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RESUMO 

As disfunções da coluna cervical abrangem vários sinais e sintomas que podem 

gerar uma limitação funcional, limitando as AVD’s do indivíduo. Essas disfunções 

podem estar associadas à disfunção temporo-mandibular (DTM), tendo em vista que 

estão relacionadas biomecânicamente e neurofisiologicamente. Serão analisados e 

comparados resultados da intervenção, com técnica de energia muscular, nas 

disfunções da articulação temporo-mandibular para melhora nos quadros de 

cervicalgia. 

INTRODUÇÃO 

“A articulação temporo-mandibular é um conjunto de estruturas anatômicas 

que, com a participação de grupos musculares especiais, possibilita que a 

mandíbula execute vários movimentos durante a mastigação.” (FIGUN E GARINO, 

1994). 

AMANTÉIA et al.,2004 acreditam que a relação biomecânica e anatômica do 

sistema estomatognatico com a cabeça e pescoço permite uma relação entre DTM e 

postura que podem provocar diversos sintomas, entre eles, a cervicalgia. 

A cervicalgia é caracterizada por dor, rigidez muscular, alteração da 

mobilidade articular e até mesmo dor irradiada para o seu respectivo dermatomo, 

podendo estar associado ou não a parestesia, perda sensitiva, fraqueza muscular e 

diminuição dos reflexos miotáticos. 

A cervicalgia pode ser causada por diversos fatores, dentre eles está a  

alteração na ATM. O quadro álgico costuma ter forte impacto na vida desses 

indivíduos, comumente acompanhada de depressão, isolamento social, 

absenteísmo, afastamento ergonômico, insônia, limitação nas atividades de vida 

diárias. 

Há quatro tipos de contrações musculares na técnica de energia muscular, 

isométrica, concêntrica, isotônica e isolítica. Na contração isométrica desenvolve-se 

no músculo uma tensão fixa enquanto o paciente contrai em oposição a uma força 

de igual valor aplicado pelo terapeuta, que impede o encurtamento do músculo, com 

isso o músculo hipertônico encurtado pode ser alongado até um novo comprimento 

de repouso. Ao ser relaxado esse agonista hipertônico deixa de contribuir com 



inibição para o antagonista, resultando em tônus muscular mais igual e mais 

equilibrado. 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é verificar a resposta sobre a cervicalgia com a 

técnica de energia muscular em disfunções da ATM, bem como comparar grau de 

dor antes e depois do tratamento associado com intervenção na ATM. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo com características comparativa, longitudinal, quantitativo, 

descritivo que será realizado no campus III da Faculdade de Jaguariúna FAJ, onde 

será acompanhado um numero (X) de indivíduos entre 18 e 60 anos de ambos os 

sexos, que apresentem sinais e sintomas de cervicalgia associados a disfunções da 

articulação temporo-mandibular (ATM), confirmados através de avaliação com o uso 

de paquímetro, escala analógica da dor e goniometria. Critérios de inclusão, ter 

idade entre 18 e 60 anos, apresentar dores cervicais e disfunção da ATM, não estar 

fazendo nenhum tipo de tratamento. Os critérios de exclusão são déficit cognitivo, 

traumas craniofaciais e indivíduos com distúrbios vasculares. Para iniciação do 

estudo, será realizada uma reunião entre os pacientes e terapeutas para explicar os 

esclarecimentos necessários.   Aqueles que concordarem em participar 

voluntariamente do estudo assinará o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), termo de direito de imagem, na sequência responderão um questionário de 

qualidade de vida (QV), logo após será realizado a avaliação fisioterapêutica e 

agendamento para os dias de terapia. Na avaliação fisioterapêutica serão realizados 

testes físicos nos voluntários com o intuito de seleção de indivíduos com disfunção 

na ATM associados a dores e disfunções cervicais. Os pacientes farão 4 sessões 

durante 1 mês, e terão uma avaliação postural de cabeça e pescoço em vista lateral 

e anterior que serão fotografadas e inseridas no computador para analise. Em todos 

os pacientes será realizado tratamento convencional para cervical e tratamento para 

ATM com técnica de energia muscular (TEM) para o músculo temporal com 

contração relaxamento, sendo três ciclos de três contrações isométricas e Jones por 

90 segundos no músculo pterigoideo lateral com o paciente em decúbito dorsal 

(DD). Todos os pacientes serão reavaliados ao termino das sessões e os resultados 

serão colocados em planilhas para posterior analise de dados. 



DESENVOLVIMENTO 

Foram iniciadas as avaliações e intervenções com TEM em pacientes com 

tratamento fisioterapêutico convencional para cervicalgia. 

RESULTADOS PRELIMINARES 
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