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RESUMO 

Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida como um conjunto de 

problemas clínicos que envolvem os músculos da mastigação, a articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas relacionadas, cujos principais sintomas são 

dor, alteração da função e ruídos articulares. Os mecanismos geradores de dor 

apresentam componentes de comprometimento central e pela própria anatomia do 

sistema nervoso e distribuição dos impulsos nervosos, muitos indivíduos com DTM 

apresentam dor em outras áreas do corpo como pescoço, membros e coluna. A 

odontologia é uma profissão que gera diversas alterações posturais dolorosas, devido 

à posição de trabalho desfavorável, promovendo dor em muitas regiões do corpo ao 

longo do tempo. Objetivo: Verificar a associação entre a presença de dores em outras 

áreas do corpo e DTM, em estudantes de odontologia com sintomas de DTM, que 

ainda não realizam atendimento clínico. Métodos: Realização da avaliação da 

presença de DTM pela aplicação do questionário de triagem para DTM da Academia 

Americana de Dor Orofacial (AAOP) e do Índice anamnésico de Fonseca. A dor em 

outras áreas do corpo foi avaliada por meio de um exame físico dos movimentos ativos 

do pescoço e de desenhos esquemáticos da cabeça e do corpo, onde o participante 

assinalava onde existia dor. Foi utilizado o teste Qui-quadrado para verificar as 

possíveis associações entre dores fora da cabeça e DTM, cefaleia e DTM e cervicalgia 

e DTM. Resultados: Dos 88 alunos avaliados 76,14% eram do gênero feminino 

perfazendo uma proporção de homens e mulheres de 1:3. A idade mediana foi de 19 

anos com uma variação interquartil de 18 a 22 anos. Com relação ao questionário da 

AAOP, 63 participantes (71,59%) responderam pelo menos uma resposta afirmativa, 

enquanto que no Índice Anamnésico de Fonseca 51 alunos (57,95%) apresentaram 

algum tipo de DTM. A presença de dor no exame funcional cervical apresentou 

associação estatisticamente significante com a DTM (p=0,0053), assim como a 

cefaleia (p=0,0003) e também a dor em outras partes do corpo (p<0,0001). 

Conclusão: Com esse estudo pudemos inferir que existe associação entre DTM e 

dores em outras partes do corpo, como também com cefaleias e com cervicalgias. Por 

esse motivo é importante a detecção precoce dessa condição e o esclarecimento aos 

alunos comprometidos, para que ao ingressarem em suas atividades clínicas não 

incorram em um possível surgimento ou agravamento do seu quadro de dor orofacial. 



INTRODUÇÃO 

Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida como um conjunto de 

problemas clínicos envolvendo os músculos da mastigação, a articulação 

temporomandibular (ATM) e estruturas relacionadas, cujos sinais e sintomas mais 

comuns são: dor nos músculos da mastigação e/ou na ATM, sensibilidade à palpação, 

função irregular ou limitada da mandíbula, sons articulares (Carlsson, 2006; De 

Leeuw, 2008; Sessle, 2008) e desvio nos movimentos padrões de mandíbula (Dworkin 

e Le Resche, 1992). A DTM pode aparecer por modificações na forma das superfícies 

articulares, descoordenação e traumas (Ramos, 2003). Pesquisas epidemiológicas 

sugerem que 40% a 60% da população em geral apresenta pelo menos um sinal e 

33% um sintoma de DTM (De Leeuw, 2008; Okeson, 2008). Sua prevalência se dá 

entre mulheres na faixa etária dos 20 e 40 anos (Sessle, 2008), com uma proporção 

de ocorrência entre mulheres e homens variando de 3:1 até 6:1 (De Leeuw, 2008).  

De acordo com a literatura, os mecanismos de dor na região orofacial podem 

ter influência em outras regiões do corpo. Pesquisas relatam que indivíduos que 

possuem DTM, também apresentam condições de dor em outras regiões do corpo 

(Sipilä, 2006; Plesh, 2011) como: dor cervical (De Laat, 1998; Stiesch-Scholz , 2003), 

cefaleia do tipo tensional e as enxaquecas (Rasmussen, 1991; Ciancaglini, 2001; 

Glaros 2007; Ballegaard, 2008; Gonçalves, 2009), dor generalizada (Aaron, 2000; 

Velly, 2010) e dor articular (Wolfe, 2005). 

A odontologia é uma profissão que promove uma variedade de prejuízos no 

corpo ao longo de uma carreira clínica. Normalmente, comprometimentos da coluna 

cervical e lombar, juntamente com problemas vasculares se instalam, pelo fato do 

profissional trabalhar sentado e em uma posição geralmente desfavorável. Ocorre 

também o surgimento de consideráveis perdas auditivas e da acuidade visual, por 

haver a necessidade de se trabalhar com instrumentos em alta rotação e num campo 

extremamente restrito, que é a cavidade oral.  

 

OBJETIVO  

Verificar a associação entre a presença de dores em outras áreas do 

corpo e DTM, em estudantes de odontologia com sintomas de DTM, que 

ainda não realizam atendimento clínico.  



METODOLOGIA 

Este é um estudo observacional transversal realizado no período entre fevereiro 

de 2016 e março de 2017, onde foram abordados para a realização da pesquisa 166 

alunos da faculdade de Odontologia, matriculados no primeiro e segundo ano da 

Universidade Santa Cecília, maiores de 18 anos e que concordaram em participar da 

pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Santa 

Cecília, de acordo com a exigência da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde C.A.A.E - 46101415.8.0000.5513. 

Foi aplicado a cada participante o questionário de triagem para diagnóstico de 

DTM da Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP - American Academy of 

Orofacial Pain), que é composto de dez questões, para verificar a presença de dor 

orofacial (Manfredi, 2001). Caso alguma das 10 questões apresentasse resposta 

afirmativa, foi então aplicado o Índice Anamnésico de Fonseca, que verifica e 

quantifica a presença de DTM (Fonseca, 1994). Este índice apresenta 13 questões 

com 3 possíveis respostas, 0 para a resposta “não”, 5 para “as vezes” e 10 para “sim”. 

De acordo com a pontuação obtida frente as respostas dadas, a DTM é classificada 

em leve (0 a 15 pontos), moderada (20 a 65 pontos) e grave (70 ou mais pontos).  

Para a análise da presença de dores cervicais foi realizado um exame clínico 

funcional da região cervical, onde foi solicitado ao participante que executasse os 

movimentos de flexão, extensão, rotação direita e esquerda, e inclinação direita e 

esquerda do pescoço. Esses movimentos foram realizados de maneira ativa, isto é, 

sem o auxílio do pesquisador, a fim de se verificar a presença de dor ou restrição 

durante os movimentos, que foram anotados. Além disso, os participantes também 

marcaram em uma folha, contendo desenhos da região da cabeça e do pescoço (de 

frente e perfil) e do corpo inteiro (de frente e dorso), o local onde se queixavam de dor.  

Os participantes foram analisados de maneira descritiva com relação a gênero, 

idade, presença de DTM e dor em outras partes do corpo, pelos instrumentos 

empregados. Foi utilizado o teste Qui-quadrado para verificar as possíveis 

associações entre dores fora da cabeça e DTM, cefaleia e DTM e cervicalgia e DTM. 

Em todos os testes foi fixado em 0,05 ou 5% o nível de rejeição da hipótese de 

nulidade. 



RESULTADOS 

Dos 166 alunos abordados nessa pesquisa, 78 não responderam a todos os 

instrumentos de avaliação e por isso, apenas 88 alunos foram analisados, sendo 

76,14% do gênero feminino, perfazendo uma proporção de homens e mulheres de 

1:3. A idade mediana foi de 19 anos com uma variação interquartil de 18 a 22 anos. 

Com relação ao questionário da AAOP, 63 participantes (71,59%) responderam pelo 

menos uma resposta afirmativa, enquanto que no Índice Anamnésico de Fonseca 51 

alunos (57,95%) apresentaram algum tipo de DTM (Tabela 1). 

A presença de dor no exame funcional cervical apresentou associação 

estatisticamente significante com a DTM (p=0,0053), assim como a cefaleia 

(p=0,0003) e também a dor em outras partes do corpo (p<0,0001) (Tabela 2). 

As frequências e localização da dor em outras partes do corpo, conforme as 

marcações no desenho do corpo, foram descritas na Tabela 3. Vinte e um (23,86%) 

indivíduos apresentaram dor na região superior do corpo e desses, 20 (95,24%) 

apresentaram DTM pelo Índice Anamnésico de Fonseca, onde, 15 (75%) = DTM Leve 

e 5 (25%) = DTM Moderada e Grave. 

Tabela 1 -  Descrição da amostra de acordo com gênero, idade e DTM. 

DTM – Disfunção temporomandibular; AAOP – American Academy of Orofacial Pain 
(Academia Americana de Dor Orofacial); IRQ – interquartile range (variação interquartil). 

 

participantes 

(n=166) 

que não responderam   que    responderam 

78 46,98%   88 53,02% 

participantes 

respondedores 

(n=88) 

homens   mulheres 

21 23,86%   67 76,14% 

Idade mediana 

(IRQ) 
19 (18-22) anos 

Questionário de 

triagem para DTM 

da AAOP 

resp. negativas   resp. afirmativas 

25 28,41%   63 71,59% 

ÍNDICE 

ANAMNÉSICO DE 

FONSECA 

SEM DTM DTM leve 
  

DTM moderada DTM grave 
 

37 42,04% 39 44,32%   11 12,5% 1 1,14% 



Tabela 2 – Frequência e associações entre cervicalgia e DTM, 
cefaleia e DTM e dor em outras partes do corpo e DTM. Aplicação 
do teste do Qui quadrado (X2). 

 
ausente 

 
presente 

 Qui-Quadrado 

(X2) 
DTM n % 

 
n % 

 

Índice Fonseca 37 42,04 
 

51 57,96 
 

CERVICALGIA 32 73,86 

 

19 26,14 

 X2 = 7,77 

(p=0,0053)*   

CEFALEIA 20 55,68 

 

31 44,32 

 X2 = 13,33 

(p=0,0003)*   

DOR EM 
OUTRAS 

PARTES DO 
CORPO 

8 35,23 

 

43 64,77 

 
X2 = 20,3 

(p<0,0001)* 

  

  

* - diferença estatisticamente significante, onde p<0,05. 

 

Tabela 3 – Frequência absoluta e relativa da presença de dor em outras partes 
do corpo, de acordo com o que foi assinalado nos desenhos do corpo todo (vista 
frontal e dorsal). 

Quadrantes Localização  
dor presente 

n % 

Quadrante 01 membro superior e tronco DIR (vista frontal) 4 4,54% 

Quadrante 02 membro superior e tronco ESQ (vista frontal) 7 7,95% 

Quadrante 03 membro inferior e pelve ESQ (vista frontal) 11 12,5% 

Quadrante 04 membro inferior e pelve DIR (vista frontal) 10 11,36% 

Quadrante 05 membro superior e costa ESQ (vista dorsal) 13 14,77% 

Quadrante 06 membro superior e costa DIR (vista dorsal) 15 17,04% 

Quadrante 07 membro inferior e quadril DIR (vista dorsal) 1 1,13% 

Quadrante 08 membro inferior e quadril ESQ (vista dorsal) 0 0% 

Quadrante 09 Eixo Axial (coluna) 39 44,32% 

ESQ –  lado esquerdo; DIR – lado direito. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

Em nosso estudo, a presença de sinais e sintomas de DTM, no questionário 

AAOP, mais de 70% dos participantes responderam de maneira afirmativa a pelo 

menos uma das questões e no Índice Anamnésico de Fonseca, mais de 50% 

afirmaram ter algum tipo de DTM, fato que concorda com a prevalência citada na 

literatura, que mostra a presença de sinais e sintomas variando na população em geral 

de 40% a 60% (De Leeuw, 2008; Okeson, 2008). 

A presença de dores em outras partes do corpo, além da face, mostrou uma 

associação significante com indivíduos com DTM, corroborando com diversos estudos 

na literatura.  

A relação entre DTM e cervicalgia tem sido muito investigada e várias são as 

hipóteses para explicá-la como, a proximidade do subnúcleo caudal do nervo trigêmeo 

e o corno dorsal cervical, normalmente até a altura da vertebra C4 e por isso, um 

estímulo nociceptivo contínuo pode provocar uma sensibilização central dessas 

estruturas, que é um estímulo nociceptivo contínuo ativando receptores específicos e 

aumentando a sensibilização dos neurônios. Isso altera o processamento do impulso 

nervoso nos centros superiores, promovendo a expansão do campo receptivo e 

fazendo com que impulsos não-nociceptivos sejam interpretados também como dor 

(Svensson, 2003; Fernandez-de-las-Peñas, 2010a; Armijo-Olivo, 2010; De Laat, 1998; 

De Leeuw, 2008; Hu, 2005; Inoue, 2010; La Touche, 2005). Do ponto de vista 

neurofisiológico a extensa convergência dos diversos tipos de estímulos aferentes no 

núcleo trigeminal e a plasticidade neuronal também participam na ocorrência de 

cervicalgia em indivíduos com DTM (De Laat, 1998).  

Na literatura, 53% das pessoas com DTM apresentam cefaleia (Plesh, 2011), e 

em nossos resultados encontramos 44,32%. 

A lombalgia, que se mostrou como sendo uma das regiões de dolorimento mais 

prevalente no corpo e que em nossa amostra apresentou uma frequência de 44,32%, 

também é considerada a dor musculoesqueletal mais comum na população em geral 

e estudos mostram que está relacionada com a presença de dor miofascial na face, 

sendo estas duas condições causadas pelos mesmos fatores contribuintes 

(Wiesinger, 2007). 



A diferença de resultados em nosso estudo com relação aos dados existentes 

na literatura, talvez ocorra pelo fato de que existem alguns mecanismos que vêm 

sendo extensivamente estudados para tentar explicar a dor referida. Uma teoria que 

tenta explicar os quadros de dor referida é a da projeção e convergência, que afirma 

existir mais nervos conduzindo informação nociceptiva para o sistema nervoso central 

(SNC) do que neurônios que conduzam essa informação aos centros 

suprasegmentares do SNC. Com isso, esses centros superiores recebem a 

informação de tal modo que podem perceber a dor em duas ou mais regiões, porém 

originada de uma única região. Na região orofacial existe uma extensa convergência 

nervosa sensitiva que além de originar impulsos nociceptivos pelo nervo trigêmeo, 

também origina impulsos pelos nervos facial, glossofaríngeo, vago, hipoglosso e 

espinais cervicais superiores (Wright, 2000; Sessle, 2008).  

Nosso estudo apresentou algumas limitações como: número reduzido da 

amostra, utilização de critérios não padronizados para diagnosticar cervicalgia e 

outras dores no corpo e a utilização de apenas questionários para diagnosticar DTM. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse estudo pudemos inferir que existe associação entre DTM e dores em 

outras partes do corpo, como também com cefaleias e com cervicalgias. 

Por esse motivo é importante a detecção precoce dessa condição e o 

esclarecimento aos alunos comprometidos, para que ao ingressarem em suas 

atividades clínicas não incorram em um possível surgimento ou agravamento do seu 

quadro de dor orofacial. 
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