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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Disfunção Temporomandibular (DTM) é caracterizada por um 

conjunto de sinais e sintomas que podem acometer a musculatura, articulações 

temporomandibulares (ATM) e estruturas associadas, com prejuízos à qualidade 

de vida dos pacientes. Sintomas auditivos, como zumbido, plenitude auricular ou 

vertigem são muito frequentes nesses pacientes, porém a real relação entre a 

DTM e essas alterações não é completamente compreendida. OBJETIVO: 

Descrever a relação da DTM, queixas auditivas e estado audiológico de pacientes 

portadores de DTM e os possíveis comprometimentos à qualidade de vida destes 

sujeitos. MÉTODOS: foi realizado um estudo transversal, com dois grupos: com 

DTM e zumbido (25 sujeitos – grupo DTM) e controle saudáveis sem DTM (29 

sujeitos – grupo controle). A amostra foi obtida por conveniência e a técnica de 

amostragem foi não-probabilística. Foram utilizados: uma ficha de anamnese para 

avaliação dos sintomas otológicos e do zumbido, o Oral Health Impact Profile 

(OHIP-14), o Tinnitus Handicap Inventory (THI) e o Research Diagnostic Criteria 

for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). Todos os participantes tinham que 

apresentar audição dentro dos padrões de normalidade conferidos pela 

audiometria tonal e imitanciometria. E os participantes com zumbido foram 

submetidos à acufenometria. Para análise de dados foi utilizado o teste Exato de 

Fisher para comparação entre grupos; o teste de normalidade Shapiro-Wilk, 

sendo utilizado o teste ANOVA e o teste de Tukey e o teste Mann-Whitney U e 

Kruskal-Wallis. Houve dicotomização dos graus de incapacitação do THI 

(nenhuma/leve e moderada/severa) para associação com os domínios do OHIP. 

Foi considerada significância de 5% (α=0,05). RESULTADOS: a maioria da 

amostra do grupo DTM foi do sexo feminino (84%) e apresentou idade média de 

41,6 (± 13,07) anos. Os diagnósticos mais encontrados foram dor miofascial com 

e sem limitação de abertura – 96% e artralgia- 76%-64%, bem como 3 

diagnósticos combinados. O sintoma auditivo mais relatado foi a plenitude 

auricular (64%) e a tontura (64%), seguida da hipoacusia (36%). A frequência do 

zumbido se apresenta mais nos agudos (6kHz a 8KHz) e na intensidade entre 

15dB e 45dB. O THI apresentou média de 32,12 classificando a amostra com 

zumbido de incapacitação moderada. As médias tritonais do grupo teste são 

maiores que as do grupo controle (p<0,0001). A DTM apresenta impacto negativo 
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na qualidade de vida (p<0,001), medido pelo OHIP-14, entretanto a quantidade de 

diagnósticos não pareceu exercer influência. Quando comparados os dados do 

OHIP-14 e do THI, observou-se que quanto maior a incapacidade do zumbido 

maior o desconforto psicológico nesses participantes (p<0,027). CONCLUSÃO: o 

grupo sem DTM apresenta médias tritonais na audiometria que o grupo com DTM. 

nesse grupo, o tipo da DTM mais frequente foi muscular e artralgia e esses 

sujeitos apresentam sintomas auditivos mais importantes, bem como zumbido 

com maiores valores de pitch e loudness. Além disso, quando associados, eles 

impactam negativamente a qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Zumbido; audiologia; Transtornos da Articulação 

Temporomandibular; Qualidade de Vida. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Temporomandibular disorder (TMD) are characterized by a set 

of signs and symptoms that can affect the muscles, temporomandibular joints 

(TMJ) and associated structures, with prejudice to the quality of life of patients. 

Symptoms such as tinnitus, ear fullness or vertigo are very common in these 

patients, but the real relationship between those entities is not fully understood. 

OBJECTIVE: Describe the relationship of TMD, hearing complaints and 

audiological condition of patients with TMD and possible compromises on the 

quality of life of the subjectsMETHODS: A cross-sectional study was conducted 

with two groups: TMD and tinnitus (25 subjects - TMD group) and healthy control 

without TMD (29 subjects - control group). The sample was non-probabilistic 

nature and obtained by convenience. They were used: a medical history form for 

evaluation of otologic symptoms and tinnitus, the Oral Health Impact Profile 

(OHIP-14), the Tinnitus Handicap Inventory (THI) and the Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC / TMD). For data analysis was 

performed using Fisher's exact test to compare groups, the Shapiro-Wilk normality 

test, being used the ANOVA and Tukey's test for normal data, and the Mann-

Whitney U and Kruskal-Wallis test for non-normal data. There was dichotomy of 

the degrees of disability THI (no / mild and moderate / severe) for association with 

the domains of OHIP. It was considered significant 95% (α = 0.05). RESULTS: 

Most of the sample of the case group was female (84%), and had a mean age of 

41.6 (± 13.07) years. The most frequent diagnoses were of Group I (myofascial 

pain with and without opening limitation - 96%) and Group III (arthralgia - 76%-

64%), and 3 combined diagnostics. Most reported symptoms other than tinnitus 

was the ear fullness (64%) and dizziness (64%), followed by hearing loss (36%). 

The frequency of tinnitus appears more in acute (6 kHz to 8 KHz) and medium 

intensity (15dB and 45dB). The THI averaged 32.12 classifying the sample in 

moderate impairment. The tritonal average test group are higher than those in the 

control group (p <0.0001). TDM  has a negative impact on quality of life (p 

<0.001), however the number of diagnoses seemed not to influence. Tinnitus 

resulted in higher levels of psychological distress measured by OHIP-14 in 

patients classified as highest level of disability (moderate or severe) by THI. 

CONCLUSION: The most common type was DTM muscle and arthralgia and 
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those subjects presenting symptoms hearing and tinnitus at higher frequencies 

and mean intensities. Additionally, when coupled, it negatively impacts the quality 

of life. 

Keywords: Tinnitus; audiology; Temporomandibular Joint Disorders; Quality of 

life. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Disfunção Temporomandibular (DTM), segundo a Academia Americana 

de Dor Orofacial, é definida como um termo coletivo para um conjunto de problemas 

clínicos que afetam os músculos da mastigação, a articulação temporomandibular 

(ATM) e estruturas associadas, sendo caracterizada por diversos sinais e sintomas 

como dor e fadiga nos músculos mastigatórios, dor na ATM, cefaleias, otalgias, 

estalidos e limitação dos movimentos mandibulares (DE LEEW, 2010). 

O primeiro autor a relatar o que conhecemos hoje como sendo DTM foi o 

otorrinolaringologista James B. Costen (1934)(COSTEN, 1934), que, ao analisar 

uma população de pacientes com queixas de dor na região do ouvido, porém sem 

causas otológicas que pudessem explicar sua origem, formulou a hipótese de que a 

dor seria proveniente das articulações temporomandibulares (ATM) e provocada 

pelas perdas dentárias que os mesmos apresentavam. Dessa forma, as alterações 

oclusais foram as primeiras relacionadas à gênese da DTM, cujos sintomas, tanto os 

relacionados com a ATM quanto à audição, eram os mais diversos, tais como: perda 

auditiva intermitente, plenitude auricular, tonturas, dor e sensibilidade à palpação 

das ATM’s. Sendo assim, desde essa época tem sido apontada uma possível 

relação entre os sintomas otológicos e quadro de DTM, os quais têm relação 

significativa com os sintomas associados às funções estomatognáticas (FELÍCIO et 

al., 2004)(ASSIS et al., 2015) 

Os sintomas otológicos nos indivíduos portadores da disfunção 

temporomandibular são amplos e podem ser confundidos com problemas da 

audição, ou otorrinolaringológicos em geral. Eles incluem: dor de ouvido, deficiência 

auditiva, perda súbita de audição, zumbido e vertigem. A dor de ouvido e o zumbido 

são os mais frequentes nessa população e são importantes elementos no 

diagnóstico e na sintomatologia da DTM (FERENDIUK; ZAJDEL; PIHUT, 2014). 

Entre esses sintomas, o zumbido é bem frequente e apresenta a 

vantagem de poder ser mensurado por um exame específico – a acufenometria, que 

se trata de um exame subjetivo em que são apresentados estímulos e o sujeito 

escolhe o que mais se parece com seu zumbido, facilitando assim a caracterização 

desse sintoma (AKHTER et al., 2013)(AZEVEDO et al., 2007). Ele pode ser definido 
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como a percepção auditiva de um som que não tem origem externa, porém ainda 

não apresenta justificativa confirmada para sua associação com a disfunção 

(SCHMIDT et al., 2006).  

Estudos apontam que o zumbido está presente entre 45% e 50% da 

população com DTM, caracterizando-se como sintoma importante nesses pacientes. 

(DE FIGUEIREDO et al., 2009)(AKHTER et al., 2013)(FERENDIUK; ZAJDEL; 

PIHUT, 2014). Essa relação foi investigada por diversos autores, e em todos os 

estudos a associação foi presente e significativa, trazendo a necessidade de 

acompanhamento desses sujeitos (TUZ; ONDER; KISNISCI, 2003)(FELÍCIO et al., 

2004)(PEKKAN et al., 2010)(VIELSMEIER et al., 2011)(CALDERON et al., 

2012)(VIELSMEIER et al., 2012)(AKHTER et al., 2013)(FERENDIUK; ZAJDEL; 

PIHUT, 2014). 

Além da variedade de sintomas que a DTM traz, os sujeitos com DTM 

apresentam prejuízos físicos e psicológicos, e esses fatores implicam em impacto 

negativo na qualidade de vida dos portadores. O zumbido também apresenta 

interferência e impacto na qualidade de vida dos sujeitos e quando o zumbido é um 

sintoma concomitante com a DTM o quadro pode ser mais grave (CALDERON et al., 

2012)(LEMOS et al., 2015). 

Além da interferência na qualidade de vida do sujeito, a DTM associada 

com sintomas otológicos pode ter relação com níveis elevados de depressão. Com 

isso, essa relação pode iniciar e perpetuar fatores como distúrbios emocionais, 

alterações de humor e de traços de personalidade e atenção (HILGENBERG et al., 

2012) 

A possível  relação entre DTM e sintomas auditivos é amplamente 

estudada na literatura, porém nem todos conseguem comprovar estatisticamente 

essa relação, necessitando assim de mais estudos que relacionem esses fatores, 

visto que a controvérsia ainda existe. Considerando a alta prevalência do zumbido 

em indivíduos com DTM, percebe-se que é um sintoma que gera incômodo na vida 

dessas pessoas e muitas vezes não é levado em conta na avaliação da disfunção. 

Esses fatores associados implicam e influenciam a qualidade de vida, o estado 
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emocional e, consequentemente, a vida social do sujeito, necessitando assim ter 

maior atenção no tratamento e acompanhamento desses pacientes.  

Neste contexto, este trabalho visa contribuir para o levantamento de 

dados que justifiquem a avaliação completa de sujeitos com DTM, bem como traçar 

o perfil audiológico nesses indivíduos. São poucos estudos na literatura que utilizam 

a acufenometria nesse grupo de pacientes ou que utilizam um grupo controle 

assintomático para compará-los. Poucos trabalhos também que empregam 

avaliação audiológica nesses pacientes, buscando encontrar características 

auditivas próprias de pacientes acometidos pela DTM. Além disso, esse trabalho vai 

contribuir com a literatura existente sobre a qualidade de vida em sujeitos com DTM 

e zumbido, com um diferencial de cruzar dados do Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

com o OHIP e mostrar a relação entre o impacto do zumbido e da disfunção na vida 

do paciente.  

Diante disso, esse trabalho propõe-se a apresentar os tipos de DTM, 

queixas auditivas e qualidade de vida em sujeitos com DTM e saudáveis. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.  Disfunção Temporomandibular (DTM) 

A academia Americana de Dor Orofacial define a DTM como um termo 

coletivo que abrange patologias relacionadas a musculatura da mastigação, a 

Articulação Temporomandibular (ATM) e estruturas associadas (DE LEEW, 2010). 

Costen (1934) considerava que o ouvido fazia parte das estruturas 

associadas a ATM, por isso, portadores de DTM apresentavam em seu quadro 

clínico sintomas relacionados à audição. São eles: deficiência auditiva, sensação de 

ouvido tapado/abafado (futuramente chamada de plenitude auricular), zumbido, dor, 

dentro e fora das orelhas e tontura. Além de dor de cabeça severa e constante, 

aparecendo frequentemente ao final do dia. 

Os sinais e sintomas da DTM são amplos e incluem tanto fatores 

orofaciais, quanto auditivos. O portador da DTM pode apresentar sintomas como 

ruído articular, cefaleia, limitação de abertura, mialgia, desvio mandibular, dor 

articular, zumbido, vertigem, diminuição da audição, alterações na mastigação e 

hábitos parafuncionais associados (DE FIGUEIREDO et al., 2009). 

A etiologia da DTM é multifatorial e a determinação de um fator único e 

universal ainda não foi estabelecida. Dessa forma, os fatores são vistos como 

fatores predisponentes, desencadeadores ou perpetuantes.(CARRARA; CONTI; 

BARBOSA, 2010). Fatores contribuintes como estresse, depressão alterações 

posturais, disfunções da musculatura mastigatória e estruturas adjacentes, 

alterações intrínsecas e extrínsecas da ATM com a combinação com outros fatores, 

são importantes no aparecimento e manutenção da DTM (NOMURA et al., 2007).  

Além destes, os hábitos parafuncionais são fatores contribuintes e 

perpetuantes da disfunção. A definição de hábito parafuncional é qualquer hábito 

que prejudique ou fuja da normalidade de um sistema ou órgão. No caso dos 

orofaciais, eles são: mascar chiclete, morder objetos, roer unhas, ranger ou apertar 

os dentes, e outros. As parafunções inibem o fluxo sanguíneo normal daquela área e 

ocasionam o acúmulo de produtos metabólicos nas células deste tecido, resultando 
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em dor, espasmo e fadiga do músculo. Sendo assim, o hábito parafuncional 

compromete a fisiologia do sistema estomatognático e traz consequência a dentes e 

tecidos moles (DE FIGUEIREDO et al., 2009). 

A DTM pode ser dividida, segundo as classificações da American 

Academy of Orofacial Pain (AAOP) em dois grandes grupos: DTM de origem 

muscular e DTM de origem articular. A muscular é a queixa mais comum de DTM e é 

uma desordem da musculatura mastigatória que gera principalmente dor, que pode 

ser agravada quando há movimentação desses músculos. Ela apresenta vários sub-

tipos: co-contração protetora, mialgia local, mioespasmo, dor miofascial, mialgia 

mediada centralmente, miosite e fibromialgia. Já a DTM articular é considerada 

como uma alteração da articulação em si. Ela pode ser classificada em três tipos 

principais: 1) desarranjos do complexo côndilo-disco (corresponde a uma sequência 

progressiva de eventos resultante de um relacionamento incorreto do côndilo e do 

disco articular), que inclui deslocamento do disco com redução e sem redução; 2) 

incompatibilidade estrutural das superfícies articulares (mudanças na forma, 

aderências, adesões, subluxação e luxação); e 3) desordens articulares 

inflamatórias (retrodiscite, capsulite/sinovite, osteoartrose e osteoartrite) (OKESON, 

2008)(DE LEEW, 2010). 

À medida que a DTM foi estudada, existiu a necessidade de padronização 

na avaliação desses pacientes. Em 1994, foi publicado o Índice DMF (conhecido 

como questionário de Fonseca), que é um questionário com 10 questões 

relacionadas aos sinais e sintomas da DTM, que trazem um diagnóstico rápido da 

condição e permite avaliar o grau da disfunção. O questionário possui quatro 

alternativas para cada questão, onde o sujeito responde com ―sim‖, ―às vezes‖ e 

―não‖ e ao final, todos os escores são somados e classificados em DTM leve, 

moderada e severa (FONSECA et al., 1994). Esse questionário possui 

características importantes para estudos epidemiológicos, visto que é simples, 

rápido e de baixo custo (CAMPOS et al., 2009). Porém não oferece a classificação 

diagnóstica da DTM, restringindo-se apenas à classificação da severidade dos sinais 

e sintomas da DTM. Outro fator negativo é seu sistema de pontuação, uma vez que 

se o sujeito marcar três alternativas com ―sim‖ ele já é considerado como DTM leve. 

No entanto, alguns sintomas, como dor de cabeça, dor cervical e tensão emocional, 
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podem aparecer isoladamente sem qualquer relação com a DTM (CHAVES; 

OLIVEIRA; GROSSI, 2008a) 

Porém, a DTM requer uma avaliação clínica detalhada e necessita de 

protocolos específicos para que o diagnóstico seja completo e específico. Essa é 

uma das falhas em outros índices de avaliação da DTM. É necessário que exista 

uma forma de avaliação completa de exame, diagnóstico e classificação dos 

subtipos mais comuns da DTM (DWORKIN, 2010). Com isso, Dworkin e LeReshe 

(1992) propuseram um critério de diagnóstico para ser utilizado em pesquisas de 

DTM (RDC/TMD). Esse protocolo agrupa um conjunto de critérios de diagnósticos 

para pesquisa, visando a padronização e replicação desses dados. O RDC tem 

mensuração confiável e permite uma avaliação ampla em dois eixos: o eixo I – 

avaliação física e diagnóstico clínico da DTM, e o eixo II – avaliação dos fatores 

psicossociais relacionados à dor. É um questionário amplo e inclui perguntas e 

avaliação clínica do sujeito, trazendo aspectos detalhados para estudos que 

necessitam da confirmação do diagnóstico da DTM. É sem dúvida uma das poucas 

ferramentas existentes na literatura que avalia e permite o diagnóstico da DTM e das 

condições psicológicas e sociais relacionadas à ela, tornando-se uma das vantagens 

do RDC/TMD (CHAVES; OLIVEIRA; GROSSI, 2008b). 

Os diagnósticos do RDC podem ser divididos em três grupos: Grupo I, 

diagnósticos musculares (dor miofascial e dor miofascial com limitação de abertura); 

grupo II, deslocamentos de disco (deslocamento de disco com redução, 

deslocamento de disco sem redução com abertura limitada e deslocamento de disco 

sem redução sem abertura limitada); e grupo III, artralgia, artrite, artrose. Como 

regra para diagnóstico, cada ATM vai receber sua classificação. No grupo I, só pode 

ser atribuído um diagnóstico (dor miofascial ou dor miofascial com limitação de 

abertura). A mesma regra serve para o grupo II e para o grupo III. Os diagnósticos 

dentro de cada grupo são mutuamente exclusivos, isso significa dizer que um 

indivíduo pode receber desde um diagnóstico zero (sem diagnóstico para DTM) até 

cinco diagnósticos (um muscular, mais um do grupo II e um do grupo III para cada 

lado) (CHAVES; OLIVEIRA; GROSSI, 2008b).  

Algumas limitações são apontadas para o RDC. Por se tratar de um 

sistema de diagnóstico para pesquisa, alguns sintomas clínicos relevantes e 
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característicos de DTM podem não se enquadrar na classificação. Um exemplo 

disso é quando o paciente apresenta estalido articular, porém não é três vezes 

consecutivas como pedido pelo exame clínico. O paciente não vai receber o 

diagnóstico, mas isso não significa dizer que ele não tenha DTM. Isso significa 

apenas que o sujeito não apresenta os critérios necessários para se enquadrar nos 

diagnósticos RDC e os dados terem reprodutibilidade. Outra desvantagem é a 

pressão utilizada nas palpações musculares intra e extraorais. Relatos sobre a 

especificidade e sensibilidade desses valores são pouco relatados na literatura. 

Porém, esse é um sistema de diagnósticos que fornece descrição detalhada do 

passo a passo das avaliações através de um manual, além de se tratar de uma 

ferramenta biaxial, onde são registrados fatores detalhados para classificação da 

condição (eixo I) e um questionário estruturado para avaliação psicossocial (eixo II). 

Além disso, é uma protocolo amplamente utilizado na literatura, o que o torna uma 

ferramenta viável do ponto de vista do diagnóstico (CHAVES; OLIVEIRA; GROSSI, 

2008b). 

 

2.2. Zumbido 

O zumbido é definido como a percepção de um som nos ouvidos ou na 

cabeça sem que haja uma fonte externa de produção desse som (PINTO; 

SANCHEZ; TOMITA, 2010). Ele é considerado uma das três mais importantes 

manifestações otoneurológicas e está ao lado da disacusia neurossensorial (perda 

auditiva neurossensorial) e da tontura (FERREIRA et al., 2005). 

Em estudo realizado buscando encontrar a prevalência do zumbido na 

população, Oiticica e Bittar (2015)(OITICICA; BITTAR, 2015) realizaram 1960 

entrevistas na cidade de São Paulo (de acordo com cálculo amostral, considerando 

um intervalo de confiança de 95%) e foram incluídos indivíduos adultos, maiores de 

18 anos, de ambos os sexos. A prevalência encontrada na amostra total foi de 22%, 

sendo mais mulheres (26%) do que homens (17%) (p<0,005), nos que responderam 

―sim‖ à pergunta ―você tem zumbido nos ouvidos?‖. Além disso, foi observado que 

acontece um aumento progressivo da prevalência com o aumento da idade 

(p<0,005) e pelo menos 40% da amostra total convive com o zumbido por pelo 
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menos três anos. Sobre o incômodo do zumbido, as autoras encontraram que 64% 

referem algum grau de influência do zumbido em sua vida e 18% sofrem 

interferência do zumbido em suas atividade diárias. 

O zumbido é um dos sintomas relatados pelos pacientes com DTM. Os 

estudos trazem hipóteses para a relação entre DTM e o zumbido, em que uma delas 

é que este pode estar associado com dor à pressão nos músculos da mastigação e 

ATM ou ao deslocamento posterior do côndilo (AKHTER et al., 2013)(FERENDIUK; 

ZAJDEL; PIHUT, 2014). Outra hipótese é que aconteçam interações sensoriais e 

motoras entre dois sistemas, aonde o córtex interpreta determinados estímulos 

como zumbido(CALDERON et al., 2012)(AKHTER et al., 2013)(FERNANDES et al., 

2013)(FERNANDES et al., 2014). 

O zumbido apresentado pelo indivíduo com DTM pode apresentar 

características específicas de frequência (entre 4000 Hz e 8000 Hz) e intensidade 

(média de 25,4 dB)(KANJI; KHOZA-SHANGASE, 2013), e pode ser avaliado através 

de exames e protocolos, sendo eles: acufenometria – para caracterização da 

frequência e intensidade do zumbido; escala analógica-visual – para determinar o 

nível de incômodo ou desconforto gerado pelo zumbido; e Tinnitus Handicap 

Inventory (THI) – para avaliar impactos sociais, emocionais e funcionais na vida do 

indivíduo. O THI é um questionário estruturado que contém 25 itens relacionados a 

influência do zumbido na qualidade de vida do sujeito. Seu resultado é mensurado 

em escores que vão de zero a 100 e classificam o impacto do zumbido na vida 

desse indivíduo. A partir daí, os escores são divididos em nenhuma incapacidade, 

incapacidade leve, incapacidade moderada e incapacidade severa. Apresenta 

diversas características: é resumido, de fácil aplicação e interpretação, aborda vários 

aspectos do zumbido na qualidade de vida do sujeito, é validado e confiável. Além 

disso, apresenta três avaliações principais: impactos funcionais (dificuldades de 

concentração e tendências anti-sociais), emocionais (reações como raiva, 

frustrações, irritabilidade e depressão) e catastróficos (desespero, sensações de 

impotência, de ―doença grave‖, perda de controle e incapacidade de cooperar), o 

que facilita a interpretação dos resultados.(AZEVEDO et al., 2007) 

Para avaliação auditiva, a audiometria é o exame que vai caracterizar a 

audição do sujeito, bem como a presença de perda auditiva e sua classificação 
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quanto ao tipo e grau. Além da audiometria, a imitanciometria (que contém a 

timpanometria e a avaliação do reflexo estapediano) avalia o funcionamento e 

integridade da orelha média. Para a audiometria tonal, são considerados limiares 

normais até 25dB, para a timpanometria, são consideradas as curvas 

timpanométrica do tipo ―A‖ e o reflexo estapediano tem que estar presente 

(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2013). 

Além destes, a acufenometria é um dos métodos mais antigos para se 

avaliar o zumbido. Consiste na obtenção da intensidade e frequência que o paciente 

refere ser o mais parecido com seu sintoma. São oferecidos sons em diferentes 

frequências e intensidades e o sujeito indica qual mais se assemelha que sente. A 

vantagem do exame consiste na possibilidade de monitoração da real intensidade do 

zumbido, e, por consequência, o melhor monitoramento do tratamento do indivíduo 

(AZEVEDO et al., 2007).  

Além da acufenometria, a escala analógico-visual também serve para 

monitoração e acompanhamento do zumbido do paciente. Consiste em uma forma 

gráfico-visual para determinar o nível de incômodo ou desconforto gerado pelo 

zumbido em uma escala de ―0 a 10‖, em que ―0‖ é o mínimo de incômodo e ―10‖ é o 

máximo. Ela conta com a vantagem da sua simplicidade, fator preponderante em 

sujeitos intelectualmente menos favorecidos, sendo um dos métodos mais aplicados 

em vários tipos de situação e avaliações.(AZEVEDO et al., 2007). Também conta-se 

com o THI como referido anteriormente. 

Em estudo realizado por Pekan et. al. (2010) foram avaliados dois grupos 

de pacientes: com DTM e sem DTM, objetivando comparar as características 

audiológicas de pacientes com DTM e sintomas otológicos. Para avaliação da 

presença de DTM foi utilizado o RDC e para caracterização das queixas e condições 

auditivas foi utilizado um questionário de história clínica, audiometria e 

imitanciometria. No grupo com DTM, foram encontrados sintomas como otalgia, 

zumbido, plenitude auricular, vertigem e perda auditiva. O zumbido nesse grupo foi 

tanto unilateral quanto bilateral. Os limiares auditivos dos grupos foram comparados 

e os autores encontraram que os limiares do grupo sem DTM são menores do que o 

grupo com DTM (p<0,05). Os autores concluíram que existe uma associação entre a 

DTM e a função auditiva. 
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2.3. Epidemiologia da DTM e zumbido 

Estudos epidemiológicos revelam que mais de 50% da população 

apresenta um ou mais sintomas de DTM, sendo maior no sexo feminino e em 

adultos jovens (NOMURA et al., 2007)(DE FIGUEIREDO et al., 2009). Porém, 

estima-se que apenas cerca de 20% desses indivíduos necessite de tratamento, 

pois se enquadram em casos moderados e severos da DTM (SILVEIRA et al., 2006). 

Além disso, a DTM acomete mais adultos, como encontrado no estudo de 

Fernandes et al (2014) que avaliaram 261 sujeitos, através do RDC/TMD, 

objetivando avaliar a associação entre bruxismo, zumbido e DTM e encontrou a 

idade média de 37,0 (± 12,7) anos.  

O termo do 1º Consenso em Disfunção Temporomandibular e Dor 

Orofacial (CARRARA; CONTI; BARBOSA, 2010) trouxe que estudos 

epidemiológicos estimam que entre 40% a 75% da população apresenta algum sinal 

da DTM, como ruídos na ATM e pelo menos 33% apresenta dor na face ou na 

região da articulação. No Brasil, estima-se que pelo menos 37,5% da população 

apresente algum sintoma da disfunção. 

Felício et. al. (2004) realizaram estudo transversal avaliando 27 sujeitos 

com DTM, realizaram avaliação otorrinolaringológica e audiológica e responderam a 

um questionário, buscando investigar a associação entre sintomas otológicos e 

sinais/sintomas relacionados à disfunção. Foi encontrada associação significativa 

entre os sintomas da DTM e otológicos. A prevalência do zumbido e plenitude 

auricular foi de 74,97%, seguida da otalgia com 59,26%. A relação entre as queixas 

foi justificada pela relação embriológica, anatômica e funcional existente entre as 

ATM’s e as estruturas da orelha média. 

Em estudo com o objetivo de avaliar o estado audiológico de sujeitos com 

DTM e sintomas auditivos, Pekan e colaboradores (2010) utilizaram dois grupos: 

grupo DTM– sujeitos com DTM e queixas auditivas; e grupo controle – sujeitos sem 

DTM e sem queixas auditivas (incluindo zumbido, plenitude auricular, otalgia, 

vertigem e hipoacusia). Os autores avaliaram os grupos seguindo o Research 

Diagnostic Criteria (RDC/TMD) e através da audiometria e imitanciometria. Houve 

prevalência de otalgia (72%), zumbido (52%), plenitude auricular (56%), vertigem 
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(20%) e perda de audição subjetiva (8%), além de ser encontrada associação entre 

a DTM e função auditiva no grupo caso. Eles também encontraram diferença 

estatisticamente significativa quando compararam os limiares tonais entre os grupos 

e concluíram que existe relação entre a DTM e a alterações auditivas. No nosso 

estudo, diferente do supracitado, utilizamos além dos exames auditivos a 

acufenometria e o THI, para melhor caracterização do zumbido. 

Kanji e Khoza-Shangase (2013) estudaram a relação entre DTM e 

zumbido e realizaram avaliação em dois grupos: sujeitos com e sem DTM, porém 

ambos com zumbido. Eles incluíram participantes que apresentavam audição normal 

comprovada através da audiometria e passaram por avaliação da audição com um 

especialista. Para avaliação foi considerada a otoscopia, imitanciometria, 

audiometria e avaliação acústica do zumbido. Segundo os autores, trata-se de um 

estudo exploratório não-experimental com avaliação dos grupos e comparação entre 

eles. Os autores encontraram que o zumbido no grupo com DTM exibia uma faixa de 

frequência específica entre 6KHz e 8KHz e intensidade entre 20dB e 35dB; diferente 

do grupo sem DTM que apresentou uma faixa de frequência maior: entre 250Hz e 

8KHz e intensidade entre 15dB e 55dB. Porém, não houve diferença 

estatisticamente significativa quando comparadas as frequências dos dois grupos de 

acordo com o teste t, o que eles associação ao fato do tamanho da amostra ser 

relativamente pequeno. 

Ferendiuk et al (2014) realizaram estudo retrospectivo em protocolos 

médicos de 1208 sujeitos, entre 19 e 50 anos, que passaram por avaliação da DTM 

e audiológica, e objetivou encontrar a prevalência de sintomas otorrinolaringológicos 

em indivíduos que apresentassem disfunção temporomandibular. O sintoma mais 

relatado foi a dor de ouvido (5,71%), seguido do zumbido (3,72%), plenitude 

auricular (1,16%) e vertigem (0,75%). Os autores justificam a relação entre DTM e os 

sintomas auditivos pela relação de proximidade anatômica existente entre a 

Articulação Temporomandibular (ATM) e orelha. 

Buergers et al (2014) (BUERGERS et al., 2014) realizaram estudo clínico 

prospectivo para avaliar a possível associação entre zumbido e DTM e investigar o 

efeito da terapia estomatognática no zumbido. Os autores contaram com 30 

participantes com DTM e zumbido e realizaram três avaliações: 1- avaliação 



27 
 

detalhada do sistema mastigatório, 2- avaliação da DTM através do RDC e 3- 

aplicação do THI. Foi aplicado para cada paciente um plano terapêutico e fizeram 

dois tipos de tratamento: placa oclusal e tratamento fisioterapêutico. Os pacientes 

foram reavaliados em cinco meses com perguntas acerca do zumbido, dor na ATM, 

sons articulares e limitação dos movimentos mandibulares, além de responderem ao 

THI e passarem por avaliação através do RDC. Como resultados, 100% obtiveram 

melhora/remissão completa do zumbido agudo, 82% da dor, 69% de sons 

articulares, 50% da limitação dos movimentos mandibulares, 44% do zumbido e 18% 

do zumbido crônico. 

2.4. Qualidade de vida 

Sujeitos que apresentam DTM sofrem uma variedade de sintomas 

psicossociais que são consequências da condição clínica apresentada. Diagnósticos 

relacionados associados com dor tem maior impacto na qualidade de vida do que 

sinais e sintomas não associados com a dor. Sendo assim, sujeitos com 

diagnósticos musculares apresentam pior desempenho nas avaliações através de 

instrumentos que avaliam a qualidade de vida como o Oral Health Impact Profile 

(OHIP) (REISSMAN et al., 2007) 

O OHIP-14 trata-se de uma versão reduzida do OHIP-G (que contém 49 

itens) que foi traduzida e validada pro português por Oliveira e Nadanovsky (2005) e 

é um questionário composto de 14 itens que incluem 7 subescalas: limitação 

funcional, dor física, desconforto psicológico desabilidade física, desabilidade 

psicológica, desabilidade social e desabilidade. Ele foi criado com o objetivo de 

avaliar o impacto da saúde oral na qualidade de vida do sujeito e apresenta como 

vantagem o fato de ser um questionário curto, simples, de fácil entendimento e 

apresenta o resultado em escores, onde os valores variam de zero a 56 (OLIVEIRA; 

NADANOVSKY, 2005). 

Reissman et al (2007) realizaram estudo transversal e avaliaram 471 

sujeitos através do RDC/TMD e do OHIP – G (instrumento diferente do utilizado 

nesse estudo, porém com o mesmo objetivo), objetivando comparar os impactos 

orais na qualidade de vida em grupo com DTM da população em geral sem DTM 

para determinar o impacto funcional e psicossocial nesses pacientes. Os resultados 
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mostraram que todos os sujeitos diagnosticados com diagnosticados com DTM no 

eixo I do RDC apresentam maior impacto na qualidade de vida (média de 27.5-56.2), 

quando comparados com a população geral. 

Levando em consideração os impactos que a DTM traz à qualidade de 

vida dos sujeitos, Calderon et. al. (2012) realizaram estudo transversal e avaliaram 

59 pacientes que apresentavam DTM e zumbido em que o objetivo principal era 

avaliar a relação entre intensidade e duração da dor, zumbido e qualidade de vida 

nesses sujeitos, sendo utilizado o RDC/TMD e o OHIP. Ao analisarem os resultados, 

concluíram que o zumbido e a dor crônica podem prejudicar a qualidade de vida do 

sujeito. 

Lemos et. al. (2015) realizaram estudo transversal e avaliaram 135 

adultos entre 18 e 25 anos. Os voluntários passaram por avalição para observar a 

presença e a classificação da DTM, além do impacto na qualidade de vida oral 

através do Oral Health Impact Profile, em sua versão reduzida, (OHIP-14). Como 

resultado, os voluntários com sinais clínicos de disfunção temporomandibular, 

apresentam maior comprometimento na qualidade de vida quando comparados com 

indivíduos sem sinais e sintomas da DTM. E ainda, os indivíduos com sinais clínicos 

de disfunção articular e muscular simultaneamente apresentam maiores escores no 

OHIP-14 (p=0,034). Os autores concluem que a DTM traz impactos negativos na 

qualidade de vida dos sujeitos com disfunção temporomandibular. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar a relação entre DTM, estado e sintomas audiológicos de 

pacientes portadores de DTM, verificando-se ainda os possíveis comprometimentos 

da qualidade de vida dos pacientes em questão. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Avaliar a relação entre DTM, características audiológicas e sintomas 

otológicos, e sua prevalência na amostra estudada; 

 Verificar quais os diagnósticos de DTM mais frequentes; 

 Verificar o possível efeito da DTM e zumbido na Qualidade de Vida dos 

sujeitos, comparando dados do impacto da DTM na saúde oral e do zumbido 

na vida; 

 Avaliar a relação existente entre DTM e zumbido (loudness e pitch), 

caracterizando este sintoma através da acufenometria. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo transversal, onde foram avaliados e comparados 

quesitos relacionados à DTM e a presença de alterações auditivas. 

4.1 Universo e amostra 

A pesquisa seguiu as recomendações de critérios e exigências 

estabelecidas pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e 

este projeto foi cadastrado na Plataforma Brasil e submetido ao comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley para 

avaliação, tendo sido aprovado com protocolo CAAE 38328714.9.0000.5183 

(ANEXO A). Após a aprovação, deu-se início a coleta dos dados e os sujeitos que 

concordaram em participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (APÊNDICE A). 

A população alvo do estudo foi composta por pacientes atendidos no 

Serviço de Tratamento da Dor Orofacial do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW) e na Clínica de Oclusão do Departamento de Odontologia Restauradora 

(DOR) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

A amostra foi composta pelos pacientes que se enquadraram nos critérios 

de inclusão e exclusão desta pesquisa, apresentados na página seguinte, e foi de 

natureza não-probabilística e obtida por conveniência, por ter sido proveniente de 

população que procura o atendimento nos referidos serviços.  

Foram avaliados 53 sujeitos para o grupo DTM e 30 para o grupo 

controle. Porém apenas 25 indivíduos do grupo DTM se encaixaram nos critérios de 

inclusão e 29 se encaixaram nos critérios do grupo controle.  

Foram obtidos dois grupos. Grupo DTM: composto por pacientes 

portadores de algum tipo de DTM diagnosticados e subdivididos de acordo com os 

grupos do RDC/TMD e que apresentaram relato de zumbido; e grupo controle: 

formado por voluntários assintomáticos, que não possuam histórico de DTM ou 

sintomas otológicos. Tais voluntários foram selecionados entre os funcionários da 

UFPB e estudantes da mesma instituição, e também foram examinados pelo 

RDC/TMD e pela avaliação auditiva, propiciando a confirmação do diagnóstico 
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negativo de DTM e de patologias auditivas existentes. Para evitar possíveis efeitos 

de viés, procurou-se equalizar os dois grupos de acordo com o gênero e faixa etária, 

evitando possível influência dessas variáveis nos resultados do estudo. 

 

4.2 Critérios de inclusão 

Foram incluídos na pesquisa todos os pacientes que apresentavam DTM 

e queixa de zumbido, provenientes do Serviço de Dor Orofacial do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) e da Clínica de Oclusão do Departamento de 

Odontologia Restauradora, que concordassem em participar da pesquisa através da 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Além disso, foram 

considerados sujeitos com audição normal e curvas timpanométrica tipo ―A‖, 

comprovadas pela audiometria e imitanciometria, respectivamente. 

 

4.3 Critérios de exclusão 

Foram excluídos da amostra sujeitos que tivessem (PEKKAN et al., 2010): 

 Mais que 65 anos de idade; 

 Qualquer tipo de doença no ouvido que causem perda auditiva ou sintomas 

audiológicos como zumbido, hiperacusia, plenitude auricular, e outros; 

 Doenças sistêmicas que não estejam controladas como reumatismo, diabetes 

mellitus, e doenças psiquiátricas ou de origem neurológica; 

 Qualquer tipo ou grau de perda auditiva detectáveis na avaliação auditiva; 

 Algum tipo de doença autoimune que comprometesse as articulações. 

 

4.4 Instrumentos utilizados 

4.4.1 Instrumentos 

Foram utilizados quatro instrumentos: Ficha de anamnese dos sintomas 

otológicos e do zumbido e da avaliação audiológica da divisão de Audiologia da 

clínica-escola de Fonoaudiologia-UFPB (APÊNDICE B), o Oral Health Impact Profile 
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(ANEXO B), em sua versão reduzida (OHIP -14), traduzido e validado para o 

Português (OLIVEIRA; NADANOVSKY, 2005), o Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

(FERREIRA et al., 2005)(ANEXO C) e o RDC/DTM, eixos I e II, traduzido e validado 

para o português (PEREIRA JR, FAVILLE, DWORKIN, 2004)(ANEXO D).  

4.4.2 Avaliação da DTM 

Para diagnóstico da DTM todos os indivíduos foram avaliados por meio do 

questionário do RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders), traduzido e validado para a língua portuguesa (PEREIRA JR; FAVILLA; 

DWORKIN, 2004). (ANEXO D). 

O RDC/DTM contém dois eixos: o Eixo I consiste de diagnóstico físico, 

através de exame clínico padronizado, que traz as condições clínicas da DTM. O 

exame clínico consiste de caracterização da dor e ruídos articulares, medidas da 

movimentação mandibular e palpação manual dos músculos mastigatórios e da 

ATM. Sendo assim, o Eixo I divide o tipo de DTM em três grandes grupos de 

diagnósticos, conforme o Quadro 1. Já o Eixo II divide o indivíduo em quatro itens: 1 

– grau da dor crônica (grau zero a 4); 2 – grau de depressão (normal a severo); 3 – 

grau dos sintomas físicos não específicos incluindo dor (normal a severo); e 4 – 

limitações relacionadas ao funcionamento mandibular e é composto de um 

questionário a ser respondido pelo voluntário envolvendo o grau da dor crônica, o 

impacto psicossocial da dor, características da intensidade da dor e limitações 

relacionadas ao funcionamento mandibular. 

 

 

QUADRO 1: Grupos de dignóstico de DTM, conforme o RDC/TMD (Adaptado de 

Pereira, 2004). 

Grupos de Diagnóstico 

Grupo I – Desordens 

Musculares 

a- Dor miofascial 

b –Dor miofascial com limitação de abertura 

Grupo II – Deslocamentos 

de disco 

a. Deslocamento de disco com redução 

b. Deslocamento de disco sem redução, com abertura 

limitada 

c. Deslocamento de disco sem redução, sem abertura 

limitada 

III. Artralgia, artrite, a. Artralgia 
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artrose b. Osteoartrite da ATM 

c. Osteoartrose da ATM 

 

 

4.4.3 Avaliação audiológica e do zumbido 

 

Para investigação da presença de sintomas otológicos foi aplicado uma 

ficha de anamnese contendo questões relacionadas aos sintomas otológicos como 

zumbido, plenitude auricular, otalgia, otorreia e prurido. Outros fatores incluem: 

fatores de exposição a patologias auditivas, como ruído ocupacional, doenças 

sistêmicas e materiais químicos. Essa ficha de avaliação é da divisão de Audiologia 

da Clínica-escola de Fonoaudiologia (UFPB). 

Para avaliar a interferência do zumbido na qualidade de vida dos 

pacientes foi aplicado o Tinnitus Handicap Inventory (THI), na versão traduzida para 

o Português Brasileiro, por Ferreira et al (2005). O THI é um questionário composto 

por 25 itens, divididas em três escalas: funcional, emocional e catastrófica. Cada 

item apresenta três opções de respostas: para as respostas sim (quatro pontos), às 

vezes (dois pontos) e não (zero pontos). A pontuação mínima é 0 e a máxima é de 

100. De acordo com a pontuação os pacientes foram classificados em quatro 

categorias: nenhuma incapacitação (0-16), incapacitação leve (17-36), incapacitação 

moderada (37-56) e incapacitação severa (57-100). 

Os voluntários foram submetidos à imitanciometria para avaliação da 

curva timpanométrica e dos reflexos estapédicos ipsi e contralaterais, nas 

frequências de 500Hz, 1, 2 e 4 kHz. Esse exame avalia a integridade da orelha 

média, bem como a presença do reflexo estapediano. Nessa pesquisa, ele foi 

utilizado como critério de inclusão dos sujeitos nos dois grupos Além disso, os 

sujeitos foram submetidos a audiometria tonal, onde foram realizadas por 

examinadores calibrados, através de audiômetro devidamente calibrado nas 

frequências de 250-8000 Hz, na clínica de Audiologia do Departamento de 

Fonoaudiologia - UFPB. Após isso, as audiometrias foram avaliadas para a 

classificação da audição dentro dos padrões da normalidade, com média tritonal em 

25dB. A média tritonal é a média das intensidades apresentadas pelo sujeito nas 

frequências de 500Hz, 1KHz e 2KHz. A audiometria tem o principal objetivo de 

avaliar a audição e classificar possíveis perdas auditivas presentes. Nessa pesquisa, 
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os sujeitos dos dois grupos precisavam apresentar a audição dentro dos padrões da 

normalidade (25dB) 

Além disso, também foi realizada a acufenometria que se trata da 

medição do zumbido a partir da comparação de sons em frequências específicas, 

com tom puro de audiômetro devidamente calibrado e realizado por examinador 

devidamente treinado (AZEVEDO et al., 2007). A acufenometria foi realizada em 

cabina acústica, utilizando-se do mesmo audiômetro (AVS 500). Consistiu-se a 

obtenção da intensidade (loudness) e da frequência (pitch) que o paciente referia ser 

o mais semelhante possível do zumbido. Foram oferecidas diferentes intensidades e 

frequências de som que o paciente indicava qual mais se assemelhava com seu 

zumbido. Sempre que o zumbido fosse unilateral, era oferecido o som na orelha 

contralateral. Caso o zumbido fosse bilateral, se oferecia o som na orelha de melhor 

audição. 

Primeiramente, pesquisou-se o loudness, apresentando um ruído em 

1000 Hz, sendo o incremento na intensidade do som feita a cada 1 dB. O resultado 

foi expresso em dB NS (nível de sensação). A seguir se pesquisou o pitch, 

utilizando-se o ruído que mais se assemelhava ao seu zumbido (Narrow Band Noise, 

White Noise, Frequência Modulada, Tom Puro Contínuo ou Tom Puro Pulsátil) e o 

paciente escolhia entre dois sons diferentes, por exemplo um som de 125 Hz e outro 

de 8000 Hz, perguntando ―qual destes sons é mais parecido com o seu zumbido?‖. 

O pitch foi expresso em hertz (Hz), correspondendo à percepção da frequência do 

zumbido. 

 

4.4.4 Qualidade de vida 

A qualidade de vida foi mensurada utilizando o Oral Health Impact Profile 

(ANEXO B) em sua versão reduzida (OHIP-14), traduzido e validado para o 

português (OLIVEIRA; NADANOVSKY, 2005). O questionário é composto por 14 

perguntas, duas para cada uma das sete dimensões do instrumento: limitação 

funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade física, incapacidade 

psicológica, incapacidade social e desvantagem. O questionário é respondido com 

uma escala do tipo Likert, com cinco opções: nunca, raramente, às vezes, 

repetidamente e sempre, graduadas, respectivamente como zero, um, dois, três e 

quatro. Todas as respostas ordinais foram somadas para produzir um escore total do 
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OHIP-14, que poderá variar de zero a 56, com maiores escores significando impacto 

mais negativo na saúde oral. 

 

4.5 Coleta dos dados 

4.5.1. Avaliação da DTM (RDC/TMD) 

Anteriormente à coleta dos dados, o examinador foi treinado e avaliado 

um por examinador mais experiente para que houvesse um padrão nas avaliações 

realizadas. Após a calibração, foi realizada uma avaliação prévia com um sujeito 

(piloto) a fim de observar se os questionários estavam sendo compreendidos e 

aplicados de forma clara e concisa. 

Os sujeitos foram captados dos serviços à medida que se dirigiram aos 

mesmos e relataram seus sintomas, sendo encaminhados para sala apropriada. 

Após isso, foram explicados todos os objetivos da pesquisa, e realizado o convite 

para participar da avaliação de forma voluntária. Os sujeitos que concordaram em 

participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A partir disso, 

deu-se início a coleta dos dados. 

Optou-se por realizar entrevista, ao invés do próprio paciente responder 

ao questionário. Essa opção foi escolhida para que houvesse um padrão na 

aplicação dos mesmos e para garantir a fidelidade aos objetivos de cada pergunta 

do instrumento, evitando assim viés nas respostas. Além disso, também considera-

se o viés de memória, uma vez que os pacientes eram questionados acerca de 

sintomas que podem ter acontecido há algum tempo. 

Inicialmente, os sujeitos foram acomodados em cadeira própria e o 

examinador utilizou de prancheta para auxílio, sendo uma avaliação individual. Foi 

realizada a entrevista com o OHIP-14 e logo após iniciou-se a entrevista de acordo 

com o eixo II do RDC/DTM. 

Após a entrevista foi realizada a avaliação clínica da DTM, seguindo o 

eixo I. O exame foi realizado nas dependências das referidas clínicas, sob luz 

ambiente, em cadeira com encosto e com o examinador respeitando os princípios da 

biossegurança. 
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Para mensuração dos movimentos mandibulares utilizou-se um 

paquímetro digital, utilizando a medida em mm e sendo consideradas duas casas 

decimais após a vírgula. As medidas consideradas pelo RDC/DTM são: abertura 

sem auxílio sem dor, abertura máxima sem auxílio, abertura máxima com auxílio, 

trespasse incisal vertical, ruídos articulares (em abertura e fechamento), excursões 

lateral esquerda e direita e protrusão, além do desvio de linha média.  

Para mensuração das aberturas da boca mediu-se a distância entre as 

bordas incisais dos incisivos superiores e inferiores em mm com paquímetro digital, 

como preconizado pelas especificações para os exames de DTM do RDC/DTM 

(DWORKIN, LERESHE, 1992). Já para avaliação dos ruídos articulares os sujeitos 

foram questionados sobre a presença dos mesmos e quando presente o avaliador 

posicionou o dedo indicador para a palpação da articulação e confirmação da 

presença e tipo do ruído. Foram considerados apenas os ruídos que fossem 

presentes em três repetições do movimento. Quando presentes, eles foram 

classificados em ―nenhum‖, ―estalido‖, ―crepitação grosseira‖ e ―crepitação fina‖, 

como preconizado também pelas especificações para exames da DTM do 

RDC/DTM. No caso da excursão lateral esquerda e direita e do desvio de linha 

média foi utilizado uma lapiseira grafite, com ponta 0.7mm, ensacado e 

desinfeccionado por fricção com gase embebida em álcool etílico 70ºGL (marca 

Ciclo Farma, São Paulo, Brasil). 

A próxima etapa foi a avaliação através da palpação da musculatura e 

ATM, e para isso foi realizada um treinamento prévio da força a ser utilizada pelo 

examinador em cada músculo. Para isso, foi utilizada balança portátil modelo 

EK3252 e foram consideradas as forças de 0,5kg e 1kg. Após a calibração, deu-se 

início a palpação da musculatura. 
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Figuras 1 e 2: Calibração na balança portátil da forças de 1Kg/cm2 e 0,5Kg/cm2. 

FONTE: (PINHEIRO, 2012) 

 

Para a palpação consideraram-se os dois lados (direito e esquerdo). A 

avaliação seguiu a sequência proposta pelo exame clínico do RDC/DTM: músculo 

temporal (posterior, médio e anterior), músculo masseter (superior, médio e inferior), 

região mandibular posterior (área entre a inserção do músculo 

esternomeidomastoideo e a borda posterior da mandíbula), região submandibular, 

polo lateral e ligamento posterior da ATM. Para a palpação extraoral foi utilizada 

força de 1 kg/cm². Seguindo a palpação da musculatura, partiu-se para avaliação 

intraoral; área do pterigoideo lateral (área que compreende região posterior aos 

molares superiores) e tendão do temporal (região próxima a borda anterior do 

processo coronóide), sendo considerado nesse caso força de 0,5kg/cm² de força 

(Figuras 3 a 8). A dor foi quantificada de 0 a 3, sendo ―0‖ = ausência de dor, ―1‖ = dor 

leve, ―2‖ = dor moderada e ―3‖ = dor severa. 

1 2
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Figuras 3 e 4: Palpação dos músculos temporal e masseter, respectivamente. 

FONTE: (PINHEIRO, 2012) 

 

 

Figuras 5 e 6: Palpação da região mandibular inferior e polo lateral da ATM, 

respectivamente. 

FONTE: (PINHEIRO, 2012) 

 

 

 

 
 

3 4

5 6 
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Figura 7 e 8: Palpação posterior da ATM e palpação da área do músculo pterigoideo 

lateral, respectivamente. 

FONTE: (PINHEIRO, 2012) 

 

4.5.1. Avaliação audiológica 

Após as entrevistas e a avaliação clínica da DTM o sujeito foi 

encaminhado à clínica escola de Fonoaudiologia, para a avaliação auditiva. 

Após a marcação do exame e a chegada do sujeito à clínica, o mesmo foi 

acomodado em cadeira apropriada e respondeu à entrevista de anamnese, que 

continha dados relacionados às queixas auditivas, avaliações audiológicas prévias, 

possíveis exposições a agentes indutores de perdas auditivas e sintomas 

audiológicos (tanto doenças sistêmicas, quanto fatores externos - ruído ocupacional 

e não-ocupacional, produtos químicos, fumo, medicamentos), e características 

específicas do zumbido (como localização, tempo, surgimento, tipo, momento em 

que aparece, interferências na vida e causas do zumbido). Após a anamnese, foi 

realizada a entrevista com o THI (Tinnitus Handicap Inventory), onde o sujeito pode 

responder com ―sim‖, ―as vezes‖ e ―não‖.  

Após a resposta à entrevista, o sujeito foi encaminhado para realização 

da imitanciometria, onde foi acomodado em cadeira apropriada e recebeu as 

orientações e explanações acerca do exame. O examinador seguiu os padrões de 

biossegurança (jaleco e luva) e a sonda utilizada foi devidamente higienizada 

 

7 

8 
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seguindo os padrões de biossegurança, sendo uma sonda para cada paciente. O 

resultado encontrado foi anotado em ficha adequada, sendo considerado o tipo da 

curva, o volume do CAE (conduto auditivo externo), o pico de admitância da Orelha 

Média (OM), medido em mVcm³, o pico de pressão (daPa) e o gradiente 

timpanométrico, tanto da orelha direita, como da orelha esquerda. As marcações das 

cores específicas (vermelho para orelha direita e azul para orelha esquerda) são 

preconizados pelo Manual de procedimentos em audiometria tonal limiar, 

logoaudiometria e medidas de imitância acústica da Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2013) e foram 

utilizados pelo examinador. Foi orientado ao paciente não deglutir e nem abrir a 

boca durante a realização do exame, a fim de não haver movimentação da sonda na 

orelha externa. O impendanciômetro utilizado foi o modelo AT235 da Interacoustics, 

com calibração em 18/07/2014. 

 

Figura 9: Impendanciômetro utilizado na coleta dos dados. 

 

Imediatamente após a imitanciometria, o sujeito foi encaminhado a cabina 

acústica para realização da audiometria. Na cabina, o examinador acomodou o 

sujeito em cadeira apropriada, foram colocados os fones em cada orelha, a cabina 

foi fechada e deu-se início ao exame. Foram emitidos tons puros, começando pela 

frequência de 1kHz e em intensidades decrescentes, sendo orientado ao paciente 

levantar a mão sempre que ouvisse o som. Seguiu-se o mesmo critério de 

9 
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padronização das cores para cada orelha (vermelho para a direita e azul para 

esquerda). O audiômetro utilizado foi a AVS-500, com última calibração em 

18/07/2014. 

 

 

Figuras 10: cabina acústica e audiômetro utilizados na coleta dos dados. 

 

Finalizando as avaliações, partiu-se para a acufenometria, onde os 

pacientes foram expostos a tons puros ou ruídos (de acordo com a característica do 

zumbido do sujeito) em frequência e intensidade próximas ao do zumbido relatado 

pelo mesmo. A partir dessas exposições o voluntário foi orientado a relatar qual som 

é o mais próximo ou idêntico ao seu zumbido. Nesse exame também utilizou-se o 

mesmo audiômetro citado anteriormente. 

 

4.6 Análise de dados 

 

Os dados foram tabulados em banco de dados criado no programa SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences), versão 13.0, e foram analisados de forma 

descritiva. Os dados numéricos tiveram sua avaliação de normalidade de 

distribuição de dados realizada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os dados que 

apresentaram distribuição normal foram avaliados pelo teste paramétrico de Análise 

de Variância (ANOVA), complementada, quando necessário, pelo teste de Tukey. 

10 
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Os dados que não se apresentaram normais foram avaliados pelos testes de Mann-

Whitney U e Kruskal-Wallis. Para comparação entre grupos utilizou-se o Teste Exato 

de Fisher. Houve dicotomização dos graus de incapacidade do THI (nenhuma/leve e 

moderada/severa) para comparação com os domínios do OHIP, sendo considerado 

em todos os casos significância de 5% (α=0,05). 
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5 RESULTADOS 

Durante o período de coleta dos dados um total 83 sujeitos foram 

avaliados, incluindo o grupo DTM (com DTM e queixas auditivas), e o grupo controle 

(sem DTM e queixas auditivas). Após a análise e aplicação dos critérios de inclusão, 

25 sujeitos foram incluídos no grupo DTM e 29 no grupo controle. Vinte e nove 

participantes da pesquisa foram excluídos por não se encaixarem em nenhum dos 

grupos. 

 

5.1. Dados demográficos da amostra 

No grupo DTM, 21 sujeitos (84%) são do sexo feminino e 4 (16%) são do 

sexo masculino, e no grupo controle 23 (79,31%) são do sexo feminino e 6 (20,69%) 

são do sexo masculino. A análise do Teste Exato de Fisher demonstra que não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,466), sendo 

assim, os dois grupos apresentaram-se homogêneos em relação ao gênero. 

Em relação à idade, a média geral dos sujeitos foi de 34,15 (± 13,80) 

anos, sendo a média do grupo DTM foi 41,6 (± 13,07) anos e do grupo controle de 

27,72 (± 11,05) anos. Houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

em relação à idade (p<0,0001) de acordo com o teste ANOVA. 

 

5.2 Disfunção temporomandibular (RDC/TMD) e zumbido 

Na tabela 1 são apresentados os diagnósticos do grupo DTM segundo o 

RDC. A maioria da amostra apresentou artralgia direita (76%) e esquerda (64%), 

seguida de dor miofascial (60%), bem como três diagnósticos (40%), considerando 

cada lado da face: direito e esquerdo. 
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Tabela 1. Categorização de quantidade de diagnósticos dos sujeitos com DTM. 

 Lado n % 

Grupos 

Ia  15 60 

Ib  9 36 

IIa 
D 7 28 

E 6 24 

IIb 
D 2 8 

E 1 4 

IIc 
D 2 8 

E 1 4 

IIIa 
D 19 76 

E 16 64 

IIIb 
D 0 0 

E 0 0 

IIIc 
D 0 0 

E 0 0 

Quantidade de 

diagnósticos 

1 4 16 

2 2 8 

3 10 40 

4 1 4 

5 8 32 
Legenda: D: direito / E: esquerdo; Ia: Dor miofascial; Ib: Dor miofascial com limitação de abertura; IIa: 
Deslocamento do disco com redução; IIb: Deslocamento do disco sem redução, com limitação de abertura; 
IIc: Deslocamento do disco sem redução, sem limitação de abertura; IIIa: Artralgia; IIIb: Osteoartrite da 
ATM; IIIc: Osteoartrose da ATM. 

 

Na tabela 2, são apresentados os sintomas auditivos relatados pelo grupo 

DTM. O sintoma mais relatado foi o zumbido (84% - orelha direita e 76% - orelha 

esquerda), plenitude auricular (64%) e tontura (64%). 
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Tabela 2. Sintomas auditivos relatados pelos sujeitos do grupo DTM. 

  n % 

Zumbido 
D 21 84 

E 19 76 

Otalgia 
D 7 28 

E 10 40 

Otorreia 
D 5 20 

E 5 20 

Prurido 
D 4 16 

E 6 24 

Dificuldade 

auditiva 
 9 36 

Plenitude 

auricular 
 16 64 

Tontura  16 64 

Legenda: D: Direito / E: esquerdo 

 

Na tabela 3, são apresentadas as características do zumbido no grupo 

DTM, de acordo com ficha de avaliação específica do zumbido. A maioria da 

amostra apresenta zumbido contínuo (88%), com som de apito (40%) e percebe o 

zumbido com duração entre 2 e 5 anos (44%).  
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Tabela 3. Características do zumbido no grupo DTM 

  n % 

Localização 

OD 21 84 

OE 19 76 

AMBAS 16 64 

Tempo de 
aparecimento 

< 1 ano 3 12 

Entre 2 e 5 anos 11 44 

Entre 6 e 10 anos 4 16 

> 10 anos 4 16 

Não sabe 
identificar 

4 16 

Zumbido 
constante 

OD 8 32 

OE 9 36 

Zumbido 
episódico 

OD 13 52 

OE 10 40 

Tipo 

Contínuo 22 88 

Pulsátil 0 0 

Intermitente 3 12 

Som 

Apito 10 40 

Chiado 4 16 

Cascata 1 4 

Abelha 5 20 

Outro 7 28 
Legenda: OD: Orelha direita;OE: Orelha esquerda 

 

A tabela 4 apresenta as características em relação ao tipo de estímulo 

apresentados aos sujeitos submetidos da acufenometria do grupo DTM. 

Tabela 4. Características do tipo estímulo apresentado na acufenometria. 

 n % 

Tipo 

Contínuo 
OD 15 60 

OE 14 56 

FM 
OD 1 4 

OE 1 4 

Ruído 

NB 

OD 5 20 

OE 4 16 
Legenda: OD: Orelha direita; OE: Orelha esquerda; FM: Frequência modulada 

 

A figura 11 traz as caraterísticas das intensidades e frequências do 

zumbido, segundo resultados da acufenometria. Com isso, observa-se que as 
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intensidades são entre 15dB e 45dB e as frequências relatadas pelos sujeitos são 

mais agudas (entre 6KHz e 8KHz). 

 

Figura 11. Distribuição das intensidades e frequências dos estímulos na 

acufenometria em ambas as orelhas (n=25). 

 

5.3. Avaliação do THI 

Para avaliação das valores do THI, os valores do THI total, funcional, 

emocional e catastrófico e da Escala analógica visual foram submetidos ao teste de 

normalidade pelo teste Shapiro-Wilk, em que encontrou-se que há uma distribuição 

não-normal dos dados (p<0,05). A tabela 5 demostra a média, desvio-padrão e 

mediana dos escores do THI total e suas divisões. A média (32,12) classifica o grupo 

DTM em incapacitação moderada, mostrando assim que o zumbido tem interferência 

na vida do sujeito. 
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Tabela 5. Média, desvio-padrão e mediana dos escores do THI no grupo controle 

 
THI Total 

THI 
Funcional 

THI 
Emocional 

THI 
Catastrófico 

Escala 
analógica 

visual 

n 25 25 25 25 25 

Média 32,12 13,84 11,68 7,16 5,04 

Desvio-
padrão 

± 23,563 ± 10,131 ± 10,750 ± 5,580 ± 3,221 

Mediana 28,00 10,00 10,00 8,00 5,00 
Legenda: THI: Tinnitus Handicap Inventory 

 

5.4. Avaliação audiométrica 

Na tabela 6, são apresentados as médias, desvio-padrão, mínimo e 

máximo das médias tritonais da audiometria para cada grupo. Observou-se que as 

médias do grupo controle são mais baixas que a do grupo DTM. 

Tabela 6. Média das médias tritonais da audiometria para cada grupo estudado 

 Grupo DTM (n=25) Grupo controle (n=29) 

 OD OE OD OE 

Média 16,72 dB* 13,84 dB* 6,74 dB* 4,90 dB* 

Desvio-

padrão 
± 4,818 ± 5,735 ± 5,692 ± 6,218 

Mínimo 5 0 -5 -10 

Máximo 25 25 23 17 
Legenda: OD: Orelha direita / OE: Orelha esquerda 

* Estatisticamente significativo (p<0,0001) 

 

Para compararmos as médias tritonais entre grupos realizou-se 

inicialmente o teste de normalidade dos dados Shapiro-Wilk, onde encontrou-se que 

os dados apresentaram distribuição normal dos dados (p>0,05). Sendo assim, 

aplicou-se o teste de Análise de Variância (ANOVA), que demonstrou quehouve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p<0,0001), (Tabela 7). 

caracterizando que o grupo controle apresenta-se com médias tritonais menores que 

o grupo DTM. Com isso, podemos inferir que indivíduos que apresentam DTM 

possuem médias tritonais mais elevadas  
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5.5. Avaliação do OHIP-14 

Para avaliar os dados relacionados à qualidade de vida (OHIP-14), os 

valores do OHIP e dos seus domínios (limitação funcional, dor física, desconforto 

psicológico, incapacidade física, incapacidade psicológica, incapacidade social,  e 

deficiência), foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, onde 

encontrou-se uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05), o que caracteriza 

uma distribuição não normal. 

Para comparação entre grupos, foi utilizado o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney U. A análise da tabela 7 demonstra que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos, indicando a relação positiva entre a 

DTM e a qualidade de vida. Sendo assim, a DTM influenciou a qualidade de vida em 

todos os domínios avaliados. 

 

Tabela 7: Comparação dos valores de impacto da disfunção temporomandibular na 

qualidade de vida relacionada com a saúde oral (OHIP-14) e seus domínios, nos 

grupos DTM e controle 

 GRUPO CONTROLE GRUPO DTM Valor de 

p  Média dp Mediana Média dp Mediana 

OHIP 

Geral 
2,45 ± 3,841 0 22,56 ± 10,361 23,00 0,000* 

OHIP 1 0,17 ± 0,539 0 1,60 ± 2,000 1,00 0,001* 

OHIP 2 0,28 ± 0,751 0 5,0 ± 1,398 5,00 0,000* 

OHIP 3 0,97 ± 1,569 0 5,04 ± 2,423 5,00 0,000* 

OHIP 4 0,10 ± 0,409 0 2,64 ± 2,548 2,00 0,000* 

OHIP 5 1,14 ± 4,095 0 2,64 ± 1,254 3,00 0,000* 

OHIP 6 0,41 ± 0,983 0 3,32 ± 2,212 4,00 0,000* 

OHIP 7 0,10 ± 0,310 0 2,80 ± 2,179 3,00 0,000* 

Legenda: dp: desvio-padrão 
OHIP G: Oral Health Impact Profile, DP: desvio-padrão, OHIP-1 = limitação funcional, OHIP-2 = dor 
física, OHIP-3 = desconforto psicológico, OHIP-4 = incapacidade física, OHIP-5 = incapacidade 
psicológica, OHIP-6 = incapacidade social, OHIP-7 = deficiência. 
*Estatisticamente significativo (p<0,05) – teste de Mann-Whitney 

 

A tabela 8 apresenta os valores do OHIP-14 e seus domínios, quando 

comparou-se o grupo controle com os diferentes números de diagnósticos pelo 

RDC/TMD Eixo I (variando entre 1 e 5 diagnósticos).  
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Tabela 8. Comparação dos valores de impacto da DTM na qualidade de vida 

relacionada com a saúde oral (OHIP-14) e seus domínios na comparação entre o 

grupo controle e os diferentes números de diagnósticos pelo RDC/TMD Eixo I 

  OHIP  
OHIP 

1 

OHIP 

2 

OHIP 

3 

OHIP 

4 

OHIP 

5 

OHIP 

6 

OHIP 

7 

Grupo 

controle 

Média 2,45
a 

0,17
 a
 0,28

 a
 0,97

 a
 0,10

 a
 1,14

a 
0,41

 a
 0,10

 a
 

DP ± 3,841 
± 

0,539 

± 

0,751 

± 

1,569 

± 

0,409 

± 

4,095 

± 

0,983 

± 

0,310 

Mediana 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 diag 

Média 20,00
b
 1,25

 b
 5,25

 b
 3,50

 b
 2,50

 b
 3,50

 b
 2,00

 b
 2,00

 b
 

DP ± 14,491 ± 2,50 
± 

3,095 

± 

3,416 

± 

3,109 

± 

1,000 

± 

1,414 

± 

2,309 

Mediana 17,50 0 6,00 3,00 1,50 3,00 2,50 2,00 

2 diag 

Média 21,00
 b
 1,50

 b
 4,00

 b
 4,50

 b
 1,50

 b
 2,00

 bc
 6,00

 b
 2,50

 b
 

DP ± 2,,828 
± 

0,707 
0 

± 

2,121 

± 

0,707 

± 

1,414 
0 

± 

0,707 

Mediana 21,00 1,50 4,00 4,50 1,50 2,00 6,00 2,50 

3 diag 

Média 21,80
 b
 2,20

 b
 4,60

 b
 5,30

 b
 2,80

 b
 2,40

 c
 3,10

 b
 2,30

 b
 

DP ± 8,561 
± 

2,440 

± 

2,591 

± 

1,494 

± 

2,300 

± 

0,699 

± 

2,132 

± 

2,263 

mediana 22,00 1,50 5,50 5,00 4,00 2,00 3,50 2,00 

4 diag 

Média 26,00 b 2
 b
 7

 b
 4

 b
 2

 b
 4

 bc
 5

 b
 2

 b
 

DP 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediana 26,00 2,00 7,00 4,00 2,00 4,00 5,00 2,00 

5 diag 

Média 24,75
 b
 1,00

 b
 5,38

 b
 5,75

 b
 2,88

 b
 2,50

 bc
 3,38

 b
 4,00

 b
 

DP ± 13,04 
± 

1,512 

± 

2,387 

± 

3,059 

± 

3,271 

± 

1,773 
2,560 

± 

2,204 

Mediana 25,50 0 5,50 7,50 2,00 3,00 4,00 4,00 

Legenda: 
DP: desvio-padrão; OHIP G: Oral Health Impact Profile, DP: desvio-padrão, OHIP-1 = limitação 
funcional, OHIP-2 = dor física, OHIP-3 = desconforto psicológico, OHIP-4 = incapacidade física, 
OHIP-5 = incapacidade psicológica, OHIP-6 = incapacidade social, OHIP-7 = deficiência., 1 diag: 
grupo com apenas um diagnóstico no RDC, 2 diag: grupo dois diagnósticos no RDC, 3 diag: 
grupo três diagnósticos no RDC; 4 diag: grupo quatro diagnósticos no RDC, 5 diag: grupo três 
diagnósticos no RDC. Letras minúsculas superscritas  diferentes indicam diferenças 
estatisticamente significativas pelo Teste de Kruskal-Wallis, nas colunas(p<0,05). 

 

A análise pelo teste de Kruskal-Wallis (tabela 9) demonstrou que houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p<0,0001) sendo assim, o 
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número de diagnósticos do RDC/TMD influenciou  significativamente na qualidade 

de vida medida por todos os parâmetros. Quando comparados grupo-a-grupo, o 

teste de Kruskal-Wallis estabeleceu as diferenças existentes entre eles, onde pode-

se de forma geral observar que as diferenças mais significativas ocorreram entre o 

grupo controle e os grupos com DTM, entretanto não houve diferenças entre os 

grupos com diferentes números de diagnósticos de DTM, para a maioria dos 

domínios avaliados. O único domínio que apresentou-se com diferenças 

estatisticamente significativas foi a avaliação do item desabilidade psicológica, entre 

1 e 3 diagnósticos de RDC/TMD, (p=0.030). 

 

Tabela 9: Sumário da Análise do teste de Kruskal-Wallis em relação à análise da influência do 
número de diagnósticos (1 a 5 diagnósticos) pelo RDC/TMD Eixo 1 no grupo DTM 

  OHIP 
Dor 

Física 
Desconforto 
Psicológico 

Desabilidade 
Física 

Desabilidade 
Psicológica 

Desabilidade 
Social 

Incapacidad
e 

Qui-
quadrado 

37.242 39.037 29.146 22.973 26.835 26.763 29.368 

Grau de 
liberdade 

5 5 5 5 5 5 5 

p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

Também foi comparada a relação entre os graus de incapacidade do THI 

(nenhuma e leve ou moderada e severa) e o OHIP-14, já que os dois avaliam o 

impacto do zumbido e da DTM na qualidade de vida do sujeito, respectivamente. 

Para isso, foi realizado o teste de Mann-Whitney entre grupos. Houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos apenas no item desconforto psicológico 

do OHIP (p<0,05). Dessa forma, pode-se supor que níveis maiores de incapacidade, 

diagnosticados pelo THI parecem resultar em associação estatística com maiores 

valores do desconforto psicológico. Os dados descritivos e o valor de p entre os 

grupos podem ser observados na tabela 11.  
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Tabela 10. Associação entre os graus de incapacitação do THI (nenhuma e leve ou 

moderada e severa) e o OHIP-14 em seus domínios (teste de Mann-Whitney U α 

5%) 

OHIP 
THI 

(incapacidade) 
Média DP Mediana 

Diferença 

interquartil 
p 

OHIP Geral 

Nenhuma/ leve 19,88 ± 11,129 19 17 

0,057 Moderada/ 

severa 
27,33 ± 7,053 25 13 

Limitação 

funcional 

Nenhuma/ leve 1,19 ± 1,797 0 2 

0,207 Moderada/ 

severa 
2,33 ± 2,236 2 5 

Dor física 

Nenhuma/ leve 4,56 ± 2,707 4,50 5 

0,329 Moderada/ 

severa 
5,78 ± 1,563 6 3 

Desconforto 
psicológico 

Nenhuma/ leve 4,25 ± 2,408 4 3 

0,027* Moderada/ 

severa 
6,44 ± 1,810 7 3 

Desabilidade 
física 

Nenhuma/ leve 2,13 ± 2,419 1,50 4 

0,229 Moderada/ 

severa 
3,56 ± 2,651 4 6 

Desabilidade 
psicológica 

Nenhuma/ leve 2,44 ± 1,209 2,50 1 

0,419 Moderada/ 

severa 
3,00 ± 1,323 3 2 

Desabilidade 
social 

Nenhuma/ leve 3,19 ± 2,482 3 5 

0,677 Moderada/ 

severa 
3,56 ± 1,740 4 2 

Incapacidade 

Nenhuma/ leve 2,50 ± 2,503 2 4 

0,276 Moderada/ 

severa 
3,33 ± 1,414 2 3 

Legenda: 
THI: Tinnitus handicap Inventory / DP: desvio-padrão 
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6 DISCUSSÃO 

Esse estudo não se propõe a trazer dados epidemiológicos maiores, visto 

que não é de base populacional e essa característica não compõe os objetivos 

apresentados. Em vista disso, a proposta foi realizar um estudo com vistas à 

integralidade do cuidado dessa população, apresentado dados que mostrem a real 

necessidade de atendimento específico dos sujeitos que apresentam DTM. 

Poucos estudos avaliam a quantidade de diagnósticos de acordo com o 

RDC. Apesar desse critério de pesquisa apresentar essas possibilidades, são 

poucos os estudos encontrados na literatura que abordem esse aspecto, tornando 

esta pesquisa importante e trazendo dados atualizados acerca disso. Também são 

trazidas aqui características específicas do zumbido em sujeitos com DTM obtidos 

através da acufenometria, caracterizando algo importante e que é pouco estudado. 

Além disso, os dados do THI e do OHIP foram comparados e mostram o impacto da 

DTM e do zumbido na qualidade de vida do sujeito, sendo algo novo que não fora 

estudado anteriormente, tornando de difícil comparação com a literatura existente. 

A metodologia aplicada foi baseada no estudo de Pekkan et al (2010) em 

que são comparados sujeitos com DTM e queixas auditivas a sujeitos saudáveis. 

Quando trazemos esse aspecto para qualidade de vida temos a possibilidade de 

comparar os impactos negativos que essas características proporcionam na vida do 

sujeito. Com isso, vemos que as implicações vão além de sintomas físicos, o lado 

emocional do paciente está comprometido e, em decorrência disso, o prognóstico do 

tratamento depende diretamente desse aspecto, mostrando mais uma vez a 

necessidade do cuidado integral do sujeito. 

A DTM é mais presente em mulheres (DE FIGUEIREDO et al., 

2009)(PEKKAN et al., 2010)(HILGENBERG et al., 2012)(FERNANDES et al., 

2013)(FERENDIUK; ZAJDEL; PIHUT, 2014)(BLANCO-AGUILERA et al., 

2014)(OITICICA; BITTAR, 2015) e corrobora com os achados desse estudo em que 

a maior parte do grupo DTM (84%) foi composto por mulheres Esse número pode 

ser explicado pelo fato das mulheres procurarem mais o atendimento quando 

acontece o aparecimento dos sintomas, facilitando o diagnóstico. No caso dos 

homens, há uma subnotificação pelo fato deles terem menos acesso ao serviço. 
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Além do fato das mulheres apresentarem a DTM, a idade média dos 

sujeitos que apresentam a disfunção nesse estudo foi de 41,6 (±13,07) anos, e de 

27,72 (±11,09) anos no grupo controle, corroborando com o estudo de Fernandes et 

al (2014) em que a média de idade encontrada foi de 37,0 (±12,7) anos em sujeitos 

com DTM, bem como com o estudo de Vielsmeier et al (2011) (VIELSMEIER et al., 

2011) que avaliou 30 sujeitos com zumbido e com e sem DTM em estudo caso-

controle, e encontrou a média de idade de 41,9 (±15,2) anos. Além deste, outro 

estudo avaliou 407 sujeitos e encontrou média de idade de 41,48 (± 14,63) anos 

para mulheres e 42,15 (± 14,63) anos para homens (BLANCO-AGUILERA et al., 

2014). 

No presente estudo, houve diferença estatisticamente significativa na 

comparação dos grupos em relação à idade, tendo o grupo DTM apresentando 

maior média de idade. Essa diferença entre grupo DTM e controle pode se dever ao 

fato da dificuldade de serem encontrados sujeitos em maior idade que não 

apresentassem DTM, perda auditiva ou zumbido (grupo controle), fatores estes que 

fazem parte dos critérios de inclusão e exclusão desse estudo. Para o grupo DTM, 

uma média maior de idade pode ser explicada devido a característica do serviço em 

que a amostra foi selecionada, em que maior parte dos pacientes atendidos no 

serviço é entre 41 e 60 anos (DANTAS et al., 2015). 

Em relação aos diagnósticos do Eixo I do RDC/TMD, podendo ser 

desordem muscular (grupo I), deslocamento do disco para articulação direita e 

esquerda (grupo II) e outras condições articulares para articulação direita e esquerda 

(grupo III). Em cada grupo articular (II e III) a ATM pode receber um diagnóstico ou 

não apresentar nenhum diagnóstico articular, sendo que não é possível que o 

paciente apresente mais do que um diagnóstico dentro do mesmo grupo. Dessa 

forma, o número de diagnósticos pode variar de 1 a 5 (1 do grupo I, 1 do Grupo II e 1 

do Grupo III para cada ATM).  

Poucos estudos trazem a avaliação dos subdiagnósticos do RDC/TMD, 

que é importante pelo fato de caracterizar melhor o tipo de DTM que o sujeito 

apresent. No presente estudo os subgrupos mais prevalentes foram os de alterações 

do grupo IIIa (artralgia) (76%), bem como grupo Ia (dor miofascial) (60%), 

concordando parcialmente com os achados de Hilgenberg et al (2012), que 
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encontraram uma maior prevalência de alterações do grupo IIIa (artralgia), (53% da 

amostra), seguida de 42% para o grupo IIa (deslocamento do disco com redução) e 

39 % no grupo Ib (dor miofascial com limitação de abertura). Além disso, encontrou-

se diferença estatisticamente significativa quando esses dados foram relacionados 

com a presença de zumbido (p<0,05). 

Além deles, Manfredini et al (2010) avaliaram 199 sujeitos através do 

RDC/TMD buscando encontrar a prevalência de diferentes diagnósticos da DTM na 

população. Os autores encontraram prevalência de 49,7% para o grupo I (desordens 

musculares), 57,3% de prevalência para o grupo II (deslocamento de disco) e 81,4% 

para o grupo III (outras condições articulares). Quando subdividiu-se o grupo I em Ia 

e Ib, os autores encontraram prevalência de 42,2% e 7,5%, respectivamente. Além 

disso, encontraram também prevalência do grupo IIIa de 39,2% (lado direito) e 

32,7% (lado esquerdo). Outro estudo (MANFREDINI et al., 2012), que avaliou 420 

sujeitos e os classificou de acordo com os subitens do RDC, encontrou 36,5% e 

19,9% de prevalência para os grupos Ia e Ib, respectivamente. Ambos os estudos 

apresentam valores parecidos com os achados desta pesquisa. 

No nosso estudo, os subgrupos Ia e Ib tiveram prevalência de 60% e 

36%, respectivamente, e o grupo IIIb e IIIc não teve nenhum sujeito, apenas no 

grupo IIIa (76% - lado direito e 64% - lado esquerdo). Essa diferença entre valores 

pode ser explicada pelo número da amostra dessa pesquisa ter sido relativamente 

pequena, quando comparada ao estudo supracitado. O fato dos critérios de inclusão 

serem bem específicos também tornou difícil encontrar uma amostra maior, já que a 

maioria dos pacientes avaliados apresentava perda auditiva, tendo em vista a idade 

mais avançada (maior que 50 anos), o que excluía estes da pesquisa. 

Além dessa divisão, pode-se distribuir os diagnósticos pela quantidade, 

como relatado anteriormente. Sendo assim, uma pessoa pode receber até cinco 

diagnósticos (tabela 1). Semelhante a esse estudo, Manfredini et al (2010), 

Manfredini et al (2012) e Guarda-Nardini et al (2012) também avaliaram os pacientes 

em relação à presença de alterações simultâneas de diferentes grupos (grupo I + 

grupo II + grupo III). Os primeiros autores encontraram 21,6% de prevalência 

(MANFREDINI et al., 2010), seguidos de 7,8% (MANFREDINI et al., 2012) e 20,7% 
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de prevalência no terceiro autor (GUARDA-NARDINI et al., 2012). Neste estudo, a 

prevalência de sujeitos que apresentava diagnósticos nos três grupos foi de 32%.  

Múltiplos diagnósticos são encontrados na literatura (MANFREDINI et al., 

2010)(MANFREDINI et al., 2011)(MANFREDINI et al., 2012)(GUARDA-NARDINI et 

al., 2012), e mostram que os sujeitos com a DTM apresentam tanto sintomas 

musculares, quanto articulares. Esses dados refletem a complexidade da 

sintomatologia clínica da DTM e a necessidade de tratamento desses sujeitos.  

Outras características clínicas da DTM também são bem conhecidas e 

relatadas na literatura, que são os sintomas audiológicos. Nesse estudo, os 

pacientes passaram por avaliação auditiva para fins de diagnóstico de audição 

normal e para comparação desses dados entre o grupo DTM e o grupo controle. O 

grupo com DTM teve uma gama de sintomas audiológicos, em que o mais relatado 

foi a plenitude auricular (64%), seguida da otalgia (40%) e da dificuldade auditiva 

(36%). Pekkan et al (2010) encontrou uma prevalência semelhante de plenitude 

auricular (56%), entretanto uma prevalência maior de otalgia (72%).Esse dado 

corrobora com outros estudos que também apresentam dados relacionados aos 

sintomas auditivos apresentados pelos sujeitos com DTM (TUZ; ONDER; KISNISCI, 

2003)(PEKKAN et al., 2010)(HILGENBERG et al., 2012)(FERENDIUK; ZAJDEL; 

PIHUT, 2014). 

Um dos sintomas audiológicos que é bem presente nos sujeitos com DTM 

é o zumbido. O fato de existirem exames e escalas específicas para se avaliar esse 

sintoma, foi um dos motivos dele ser amplamente avaliado nesse estudo. A partir 

disso, foi possível descrever e avaliar as características específicas do zumbido, o 

que favorece a caracterização do zumbido em pacientes com DTM, sendo mais 

prevalente o zumbido episódico (40-52%), seguido pelo zumbido contínuo (32%-

36%), concordando com os resultados de Felício et al (2004) que também relatam 

que o zumbido nos portadores de DTM é episódico (52%). (VIELSMEIER et al., 

2011)(KANJI; KHOZA-SHANGASE, 2013).  

Os resultados do presente estudo corroboram em parte com os autores 

supracitados, pois foi encontrado que 88% é do tipo contínuo (VIELSMEIER et al., 

2011), 52% é episódico (FELÍCIO et al., 2004) e 32%/36% é do constante (KANJI; 
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KHOZA-SHANGASE, 2013). Porém, existe a necessidade de dados mais completos 

na literatura, visto que são poucos os estudos que apresentam essas características. 

Sendo assim, os dados apresentados na tabela 3 são novos e de suma importância 

para a literatura. 

Além da descrição das características do zumbido, foram expostos os 

dados da acufenometria. A intensidade e a alta frequência são características já 

encontradas na literatura (FELÍCIO et al., 2004)(VIELSMEIER et al., 2011)(KANJI; 

KHOZA-SHANGASE, 2013). Felício et al (2004) aponta que essa característica 

diferencia o zumbido nos sujeitos com DTM, do zumbido de sujeitos com patologias 

otoneurológicas e ressalta a necessidade do diagnóstico diferencial nesses 

pacientes.  

Por se tratar de um som que gera incômodo na vida do sujeito, surgiu a 

necessidade da avaliação desse impacto e o THI quantifica essa interferência 

(tabela 5). É sabido que sujeitos com zumbido tendem a apresentar estresse e 

desabilidades, além de terem alterações no humor, nas emoções e na 

atenção(HILGENBERG et al., 2012). Os achados desse estudo mostram que tanto 

através do escore do THI total, quanto da escala analógica visual, o zumbido 

interfere na vida do sujeito com DTM. Esses dados corroboram com outros estudos 

que avaliam a presença de zumbido em sujeitos com DTM. Vielsmeier et al (2011) 

usaram o THI em sua pesquisa com 30 pacientes com DTM e encontraram escore 

médio de 28,2 (± 19,0) e diferença estatisticamente significativa (p<0,05) quando 

compararam esse valor com a DTM, porém não encontraram essa diferença quando 

compararam com grupo controle sem DTM. Vielsmeier et al (2012) avaliou 1204 

sujeitos com e sem DTM e encontraram média de 50,4 (± 22,2) no THI e também 

não encontraram diferença estatisticamente significativa quando compararam os 

dois grupos. Hilgenberg et al (2012) avaliou sujeitos com e sem zumbido (n=200) e 

buscou a prevalência da DTM neles. Os autores encontraram média de 33,53 do THI 

e não encontraram diferença significativa entre a presença e o tempo em que 

apresentam o zumbido. Nesse estudo os grupos não foram comparados em relação 

a presença do zumbido e da DTM, visto que um dos critérios de inclusão no grupo 

controle foi a ausência do zumbido. 
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Poucos estudos relatam as características audiométricas em sujeitos com 

DTM, com exceção de alguns que submetem os pacientes a audiometria apenas 

para critério de inclusão no grupo estudado (KANJI; KHOZA-SHANGASE, 2013). 

Pekan et al (2010) são um dos poucos autores que trazem a comparação dos 

valores audiométricos entre grupos. Em seu estudo, todos os sujeitos apresentavam 

audição normal. Eles compararam a média da intensidade de cada frequência da 

audiometria (125Hz a 6KHz) e encontrou diferença estatisticamente significativa 

(p<0,007), com exceção das frequências de 1KHz, 2KHz e 3KHz. Os dados referidos 

aqui corroboram com os achados de Pekan et al (2010) e permitem inferir que as 

médias tritonais dos sujeitos com DTM são mais elevadas do que a média de 

sujeitos saudáveis. Confirmando assim esses e outros achados que relatam que a 

hipoacusia é um dos sintomas relatados pelos pacientes com DTM (TUZ; ONDER; 

KISNISCI, 2003)(PEKKAN et al., 2010)(HILGENBERG et al., 2012)(FERENDIUK; 

ZAJDEL; PIHUT, 2014). Além disso, não foram encontrados estudos que 

comparassem as médias tritonais entre grupos com e sem DTM, e as implicações 

dessas diferenças não podem ainda ser completamente entendidas do ponto de 

vista clínico. 

A DTM e a qualidade de vida é algo bem estudado na literatura (BARROS 

VDE et al., 2009)(PEREIRA et al., 2009)(MOUFTI et al., 2011)(BLANCO-AGUILERA 

et al., 2014)(LEMOS et al., 2015). Sabe-se que quanto maior o grau de severidade 

da DTM, maior o impacto na qualidade de vida. Lemos et al (2015) avaliou 135 

sujeitos e comparou os dados da DTM e da qualidade de vida e encontrou que 

sujeitos com DTM tem maior impacto na qualidade de vida (p<0,001) e com graus 

mais severos da disfunção também (p<0,001). Moufti et al (2001) comparou dois 

grupos: com DTM (126 sujeitos) e sem DTM (110 sujeitos) e encontrou impacto na 

qualidade de vida de sujeitos com DTM. Ambos os resultados corroboram com 

achados desse estudos que revelam diferença estatisticamente significativa entre o 

grupo DTM e o grupo controle (p<0,001) para todos os parâmetros avaliados no 

OHIP, como apresentados na tabela 8. 

Quando comparados os números de diagnósticos com o OHIP total e 

seus subitens, observamos que houve um efeito do número de diagnósticos em 

relação ao grupo controle, porém não entre os números de diagnósticos entre si. 
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Dessa forma, não pareceu que, pelo menos na amostra avaliada, um maior número 

de diagnósticos tivesse implicado em um maior prejuízo da qualidade de vida. São 

escassos os estudos que façam essa comparação. Moufti et al (2011) trazem 

apenas a prevalência para o número de diagnósticos, sendo 52% com um 

diagnóstico, 36% com dois diagnósticos e 12% com três diagnósticos, porém não 

comparam com os dados do OHIP. Lemos et al (2015) compararam os subitens do 

OHIP com os diagnósticos apenas musculares, apenas articulares e musculares e 

articulares, não tendo utilizado o RDC/TMD para caracterizar sua amostra, o que 

dificulta a comparação com o presente estudo. Os autores apresentaram como 

resultado que apenas alguns dos domínios nos pacientes foram influenciados pela 

presença de DTM, sendo que os pacientes que apresentavam DTM muscular e 

articular simultânea foram os que apresentaram maior prejuízo na qualidade de vida. 

Os resultados discordam também dos apontados por Reissman et al (2007), que 

afirmam que pacientes que apresentaram mais do que 1 diagnóstico, especialmente 

aqueles que apresentaram diagnósticos do RDC/TMD dos grupos I e III foram os 

que apresentaram maior  comprometimento da qualidade de vida.  

Entretanto alguns fatores podem explicar essas diferenças. No estudo de 

Lemos et al (2015) a população estudada não era composta por pacientes, mas por 

universitários, que poderiam ou não ter DTM, caracterizando uma amostra de 

população geral. No estudo de Reissman et al (2007), além de uma amostra muito 

maior (471 pacientes), a qualidade de vida foi medida pelo OHIP-49, diferentemente 

do OHIP-14 que foi utilizado no presente estudo. Cabe salientar também que os 

pacientes da presente amostra caracterizaram-se pela presença de outras 

alterações que reconhecidamente prejudicam a qualidade de vida, como o zumbido, 

não sendo possível estimar, a partir da análise estatística realizada e do tamanho 

amostral, qual o grau de comprometimento da qualidade de vida. Dessa forma, 

estudos adicionais, com amostras maiores e utilizando métodos analíticos como 

testes de regressão podem vir a contribuir no esclarecimento dessa relação.  

Além dessa relação entre a qualidade de vida e a DTM, buscou-se 

observar se existia relação entre o OHIP e os níveis de incapacitação moderada a 

severa mensurados pelo THI. Foram relacionados os subgrupos do OHIP com as 

desabilidades do THI e apenas o item desconforto psicológico apresentou diferença 
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estatisticamente significativa. Sendo assim, pode-se inferir que o zumbido tem um 

efeito significativo no desconforto psicológico nos sujeitos que apresentam DTM e 

esse sintoma. Não foram encontrados dados na literatura que fizessem essa 

relação, tratando-se de algo novo e que merece mais atenção e estudo em 

pesquisas futuras. 

Como sugestões para pesquisas futuras considera-se de grande 

relevância aqueles que objetivem apresentar a integralidade do cuidado ao sujeito 

com DTM, visto que foi visto aqui que os sintomas não estão restritos apenas a uma 

área do conhecimento, e sim a uma gama de características que necessitam de 

avaliação de diversas áreas da saúde. Sendo assim, o encaminhamento para 

profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo e fisioterapeuta são importantes quando 

se busca um bom resultado no tratamento. No que se refere ao nível de evidência 

científica, sugere-se que sejam realizados estudos como ensaios clínicos 

controlados, bem como estudos caso-controle, ou se considerar o objetivo de avaliar 

a DTM como fator de risco para o aparecimento de sintomas auditivos. Além disso, 

sabe-se da importância da terapia fonoaudiológica para o tratamento das DTM’s e 

dos benefícios que são propiciados através dessa conduta, porém são poucos os 

estudos na literatura que comprovam a eficácia desse tratamento, tornando-se um 

campo de pesquisa a ser melhor desbravado. 

Porém, algumas limitações também foram presentes. Uma dessas foi a 

amostra relativamente pequena, justificada pela dificuldade em encontrar 

participantes que se enquadrassem nos critérios de inclusão na pesquisa e por se 

tratar de uma amostra obtida por conveniência de pacientes que procuram o serviço. 

Um dos critérios que mais difíceis de aplicar foi a perda auditiva, pois pacientes com 

essa alteração podem apresentar zumbido e isso caracterizaria um viés na 

pesquisa. Também pode-se considerar a perda de pacientes durante o período de 

coleta dos dados, pois a coleta foi realizada em mais de um dia e nem sempre os 

sujeitos participavam das duas. Além disso, o viés de memória dos participantes da 

pesquisa também se configurou como limitação. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos resultados apresentados, concluiu-se que: 

 A maioria da amostra apresenta diagnósticos do grupo I (dor miofascial com e 

sem limitação de abertura) e grupo III (artralgia), bem como 3 diagnósticos 

combinados. 

 As médias tritonais dos sujeitos com DTM são maiores que as do grupo sem 

DTM na avaliação audiométrica Os sintomas auditivos mais prevalentes foram 

a plenitude auricular e a tontura e a maioria dos sujeitos com DTM apresenta 

zumbido de forma episódica, do tipo contínuo e com som de apito. A 

acufenometria revelou que a frequência do zumbido está geralmente entre as 

altas e em intensidade mediana, podendo ser uma característica do zumbido 

da DTM.  

 A qualidade de vida sofre impacto negativo nos sujeitos que apresentam DTM 

e zumbido; entretanto quantidade de diagnósticos não pareceu resultar em 

maior impacto na qualidade de vida medida pelo OHIP-14. Quando esses 

dados foram comparados com o THI, o zumbido pareceu resultar em maiores 

níveis de desconforto psicológico medido pelo OHIP-14, nos pacientes 

classificados como de maior nível de incapacitação (moderada ou severa) 

pelo THI. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos do Hospital Universitário Lauro Wanderley - UFPB (CEP-HULW)
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ANEXO B – Oral Health Impact Profile 

Questionário de Qualidade de Vida – OHIP-14 

Nome: ________________________________________________________ Nº: ______ 

Data do exame: __/__/____  Idade: ___anos DN: __/__/____ Sexo: ___ 

Estado civil: ____________ Escolaridade: _____________ Nome do dentista: ________ 

Examinadora: ____________________________________________ Data: __/__/____ 

Nos últimos 6 meses, por causa de problemas com seus dentes, sua boca ou dentadura: 

Limitação Funcional 

1- Você teve problemas para falar alguma palavra? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

2- Você sentiu que o sabor dos alimentos tem piorado: 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

 

Dor Física 

3- Você sentiu dores fortes em sua boca? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

4- Você tem se sentido incomodado ao comer algum alimento? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

 

Desconforto Psicológico 

5- Você ficou preocupada? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

6- Você se sentiu estressada? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

 

Limitação Física 

7- Sua alimentação ficou prejudicada? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

8- Você teve que parar suas refeições? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

 

Limitação Psicológica 

9- Você encontrou dificuldade para relaxar? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

10- Você se sentiu envergonhado? 
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(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

 

Limitação Social 

11- Você ficou irritado com outras pessoas? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

12- Você teve dificuldade para realizar suas atividades diárias? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

 

Incapacidade 

13- Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior? 

(0) Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 

14- Você tem estado sem poder fazer suas atividades diárias? 

(0)Nunca  (1) Raramente  (2) Às vezes   (3) Repetidamente  (4) Sempre 
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ANEXO C – Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

Tinnitus Handicap Inventory 

 
Sim 

As 
vezes 

Não 

01. Você tem dificuldade de concentração por causa do 
zumbido? 

   

02. A intensidade de seu zumbido faz com que seja difícil 
escutar os outros? 

   

03. O zumbido deixa você irritado(a)?    

04. O zumbido deixa você confuso(a)?    

05. O zumbido deixa você desesperado(a)?    

06. O zumbido incomoda muito você?    

07.Você tem dificuldade de dormir a noite por causa do 
zumbido? 

   

08. Você sente que não pode livrar-se do zumbido?    

09. O zumbido atrapalha a sua vida social?    

10. Você se sente frustado(a) por causa do zumbido?    

11. Por causa do zumbido você pensa que tem uma doença 
grave? 

   

12. Você tem dificuldade de aproveitar a vida por causa do 
zumbido? 

   

13. O zumbido interfere com seu trabalho ou suas 
responsabilidades? 

   

14. Por causa do zumbido você se sente freqüentemente 
irritado(a)? 

   

15. O zumbido lhe atrapalha ler?    

16. O zumbido deixa você indisposto(a)?    

17. O zumbido traz problemas p/ seu relacionamento com 
familiares/amigos? 

   

18. Você tem dificuldade de tirar a atenção do zumbido e 
focar em outras coisas? 

   

19. Você sente que não tem controle sobre seu zumbido?    

20. Você se sente cansado(a) por causa do zumbido?    

21. Você se sente deprimido(a) por causa do zumbido?    

22. O zumbido deixa você ansioso(a)?    

23. Você sente que não pode mais agüentar o seu zumbido?    

24. O zumbido piora quando você está estressado(a)?    

25. O zumbido deixa você inseguro(a)?    
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ANEXO D – Research Diagnostic Criteria for Temporomandiular Disorders 

(RDC/TMD 

RDC - QUESTIONÁRIO 

Por favor, leia cada pergunta e marque somente a resposta que achar mais correta. 

1. Como você classifica sua saúde em geral? 

(1) Excelente 

(2) Muito boa 

(3) Boa 

(4) Razoável 

(5) Ruim 

 

2. Como você classifica a saúde da sua boca? 

(1) Excelente 

(2) Muito boa 

(3) Boa 

(4) Razoável 

(5) Ruim 

 

3. Você sentiu dor na face, em locais como na região das bochechas 

(maxilares), nos lados da cabeça, na frente do ouvido ou no ouvido, nas 

últimas 4 semanas? 

(0) Não 

(1) Sim 

[Se sua resposta foi não, PULE para a pergunta 14.a] 

[Se a sua resposta foi sim, PASSE para a próxima pergunta] 

 

4. Há quanto tempo a sua dor na face começou pela primeira vez? 

 

[Se começou há um ano ou mais, responda a pergunta 4.a] 

[Se começou há menos de um ano, responda a pergunta 4.b] 

 

4.a. Há quantos anos a sua dor na face começou pela primeira vez? 

______Ano(s) 
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4.b. Há quantos meses a sua dor na face começou pela primeira vez? 

_____Mês(es) 

 

5. A dor na face ocorre? 

(1) O tempo todo 

(2) Aparece e desaparece 

(3) Ocorreu somente uma vez 

6. Você já procurou algum profissional de saúde (médico, cirurgião-dentista, 

fisioterapeuta, etc.) para tratar a sua dor na face? 

(1) Não 

(2) Sim, nos últimos seis meses. 

(3) Sim, há mais de seis meses. 

 

7. Em uma escala de 0 a 10, se você tivesse que dar uma nota para sua dor na 

face agora, NESTE EXATO MOMENTO, que nota você daria, onde 0 é 

“nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”? 

NENHUMA 

DOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A PIOR 

DOR 

POSSÍVEL 

 

8. Pense na pior dor na face que você já sentiu nos últimos seis meses, dê uma 

nota pra ela de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”? 

NENHUMA 

DOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A PIOR 

DOR 

POSSÍVEL 

 

9. Pense em todas as dores na face que você já sentiu nos últimos seis meses, 

qual o valor médio você daria para essas dores, utilizando uma escala de 0 a 

10, onde 0 é “nenhuma dor” e 10 é “a pior dor possível”? 

NENHUMA 

DOR 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A PIOR 

DOR 

POSSÍVEL 
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10. Aproximadamente quantos dias nos últimos seis meses você esteve 

afastado de suas atividades diárias como: trabalho, escola e serviço 

doméstico, devido a sua dor na face? 

_______Dias 

 

11. Nos últimos seis meses, o quanto esta dor na face interferiu nas suas 

atividades diárias utilizando uma escala de 0 a 10, onde 0 é “nenhuma 

interferência” e 10 é “incapaz de realizar qualquer atividade”? 

 

NENHU
MA 

INTERFE
RÊNCIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INCAPA
Z DE 

REALIZ
AR 

QUALQ
UER 

ATIVIDA
DE 

 

12. Nos últimos seis meses, o quanto esta dor na face mudou a sua disposição 

de participar de atividades de lazer, sociais e familiares, onde 0 é “nenhuma 

mudança” e 10 é “mudança extrema”? 

NENHU
MA 

MUDAN
ÇA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUDAN
ÇA 

EXTREM
A 

 

13. Nos últimos seis meses, o quanto esta dor na face mudou a sua 

capacidade de trabalhar (incluindo serviços domésticos) onde 0 é “nenhuma 

mudança” e 10 é “mudança extrema”? 

NENHU
MA 

MUDAN
ÇA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUDAN
ÇA 

EXTREM
A 

 

14.a. Alguma vez sua mandíbula (boca) já ficou travada de forma que você não 

conseguiu abrir 

totalmente a boca? 

(0) Não 

(1) Sim 
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[Se você nunca teve travamento da mandíbula, PULE para a pergunta 15.a] 

[Se já teve travamento da mandíbula, PASSE para a próxima pergunta] 

14.b. Este travamento da mandíbula (boca) foi grave a ponto de interferir com a 

sua capacidade de mastigar? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

15.a. Você ouve estalos quando mastiga, abre ou fecha a boca? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

15.b. Quando você mastiga, abre ou fecha a boca, você ouve um barulho 

(rangido) na frente do ouvido como se fosse osso contra osso? 

(0) Não 

(1) Sim 

15.c. Você já percebeu ou alguém falou que você range (ringi) ou aperta os 

seus dentes quando está dormindo? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

15.d. Durante o dia, você range (ringi) ou aperta os seus dentes? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

15.e. Você sente a sua mandíbula (boca) “cansada” ou dolorida quando você 

acorda pela manhã? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

15.f. Você ouve apitos ou zumbidos nos seus ouvidos? 

(0) Não 

(1) Sim 
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15.g. Você sente que a forma como os seus dentes se encostam é 

desconfortável ou diferente/estranha? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

16.a. Você tem artrite reumatóide, lúpus, ou qualquer outra doença que afeta 

muitas articulações (juntas)do seu corpo? 

(0) Não 

(1) Sim 

16.b. Você sabe se alguém na sua família, isto é seus avós, pais, irmãos, etc. já 

teve artrite reumatóide, lúpus, ou qualquer outra doença que afeta várias 

articulações (juntas) do corpo? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

16.c. Você já teve ou tem alguma articulação (junta) que fica dolorida ou incha 

sem ser a articulação (junta) perto do ouvido (ATM)? 

(0) Não 

(1) Sim 

[Se você não teve dor ou inchaço, PULE para a pergunta 17.a.] 

[Se você já teve, dor ou inchaço, PASSE para a próxima pergunta] 

 

16.d. A dor ou inchaço que você sente nessa articulação (junta) apareceu 

várias vezes nos últimos 12 

meses (1 ano)? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

17.a. Você teve recentemente alguma pancada ou trauma na face ou na 

mandíbula (queixo)? 

(0) Não 

(1) Sim 

[Se sua resposta foi não, PULE para a pergunta 18] 
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[Se sua resposta foi sim, PASSE para a próxima pergunta] 

 

17.b. A sua dor na face (em locais como a região das bochechas (maxilares), 

nos lados da cabeça, na frente do ouvido ou no ouvido) já existia antes da 

pancada ou trauma? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

18. Durante os últimos seis meses você tem tido problemas de dor de cabeça 

ou enxaquecas? 

(0) Não 

(1) Sim 

 

19. Quais atividades a sua dor na face ou problema na mandíbula (queixo), 

impedem, limitam ou prejudicam? 

 NÃO SIM 

a. Mastigar 0 1 

b. Beber (tomar líquidos 0 1 

c. Fazer exercícios físicos ou ginástica 0 1 

d. Comer alimentos duros 0 1 

e. Comer alimentos moles 0 1 

f. Sorrir/gargalhar 0 1 

g. Atividade sexual 0 1 

h. Limpar os dentes ou a face 0 1 

i. Bocejar 0 1 

j. Engolir  0 1 

k. Conversar 0 1 

l. Ficar com o rosto normal: sem aparência de dor ou triste 0 1 

 

20. Nas últimas quatro semanas, o quanto você tem estado angustiado ou 

preocupado: 

 
Nem 
um 

Um 
pouc

Moderadam
ente 

Muit
o 

Extremame
nte 



78 
 

pouc
o 

o 

a. Por sentir dores de cabeça 0 1 2 3 4 

b. Pela perda de interesse ou 

prazer sexual 
0 1 2 3 4 

c. Por ter fraqueza ou tontura 0 1 2 3 4 

d. Por sentir dor ou ―aperto‖ no 

peito ou coração 
0 1 2 3 4 

e. Pela sensação de falta de 

energia ou lentidão 
0 1 2 3 4 

f. Por ter pensamentos sobre 

morte ou relacionados ao ato de 

morrer 

0 1 2 3 4 

g. Por ter falta de apetite 0 1 2 3 4 

h. Por chorar facilmente 0 1 2 3 4 

i. Por se culpar pelas coisas que 

acontecem ao seu redor 
0 1 2 3 4 

j. Por sentir dores na parte 

inferior das costas 
0 1 2 3 4 

k. Por se sentir só 0 1 2 3 4 

l. Por se sentir triste 0 1 2 3 4 

m. Por se preocupar muito com 

as coisas 
0 1 2 3 4 

n. Por não sentir interesse pelas 

coisas 
0 1 2 3 4 

o. Por ter enjôo ou problemas no 

estômago 
0 1 2 3 4 

p. Por ter músculos doloridos 0 1 2 3 4 

q. Por ter dificuldade em 

adormecer 
0 1 2 3 4 

r. Por ter dificuldade em respirar 0 1 2 3 4 

s. Por sentir de vez em quando 

calor ou frio 
0 1 2 3 4 
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t. Por sentir dormência ou 

formigamento em partes do 

corpo 

0 1 2 3 4 

u. Por sentir um ―nó na garganta‖ 0 1 2 3 4 

v. Por se sentir desanimado 

sobre o futuro 
0 1 2 3 4 

w. Por se sentir fraco em partes 

do corpo 
0 1 2 3 4 

x. Pela sensação de peso nos 

braços ou pernas 
0 1 2 3 4 

y. Por ter pensamentos sobre 

acabar com a sua vida 
0 1 2 3 4 

z. Por comer demais 0 1 2 3 4 

aa. Por acordar de madrugada 0 1 2 3 4 

bb. Por ter sono agitado ou 

perturbado 
0 1 2 3 4 

cc. Pela sensação de que tudo é 

um esforço/sacrifício 
0 1 2 3 4 

dd. Por se sentir inútil 0 1 2 3 4 

ee. Pela sensação de ser 

enganado ou iludido 
0 1 2 3 4 

ff. Por ter sentimentos de culpa 0 1 2 3 4 

 

21. Como você classificaria os cuidados que tem tomado com a sua saúde de 

uma forma geral? 

(1) Excelente 

(2) Muito boa 

(3) Boa 

(4) Razoável 

(5) Ruim 

22. Como você classificaria os cuidados que tem tomado com a saúde da sua 

boca? 

(1) Excelente 
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(2) Muito boa 

(3) Boa 

(4) Razoável 

(5) Ruim 

23. Qual a data do seu nascimento? 

Dia ___ Mês___ Ano _____ 

 

24. Qual seu sexo? 

(1) Masculino 

(2) Feminino 

 

25. Qual a sua cor ou raça? 

 

(1) Aleútas, Esquimó ou Índio 

Americano  

(2) Asiático ou Insulano Pacífico  

(3) Preta  

(4) Branca  

(5) Outra [Se sua resposta foi outra, 

PASSE para as próximas 

alternativas sobre sua cor ou raça] 

(6) Parda 

(7) Amarela 

(8) Indígena 

 

26. Qual a sua origem ou de seus familiares? 

1 Porto Riquenho     

2 Cubano      

3 Mexicano      

4 Mexicano Americano   

5 Chicano      

6 Outro Latino Americano  

7 Outro Espanhol 

8 Nenhuma acima [Se sua resposta foi 

nenhuma acima, PASSE para as 

próximas alternativas sobre sua 

origem ou de seus familiares] 

9 Índio  

1 0 Português   

11 Francês  

12 Holandês 

13 Espanhol 

14 Africano 

15 Italiano 

16 Japonês 

17 Alemão 

18 Árabe 

19 Outra, favor especificar  

20 Não sabe especificar
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27. Até que ano da escola / faculdade você freqüentou? 

Nunca frequentei a escola  0 

Ensino fundamental (primário) 1ª série 1 

2ª série 2 

3ª série 3 

4ª série 4 

Ensino fundamental (ginásio) 5ª série 5 

6 ª série 6 

7 ª série 7 

8ª série 8 

Ensino médio (científico) 1º ano 9 

2º ano 10 

3 º ano 11 

Ensino superior (faculdade ou 

pós-graduação) 

1º ano 12 

2º ano 13 

3º ano 14 

4º ano 15 

5º ano 16 

6º ano 17 

 

28a. Durante as 2 últimas semanas, você trabalhou no emprego ou em negócio 

pago ou não (não incluindo trabalho em casa)? 

(0) Não 

(1) Sim 

[Se a sua resposta foi sim, PULE para a pergunta 29] 

[Se a sua resposta foi não, PASSE para a próxima pergunta] 

 

28b. Embora você não tenha trabalhado nas duas últimas semanas, você tinha 

um emprego ou negócio? 

(0) Não 

(1) Sim 

[Se a sua resposta foi sim, PULE para a pergunta 29] 

[Se a sua resposta foi não, PASSE para a próxima pergunta] 
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28c. Você estava procurando emprego ou afastado temporariamente do 

trabalho, durante as 2 últimas semanas? 

(1) Sim, procurando emprego 

(2) Sim, afastado temporariamente do trabalho 

(3) Sim, os dois, procurando emprego e afastado temporariamente do trabalho 

(4) Não 

 

29. Qual o seu estado civil? 

(1) Casado (a) esposa (o) morando na mesma casa 

(2) Casado (a) esposa (o) não morando na mesma casa 

(3) Viúvo (a) 

(4) Divorciado (a) 

(5) Separado (a) 

(6) Nunca casei 

(7) Morando junto 

 

30. Quanto você e sua família ganharam por mês durante os últimos 12 

meses? 

Não preencher. Deverá ser preenchido pelo profissional 

(   ) Até ¼ do salário mínimo 

(   ) De ¼ a ½ salário mínimo 

(   ) De ½ a 1 salário mínimo 

(   ) De 1 a 2 salários mínimos 

(   ) De 2 a 3 salários mínimos 

(   ) De 3 a 5 salários mínimos 

(   ) De 5 a 10 salários mínimos 

(   ) De 10 a 15 salários mínimos 

(   ) De 15 a 20 salários mínimos 

(   ) De 20 a 30 salários mínimos 

(   ) Mais de 30 salários mínimos 

(   ) Sem rendimento 
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31. Qual o seu CEP? 

     -    

 

 

Muito Obrigado. 

Agora veja se você deixou de responder alguma questão. 

 

RDC - EXAME CLÍNICO 

1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo ou ambos os lados? 

(0) Nenhum 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

2.Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor? 

 

Direito 

(0) Nenhuma 

(1) Articulação 

(2) Músculos 

(3) Ambos 

Esquerdo 

(0) Nenhuma 

(1) Articulação 

(2) Músculos 

(3) Ambos 

 

3. Padrão de abertura: 

(   ) Reto  

(   ) Desvio lateral direito (não 

corrigido)  

(   ) Desvio lateral direito corrigido (―S‖)  

(   ) Desvio lateral esquerdo (não 

corrigido) 

(   ) Desvio lateral esquerdo corrigido 

(―S‖) 

(   ) Outro tipo (Especifique) 

___________
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4. Extensão de movimento vertical 

Incisivo superior utilizado  

 

a. Abertura sem auxílio sem dor  

mm 

 

b. Abertura máxima sem auxílio 

mm 

 

Dor Muscular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

Dor Articular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

c. Abertura máxima com auxílio 

mm 

 

Dor Muscular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

Dor Articular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

 

d. Trespasse incisal vertical 

mm 

 

5. Ruídos articulares (palpação) 

a. Abertura 

Direito 

(0) Nenhum 

Esquerdo 

(0) Nenhum 

11 21 
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(1) Estalido 

(2) Crepitação grosseira 

(3) Crepitação fina 

 

(1) Estalido 

(2) Crepitação grosseira 

(3) Crepitação fina 

 
 

  mm 
 

  mm 

(Medida do estalido na abertura) 

 

b. Fechamento 

Direito 

(0) Nenhum 

(1) Estalido 

(2) Crepitação grosseira 

(3) Crepitação fina 

 

Esquerdo 

(0) Nenhum 

(1) Estalido 

(2) Crepitação grosseira 

(3) Crepitação fina 

 
 

  mm 
 

  mm 

(Medida do estalido na abertura) 

 

c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva 

Direito 

(0) Não 

(1) Sim 

(8) NA 

Esquerdo 

(0) Não 

(1) Sim 

(8) NA  

(NA: nenhuma das opções acima) 

 

6. Excursões 

a. Excursão lateral direita 

mm 

 

Dor Muscular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

Dor Articular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 
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b. Excursão lateral esquerda 

mm 

 

Dor Muscular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

Dor Articular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

c. Protrusão 

mm 

 

Dor Muscular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

Dor Articular 

(0) Nenhuma 

(1) Direito 

(2) Esquerdo 

(3) Ambos 

 

d. Desvio de linha média 

mm 

 

(0) Direito 

(1) Esquerdo 

(8) NA 

(NA: Nenhuma das opções acima) 

 

7. Ruídos articulares nas excursões 

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

fina 

7.a Excursão Direita 0 1 2 3 

7.b Excursão Esquerda 0 1 2 3 

7.c Protrusão 0 1 2 3 
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Ruídos esquerdo 

 
Nenhum Estalido 

Crepitação 

grosseira 

Crepitação 

fina 

7.a Excursão Direita 0 1 2 3 

7.b Excursão Esquerda 0 1 2 3 

7.c Protrusão 0 1 2 3 

 

INSTRUÇÕES, ÍTENS 8-10 

O examinador irá palpar (tocando) diferentes áreas da sua face, cabeça e 

pescoço. Nós gostaríamos que você indicasse se você não sente dor ou apenas 

sente pressão (0), ou dor (1-3). Por favor, classifique o quanto de dor você sente 

para cada uma das palpações de acordo com a escala abaixo. Marque o número 

que corresponde a quantidade de dor que você sente. Nós gostaríamos que você 

fizesse uma classificação separada para as palpações direita e esquerda. 

0 = Somente pressão (sem dor) 

1 = dor leve 

2 = dor moderada 

3 = dor severa 

 

8. Dor muscular extraoral com palpação 

 Direita Esquerda 

a. Temporal posterior (1,0 Kg.) ―Parte de trás da 

têmpora (atrás e imediatamente acima das orelhas).‖ 
0 1 2 3 0 1 2 3 

b. Temporal médio (1,0 Kg.) ―Meio da têmpora (4 a 5 

cm lateral à margem lateral das 

sobrancelhas).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

c. Temporal anterior (1,0 Kg.) ―Parte anterior da 

têmpora (superior a fossa infratemporal e 

imediatamente acima do processo zigomático).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

d. Masseter superior (1,0 Kg.) ―Bochecha/ abaixo do 

zigoma (comece 1 cm a frente da ATM e 

imediatamente abaixo do arco zigomático, palpando o 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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músculo anteriormente).‖ 

e. Masseter médio (1,0 Kg.) ―Bochecha/ lado da face 

(palpe da borda anterior descendo até o ângulo da 

mandíbula).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

f. Masseter inferior (1,0 Kg.) ―Bochecha/ linha da 

mandíbula (1 cm superior e anterior ao ângulo da 

mandíbula).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

g. Região mandibular posterior (estilo-hióideo/ 

região posterior do digástrico) (0,5 Kg.) 

―Mandíbula/região da garganta (área entre a inserção 

do esternocleidomastóideo e borda posterior da 

mandíbula. Palpe imediatamente medial e posterior 

ao ângulo da mandíbula).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

h. Região submandibular (pterigóideo medial/ supra-

hióideo/região anterior do digástrico) (0,5 Kg.)―abaixo 

da mandíbula (2 cm a frente do ângulo da 

mandíbula).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 

9. Dor articular com palpação 

 Direita Esquerda 

a. Polo lateral (0,5 Kg.) ―Por fora (anterior ao trago e 

sobre a ATM).‖ 
0 1 2 3 0 1 2 3 

b. Ligamento posterior (0,5 Kg.)―Dentro do ouvido 

(pressione o dedo na direção anterior e medial 

enquanto o paciente está com a boca fechada).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 

10. Dor muscular intraoral com palpação 

 Direita Esquerda 

a. Área do pterigóideo lateral (0,5 Kg.) ―Atrás dos 

molares superiores (coloque o dedo mínimo na 

margem alveolar acima do último molar superior. 

Mova o dedo para distal, para cima e em seguida 

para medial para palpar).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 



89 
 

b. Tendão do temporal (0,5 Kg.) ―Tendão (com o 

dedo sobre a borda anterior do processo coronóide, 

mova-o para cima. Palpe a área mais superior do 

processo).‖ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Título do Projeto: ―Alterações auditivas em pacientes portadores de disfunção 

temporomandibular (DTM): um estudo caso-controle‖. 

Pesquisador: André Ulisses Dantas Batista e Jully Anne Soares de Lima. 

Prezado (a) Senhor (a),  
Estamos realizando um estudo com o objetivo de avaliar, por meio de testes 

audiométricos, o estado audiológico de pacientes atendidos pela Clínica de Oclusão 
(DOR/UFPB) e pelo serviço de controle da dor orofacial do Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW-UFPB) que são portadores de DTM e sintomas otológicos e compará-
los a indivíduos assintomáticos, verificando-se ainda a prevalência do zumbido e os 
possíveis comprometimentos da qualidade de vida destes. Essa pesquisa será realizada 
por meio de questionários de auto-preenchimento, exame clínico de DTM e avaliação 
audiológica. Para avaliação de DTM (analisar a presença de dor nos músculos da 
mastigação, na articulação da mandíbula e se os movimentos de abrir e fechar a boca 
estão normais) será utilizado um questionário contendo 31 questões objetivas sobre os 
sintomas relacionados a DTM, além disso, será feito um exame dos músculos e da 
articulação temporomandibular, para avaliar a possível presença de dor ou disfunção 
nessa região, e esse exame pode causar algum grau de desconforto nos pacientes que 
apresentam essas condições. Para avaliar a qualidade de vida relacionada com a saúde 
oral será utilizado um questionário, contendo 14 questões objetivas. Para avaliar a 
presença de sintomas otológicos (problemas no ouvido) e o zumbido serão utilizados dois 
questionários, um sobre queixas relacionadas a estes sintomas, e outro sobre a presença 
do zumbido e sua interferência na qualidade de vida contendo 25 questões objetivas. Por 
fim, um fonoaudiólogo realizará uma avaliação por meio de testes audiológicos. O tempo 
médio para preenchimento dos questionários e realização do exame será de 40 minutos. 
Os dados coletados serão avaliados dentro do objetivo da pesquisa. Informamos que 
essa pesquisa oferece riscos previsíveis, tais como sensibilidade dolorosa durante a 
realização dos exames de palpação dos músculos e articulações, porém, caso presente, 
tal sensibilidade será temporária e não se espera que isso possa causar algum outro 
dano para a sua saúde.  

A presente pesquisa, além de contribuir com o avanço nos estudos sobre os 
possíveis comprometimentos audiológicos em pacientes com DTM, verificação da 
prevalência de sinais e sintomas de DTM, sintomas otológicos e qualidade de vida em 
pacientes da Clínica de Oclusão (DOR/UFPB) e pelo serviço de controle da dor orofacial 
do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB), também pretende estabelecer 
a influência destes distúrbios na qualidade de vida. Informamos que essa pesquisa não 
causará nenhum dano ao participante.   

 
 
 
 
 

____________________________________ 



91 
 

Assinatura do participante 

 
Esclarecemos que será garantido o sigilo do nome dos participantes, que a sua 

participação é voluntária e que não será prejudicado de forma nenhuma caso não queira 
participar do estudo, sendo também garantido ao participante o direito de desistir da 
pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa decisão o prejudique. Como condição de 
sua participação na pesquisa você permitirá ao pesquisador, a coleta do material 
necessário para o estudo. Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em 
congressos ou publicação científica, porém sua identidade não será divulgada nestas 
apresentações, nem serão utilizadas quaisquer imagens ou informações que permitam 
sua identificação.  

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 
que receberei uma cópia desse documento.  

Esperando contar com o seu apoio, desde já agradecemos a sua colaboração.  

 

 

_________________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

______________________________________  

Assinatura da Testemunha  

Impressão datiloscópica 

 

Contato com o pesquisador responsável:  
Caso necessite de mais informações sobre o presente estudo, favor ligar para o 
responsável pela pesquisa: André Ulisses Dantas Batista. Telefone: (83) 9971-4216 –  
E-mail: andreulisses@gmail.com ou juannelima@hotmail.com  

Ou 
Hospital Universitário Lauro Wanderley - 2007 Campus I , S/N, 4º Andar 
Cidade universitária - João Pessoa-PB CEP: 58050-000 - Tel: (83) 3216-7042 
E-mail: hulw@hulw.ufpb.br 
 

Atenciosamente,  

__________________________________  ____________________________________  

  Assinatura do Pesquisador Participante    Assinatura do Pesquisador Responsável  

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável 

deverão rubricar todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do 

referido Termo. 

  

 

mailto:andreulisses@gmail.com
mailto:juannelima@hotmail.com
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APÊNDICE B – Ficha de anamnese dos sintomas otológicos e do zumbido e da 

avaliação audiológica 

UNIDADE DE AUDIOLOGIA CLÍNICA 

ANAMNESE 
Nome: ______________________________ Idade: ______ Data: ___/___/___ 
Endereço: _______________________________ Telefone: _________________ 
Queixa principal: ___________________________________________________ 
Encaminhado por: __________________________________________________ 
AUDIÇÃO 
Dificuldade auditiva ( ) Sim ( ) Não 
( ) OD ( ) OE Quando foi 
diagnosticada? ________________ 
Dificuldade de compreensão na 
fala?  (   ) Sim (   ) Não 
(   ) No ruído (   ) No silêncio 
Zumbido?  (   ) Sim (   ) Não 
(  ) OD (  ) OE Há quanto tempo? 
_______ Constante? (   ) OD (  ) OE 
Episódico? OD (  ) OE (  ) 
Otalgia? OD (  ) OE (  ) 
Otorreia? OD (  ) OE (  ) 
Prurido? OD (  ) OE (  ) 
Cirurgia otológica? OD (  ) OE (  ) 
Intolerância a sons intensos?  
OD (  ) OE (  ) 
 
História familiar de surdez?  
(   ) Sim (   ) Não 
Sensação de plenitude auricular? 
 (   ) Sim (   ) Não 
Uso de AASI? (  ) Sim (  ) Não 
(  ) OD (  ) OE 
HISTÓRIA CLÍNICA 
Realização de avaliação 
audiológica anterior 
( ) Sim ( ) Não  
Quando?_____________________  
Resultado:____________________ 
Faz uso de medicamentos?  
(   ) Sim(   ) Não 
Qual?_______________________ 
Quanto tempo? _______________ 
Fumante? (  ) Sim (  ) Não 
Tipo de fumo:  _________________ 
Quanto tempo? ________________  
Quanto ao dia? ________________ 

 
Doenças sistêmicas? 
(  ) Parotidite? (  ) Sarampo 
(  )Meningite (  ) Hipertensão arterial 
(  ) Diabetes (  ) Trauma craniano  
(  ) Problemas renais 
Sintomas associados 
( ) Cefaléia: ( ) Constante ( ) 
Episódico (  ) Tontura (  ) Irritação    (   
) Insônia 
EXPOSIÇÃO A RISCO 
OCUPACIONAL 
Exposição a ruído 
(  ) Sim (  ) Não Por quanto tempo? 
__________ Uso de EPI? (  ) Sim    (   
) Não Função: _______________ 
 Exposição a produtos químicos 
(  ) Sim (  ) Não Por quanto tempo? 
__________ Uso de EPI? (  ) Sim    (   
) Não Função: _______________ 
EXPOSIÇÃO A RUÍDO NÃO-
OCUPACIONAL 
(  ) Uso de arma de fogo ( ) Música  ( 
) Fone de ouvido ( ) Reside em local 
ruidoso (  ) Tem / teve moto (  ) 
Oficina doméstica (  ) Culto religioso 
Observações: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
 

Assinatura do aluno 
 

Assinatura do supervisor 
 

QUESTIONÁRIO ZUMBIDO 
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1) Localização 

 OD     Na Cabeça 

 OE     Não sei identificar 

 Ambas orelhas 

 

2) Há quanto tempo você escuta o zumbido? 

Dias   Semanas   Meses   Anos 

 

3) Surgimento do Zumbido 

 Repentino    Após exposição ao ruído 

 Gradual    Outro:__________________________ 

 

4) Tipo de Zumbido 

Contínuo 

 Pulsátil 

 Intermitente 

 

5) Como é o som do seu zumbido? 

 Apito     Cascata 

 Chuva     Abelha/Mosquito 

Chiado                      Outro:__________________________ 

 

6) Quando você escuta o zumbido? 

 Pela manhã    O tempo inteiro 

 À tarde                     Ao deitar 

 À noite                           Outro:___________________________ 

 

7) Você acha que o seu zumbido é? 

 Alto 

 Médio 

 Baixo 

 

8) O zumbido causa algum problema ou incômodo na sua vida/ para você? 

 Sim     Não 

Qual:_________________________________________________________ 

 

9) Você relaciona o seu zumbido à alguma causa? 

 Sim     Não 

Qual:__________________________________________________________ 

 

ACUFENOMETRIA 
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ORELHA FREQUÊNCIA (Hz) INTENSIDADE (dB) ESTIMULO 

OD    

OE    
 

 

Ficha de marcação da Audiometria e Imitanciometria 

AUDIOGRAMA 

IMITANCIOMETRIA  
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Resumos 

Resumo 1 – 7º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial 2014 
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Resumo 2 – 7º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial 2014 
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Resumo 3 – Anais da 31ª Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Odontológica (Brazilian oral research. – Vol.28, n. 3 (May./Jun. 2014) – São Paulo 

: SBPqO : 2014). Qualis CAPES: A2. 
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Resumo 4 – 8º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial – 2015 
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Resumo 5 – 8º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial – 2015 
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Resumo 6 – Anais do I Encontro de Pós-graduação do PPGO/UFPB, XXVI mostra 

de Iniciação Científica em Odontologia e IV Encontro Paraibano de Iniciação 

Científica em Odontologia (Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v.18, n.3, out, 

2014). Qualis CAPES: B4 
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Resumo 7 – Anais do I Encontro de Pós-graduação do PPGO/UFPB, XXVI mostra 

de Iniciação Científica em Odontologia e IV Encontro Paraibano de Iniciação 

Científica em Odontologia (Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v.18, n.3, out, 

2014). Qualis CAPES: B4 
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Resumo 8 – Anais do II Encontro de Pós-graduação do PPGO/UFPB, XXVII 

mostra de Iniciação Científica em Odontologia e V Encontro Paraibano de 

Iniciação Científica em Odontologia (Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 

v.19, supl.1, jul/dez, 2015). Qualis CAPES: B4 
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Resumo 9 – Anais do II Encontro de Pós-graduação do PPGO/UFPB, XXVII 

mostra de Iniciação Científica em Odontologia e V Encontro Paraibano de 

Iniciação Científica em Odontologia (Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 

v.19, supl.1, jul/dez, 2015). Qualis CAPES: B4 

 

 

 



105 
 

Resumo 10 – Anais do II Encontro de Pós-graduação do PPGO/UFPB, XXVII 

mostra de Iniciação Científica em Odontologia e V Encontro Paraibano de 

Iniciação Científica em Odontologia (Revista Brasileira de Ciências da Saúde, 

v.19, supl.1, jul/dez, 2015). Qualis CAPES: B4 
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Resumo 11 – Anais da 31ª Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Odontológica (Brazilian oral research. – Vol.29, supl. 1, setembro ( 2015) – São 

Paulo : SBPqO : 2015). Qualis CAPES: A2 
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Capítulos de livro 

Capítulo 1 - Livro Odontologia integrada / Giselle Medeiros da Costa One, 
Roseanne da Cunha Uchôa (Organizadoras).—João Pessoa: Impressos Adilson, 

2014. 
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Capítulo 2 - Livro Odontologia integrada / Giselle Medeiros da Costa One, 
Roseanne da Cunha Uchôa (Organizadoras).—João Pessoa: Impressos Adilson, 

2014. 
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Artigos completos publicados em periódicos 

Artigo 1 – Alterações de fala em crianças com Síndrome de Moebius: Análise da 

literatura (Revista do Gel, São Paulo, v.12, n.1, p. 33-45, 2015). Qualis CAPES: 

A2. 
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Artigo 2 – Ganhos funcionais mensurados pelo MBGR e impacto na qualidade de 

vida em sujeito submetido à cirurgia ortognática: relato de caso (Revista CEFAC, 

v.17, n.5, p. 1722-1730, 2015). Qualis CAPES: B3. 
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Artigo 3 – The knowledge level of dental surgeons regarding the relationship 

between oclusal factors and Temporomandibular Disorders (TMD) (Revista de 

Odontologia da UNESP, v.44, n.6, p. 360-367, 2015) Doi: 

http://dx.doi.org/10.1590/1807-2577.11615. Qualis CAPES: B3 

 

  

http://dx.doi.org/10.1590/1807-2577.11615
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Artigos aceitos para publicação 

Artigo 1 – Disfunção Temporomandibular (DTM) e sua relação com hábitos 

parafuncionais em adolescentes do ensino médio: um problema de saúde 

pública? (Revista Gaúcha de Odontologia), Qualis CAPES: B4 
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Aceite da Revista Gaúcha de Odontologia referente ao artigo supracitado 

 


