste projeto.  

A Fototerapia com diferentes fontes de luz é aplicada em 2 pontos dos 

músculos masseteres (que abrangerá os 3 pontos de avaliação) bilaterais, conforme 

exame clinico do RDC/TMD sendo os mesmos também avaliados pela algometria. 

Será aplicado o seguinte tratamento: os participantes recebem aplicação da 

fototerapia em ambiente isolado, na presença apenas de uma voluntária e dois 

pesquisadores.  

O pesquisador que aplica o tratamento recebe o equipamento com a caneta 

ativa, uma proteção ocular (óculos opacos) é utilizada pelos participantes, como 

proteção aos olhos, visto que a mesma não provoca qualquer sensação ao 

voluntário. É utilizada a técnica pontual, em contato com uma área de feixe de 4 cm2. 

O indivíduo é posicionado em decúbito dorsal sobre uma maca, com os membros 

inferiores apoiados sobre um rolo de espuma de 20 cm de diâmetro, a cabeça 

apoiada num travesseiro, para acomodá-la confortavelmente em uma postura de 

repouso. 

Os indivíduos do grupo placebo  são submetidos à mesma intervenção dos 

Grupos Fototerapia, sendo que o pesquisador recebe o equipamento 

desconhecendo se a caneta que irá aplicar a fototerapia é ativa ou placebo, apenas 

o coordenador da pesquisa tem este conhecimento, e para este grupo o pesquisador 

recebe a caneta placebo. Cabe a ressalva que, depois de finalizada a participação 

da voluntária, é realizado o tratamento com a caneta ativa. 
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Para analise dos dados a dor é o desfecho primário, conforme algometria. As 

diferentes fontes de luz usadas para fototerapia são as variáveis independentes. As 

variáveis dependentes são derivadas das avaliações de pré-tratamento e pós-

tratamento. Inicialmente a distribuição dos dados será verificada pelo teste de 

Shapiro Wilk. Nas comparações entre os grupos, se os dados apresentarem 

distribuição normal será utilizado uma ANOVA de medidas repetidas de dois fatores, 

sendo esses: grupo e tratamento, com correção de Bonferrone. Caso os dados não 

apresentem distribuição normal, será utilizado uma função logarítimica para correção 

da distribuição. Como nível de significância será utilizado p<0,05.  

Até o momento os resultados estão sendo expressos em média e intervalo de 

confiança de 95%. 

RESULTADOS PARCIAIS  

Na Tabela abaixo observa-se que houve diferença apenas em algumas 

comparações na analise da média realizadas no músculo masseter (superior, médio 

e inferior) principalmente para o grupo A e D, conforme tabela abaixo. 

Tabela 1- Comparação inter e intragrupo da algometria (em Kgf) do músculo 

masseter nos períodos pré-manipulação, pós-imediato e pós-curto prazo. Valores 

expressos em média (intervalo de confiança a 95%). 

Grupo Região Pré Fototerapia Pós Imediato 24h após 48 após 

 

MSD 2 (1,53-2,46) 1,92 (1,67-2,16) 1,62 (1,25-1,98) 1,44 (1,11-1,76) 

 

MMD 1,56 (1,37-1,74) 1,65 (1,39-1,90) 1,75 (1,40-2,09) 1,7 (1,37-2,02) 

A MID 1,06 (0,63-1,48) 1,59 (1,13-2,04) 1,65 (1,41-1,88) 1,37 (1,16-1,57) 

 

MSE 2,12 (1,71-2,52) 1,53 (1,01-2,04) 1,86 (1,57-2,14) 1,63 (1,38-1,87) 

 

MME 1,47 (1,00-1,93) 1,43 (1,04-1,81) 1,27 (0,91-1,62) 1,37 (1,20-1,53) 

 

MIE 1,23 (0,83-1,62) 1,25 (0,76-1,73) 1,17 (1,08-1,25) 0,89 (0,55-1,22) 

 

MSD 2,09 (1,44-2,73) 2,48 (2,08-2,87) 2,27 (1,91-2,62) 2,15 (1,78-2,51) 

 

MMD 1,99 (1,41-2,56) 1,72 (1,52-1,91) 1,37 (0,91-1,82) 1,8 (1,46-2,13) 

B MID 1,6 (1,31-1,88) 1,42 (1,24-1,59) 1,59 (1,13-2,04) 1,46 (0,99-1,92) 

 

MSE 1,56 (1,06-2,05) 1,79 (1,30-2,27) 1,51 (1,26-1,75) 2,06 (1,56-2,55) 

 

MME 1,59 (1,22-1,95) 1,53 (1,24-1,81) 1,56 (1,30-1,81) 1,5 (1,12-1,87) 

 

MIE 1,38 (1,08-1,67) 1,39 (1,02-1,75) 1,71 (1,23-2,18) 1,55 (0,94-2,15) 

 

MSD 1,44 (1,12-1,75) 1,37 (1,07-1,67) 1,91 (1,31-2,50) 1,51 (,17-1,85) 

 

MMD 0,98 (0,66-1,29) 1,17 (0,71-1,62) 1,55 (0,83-2,26) 1,29 (0,74-1,83) 
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C MID 1,18 (0,85-1,50) 1,38 (0,83-1,92) 1,45 (0,74-2,15) 1,19 (0,67-1,71) 

 

MSE 1,43 (0,70-2,16) 1,09 (0,82-1,36) 1,61 (0,88-2,33) 1,60 (1,05-2,15) 

 

MME 1,25 (0,93-1,56) 0,94 (0,39-1,48) 1,37 (0,77-1,96) 1,15 (0,39-1,90) 

 

MIE 1,06 (0,64-1,47) 0,86 (0,39-1,33) 1,32 (0,81-1,83) 1,03 (0,41-1,65) 

 

MSD 2,11 (1,59-2,62) 2,52 (1,99-3,04) 1,74 (0,89-2,58) 2,19 (1,31-3,06) 

 

MMD 1,64 (1,05-2,22) 2,58 (2,03-3,12) 2,18 (1,63-2,72) 1,58 (0,82-2,33) 

D MID 1,30 (1,08-1,52) 1,94 (1,33-2,55) 0,36 (0,006-0,72) 1,8 (1,22-2,37) 

 

MSE 2,31 (1,80-2,81) 1,82 (1,32-2,31) 2,26 (1,86-2,65) 1,96 (0,83-3,08) 

 

MME 1,64 (1,27-2,00) 1,84 (1,57-2,10) 1,90 (1,78-2,02) 1,57 (0,70-2,44) 

 

MIE 1,41 (1,24-1,58) 1,57 (1,41-1,73) 1,89 (1,58-2,20) 1,57 (1,19-1,94) 

MSD- Masseter Superior Direito, MSE- Masseter Superior Esquerdo, MME- 

Masseter Médio Esquerdo, MME- Masseter Médio Direito, MID- Masseter Inferior 

Direito, MIE- Masseter Inferior Esquerdo. 

Os resultados forampouco expressivos até o momento, mas como a amostra 

avaliada é uma porção do tamanho amostral calculado, os desfechos acima citados 

podem alterar  até o final do trabalho. 
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