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RESUMO 
 

 

O presente estudo teve dois objetivos. O objetivo geral foi avaliar a associação 

entre o impacto da disfunção temporomandibular (DTM) na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal, e os fatores psicossocial e psicológicos. O objetivo 

específico foi realizar a validação da versão em português do questionário Eixo II 

dos Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM (RDC/TMD), preconizado por 

Dworkin e LeResche, em 1992. A amostra foi composta por 155 pacientes 

portadores de DTM que procuraram atendimento no Centro de Controle da Dor 

Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco no 

período de Julho de 2003 a Fevereiro de 2004. Para a coleta de dados foram 

utilizados os seguintes instrumentos: Índice Anamnésico Simplificado DMF para a 

triagem dos pacientes com DTM; RDC/TMD: Eixo I para avaliação clínica e 

classificação da DTM, e Eixo II para avaliação psicossocial e psicológica e os 

questionários específicos para avaliação da qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal OIDP e OHIP-14. Foram realizados dois tipos de estudo: estudo de 

validação e transversal. O estudo de validação constou da avaliação da 

consistência interna pelo teste de confiabilidade alfa Crombach; confiabilidade e 

reprodutibilidade, estimada pela estatística Kappa e correlação de Spearman e 

validação concorrente (Spearman). No estudo transversal, para o OIDP, utilizou-

se o teste Kruskal-Wallis e para o OHIP-14 o teste ANOVA. Os resultados 

revelaram que a versão em português Eixo II do RDC/TMD foi considerada 

consistente (α Crombach=0,72); reprodutível (Kappa 0,73-0,91; p<0,01) e válida 

(p<0,01). No estudo transversal, dentre as variáveis de caracterização amostral, o 

impacto da qualidade de vida relacionado à saúde bucal foi estatisticamente 

associado com gênero e escolaridade, sendo este último fator apenas 

evidenciado quando da utilização do OHIP-14. No Eixo I, usando o OIDP, o 

impacto teve associação com os grupos I e III, de desordem muscular e articular, 

respectivamente; com o OHIP-14, teve associação apenas para o grupo I 

(desordem muscular). No Eixo II, os fatores psicológicos, como depressão e 

somatização (sintomas físicos não específicos, com e sem itens de dor), e o fator 

psicossocial de incapacidade e intensidade da dor, foram estatisticamente 



 

associados ao impacto da qualidade de vida relacionado à saúde bucal, quando 

avaliados pelo OIDP e OHIP-14. Conclui-se que a validação do Eixo II do 

RDC/TMD seguiu metodologia proposta na literatura e mostrou-se reprodutível e 

válida para a população brasileira. A disfunção temporomandibular e os fatores 

psicossocial e psicológicos produzem importante impacto nos portadores de DTM, 

interferindo negativamente na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, e este 

impacto também foi associado ao grau de severidade dos fatores psicossocial e 

psicológicos. 

 

Palavras-chave: 1 Articulação Temporomandibular / disfunção 2 Impacto da 

doença na qualidade de vida 3 Estudos de Validação 4 Impacto Psicossocial 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This study had two objectives. The main objective was to evaluate the association 

of the impact of temporomandibular disorders (TMD) on oral health related quality 

of life to the psychosocial and psychological factors. The specific objective was to 

validate the Portuguese version of Axis II questionnaire to Research Diagnostic 

Criteria for TMD (RDC/TMD) as preconized by Dworkin and LeResche at 1992. 

The sample was compounded by 156 patients, with TMD, who attempted at 

Orofacial Pain Control Center – School of Dentistry of Pernambuco University, 

from July 2003 to February 2004. Data collection was done by the author using the 

following instruments: Simplified Anamnesis Index DMF for screening patients with 

TMD; RDC/TMD Axis I to evaluated clinically and to classify TMD and Axis II to 

evaluate psychosocial and psychological factors; the specific questionnaires to 

evaluated oral health related to quality of life, OIDP and OHIP-14. Two different 

types of studies were conducted: validation study and cross sectional study. The 

validation study consisted on the evaluation of internal consistence by alpha 

Crombach reliability test; reliability and reproducibility estimated by Kappa 

statistics and by Spearman correlation and also concurrent validity (Spearman). 

For the transversal study, one has used Kruskall Wallis to test OIDP and ANOVA 

to test OHIP-14. The Portuguese version for Axis II of RDC/TMD was considered 

consistent  (Crombach α=0,72), reliable (Kappa 0,73-0,91; p<0,01) and valid 

(p<0,01). According to transversal study, among the variables for sample 

characterization, the impact on oral health related qualify of life was statistical 

associated to sex and scholarship, this factor exclusively for OHIP-14. On Axis I, 

using OIDP, the impact was associated to groups I and II, muscle and joint 

disorders, respectively. While for OHIP-14, only for group I (muscle disorders) the 

association was detected. On Axis II, psychological factors, as depression and 

somatization (inespecific organic symptoms with or without pain) and psychosocial 

factor of disability and pain were statically associated to the impact of oral health 

related quality of life, according to evaluation with OIDP and OHIP-14. The validity 

of Axis II of RDC/TMD followed the methodology proposed at the literature and 

showed reproducbility and validity for brazilian population. Temporomandibular 



 

disorders and psychosocial and psychological factors produced an important 

impact on oral health related quality of life, associated to psychosocial and 

psychological factors associated and proportional to their intensity.   

 
 
Key words: 1 Temporomandibular joint / disorder 2 oral health related quality of life 

3 Validity study 4 Psychosocial impact 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A disfunção temporomandibular (DTM), componente das dores 

orofaciais, envolve um conjunto de distúrbios clínicos, acometendo a 

musculatura da mastigação, a articulação temporomandibular (ATM) ou ambas 

estruturas (McNEILL, 1997).  

Tem etiologia multifatorial, freqüentemente compromete diversas 

estruturas anatômicas orofaciais, apresentando quadro clínico variado: 

sintomatologia dolorosa muscular e articular, concomitante ou isolada, 

movimentos mandibulares limitados ou assimétricos e sons na ATM. Parece ter 

uma forte influência dos fatores psicossociais e psicológicos. Esta natureza 

multifatorial da DTM tem lhe conferido uma posição de destaque no contexto 

das dores orofaciais, nas duas últimas décadas (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; 

OKESON, 1996). 

Para o diagnóstico e a classificação da DTM, encontra-se na literatura 

significante variedade metodológica, todavia a maioria dos índices e sistemas 

diagnósticos disponível enfatiza sua classificação baseada apenas em sinais e 

sintomas clínicos, sendo necessária a associação de outros instrumentos para 

a avaliação dos fatores psicossociais. Um outro fator importante é que a 

maioria dos instrumentos propostos não teve ao longo do tempo uma 

metodologia apropriada de validação, apesar de alguns serem utilizados 

universalmente como o Índice de Helkimo (1974a). 

Dentro desse contexto, Dworkin e LeResche, em 1992, desenvolveram 

um conjunto de critérios diagnósticos de pesquisa em DTM, denominado 
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Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, 

internacionalmente conhecido pela sigla RDC/TMD, o qual tem uma 

abordagem multiaxial, avalia conjuntamente os aspectos clínicos da DTM (Eixo 

I) e os fatores psicossociais (Eixo II), sendo considerado um instrumento de 

eleição, universalmente aceito e validado, para pesquisas epidemiológicas em 

DTM (SVENSON, 2002; KOSMINSKY et al., 2004). 

Originalmente, o RDC/TMD foi desenvolvido na língua inglesa. Sua 

tradução e validação têm sido realizadas em diferentes populações, permitindo 

aplicação em estudos clínicos transculturais (DWORKIN et al., 2002b). A 

tradução em língua portuguesa, no Brasil, foi realizada por Pereira Júnior et al. 

(2003), por meio do Projeto Internacional RDC/TMD Inglês-Português. 

Posteriormente, Kosminsky et al. (2004) realizaram a adaptação cultural e 

validação de face, resultando na versão em português do RDC/TMD: Eixo II, 

porém esta versão não foi submetida ao processo de validação, o que 

inviabiliza seu emprego em pesquisas sobre DTM na população brasileira. 

Estudos na literatura apontam que a dor orofacial devida a DTM, pode 

promover um importante impacto na qualidade de vida dos portadores, 

interferindo negativamente nas atividades sociais, de lazer e laborais 

(MURRAY et al., 1996; SEGÙ et al., 2003). 

Os instrumentos que avaliam a qualidade de vida relacionada à saúde 

são amplamente utilizados na Medicina, enquanto que na Odontologia, sua 

aplicação é relativamente recente (GÓES, 2001). O desenvolvimento de 

indicadores, que relacionam problemas bucais com a qualidade de vida, surgiu 

da necessidade de conhecer a condição de saúde percebida subjetivamente ou 
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o impacto dos problemas de saúde bucal sobre a qualidade de vida (SLADE, 

1997). 

Na avaliação da relevância de doenças na qualidade de vida, pode-se 

utilizar instrumentos específicos de medida, previamente validados na 

literatura. Uma das medidas mais usada para avaliar a qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal é o questionário Perfil do Impacto da Saúde Bucal 

(Oral Health Impact Profile), comumente denominado OHIP, que mede a 

percepção das pessoas, em relação ao impacto físico, social e psicológico de 

desordens bucais no seu bem-estar (SLADE; SPENCER, 1994). Outra medida 

é o questionário Impacto da Saúde Bucal nas Atividades Diárias (Oral Impacts 

on Daily Performance - OIDP), preconizado por Adulyanon e Sheiham (1997), 

que tem como objetivo fornecer um indicador sociodental, que enfatiza a 

medição da severidade de impactos bucais no desempenho para realizar 

atividades diárias. 

Estes fatos motivaram duas reflexões. A primeira de que a validação do 

RDC/TMD no idioma português poderia introduzir o Brasil nos estudos 

epidemiológicos sobre as disfunções temporomandibulares. A segunda 

relacionada à constatação da inexistência, na literatura científica, de um estudo 

que avalie a DTM e os fatores psicossocial e psicológicos usando o RDC/TMD, 

e o seu impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 

Dessa maneira, objetivou-se realizar a validação do Eixo II do 

RDC/TMD e avaliar os diversos aspectos da disfunção temporomandibular e 

fatores psicossocial e psicológicos, e posteriormente avaliar o impacto da DTM 

na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Na revisão da literatura, realizar-se-á a revisão sobre disfunção 

temporomandibular (DTM); validação de instrumentos de coleta de dados para 

outro idioma e qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Portanto, será 

subdividida em três partes. Na primeira parte, serão apresentados conceitos e 

classificações sobre dor orofacial e DTM, epidemiologia da DTM, fatores 

associados com a prevalência da DTM e sistemas e critérios diagnósticos em 

DTM. Na segunda parte, inicialmente serão abordados os conceitos de todas 

as etapas referentes ao processo de validação de instrumento de coleta de 

dados para outro idioma, e posteriormente serão descritos alguns estudos 

encontrados na literatura. Finalmente, na última parte, serão apresentados 

conceitos referentes à qualidade vida, bem como as dimensões envolvidas 

nestes conceitos, os fatores associados, os instrumentos de avaliação da 

qualidade de vida e a descrição de alguns estudos relacionados na literatura. 
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Parte I 

2.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM) 

2.1.1 Conceitos e classificação da dor orofacial e DTM 

A dor orofacial foi definida pela Academia Americana de Dor Orofacial 

(American Academy of Orofacial Pain – AAOP) como sendo "uma condição 

dolorosa associada a tecidos duros e moles da cabeça, face, pescoço e todas 

as estruturas intraorais" (OKESON, 1996). Sua faixa de diagnóstico inclui: 

cefaléias, dores músculo-esqueléticas, neurogênicas, psicogênicas e dores 

devidas a doenças graves, como câncer e Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) (OKESON, 1998; SIQUEIRA et al., 2003). 

Uma vez que várias condições envolvendo a cabeça e o pescoço 

apresenta-se como dor orofacial, torna-se crítico para a maioria dos 

profissionais de saúde, a não ser os especialistas em dor, possuir um extenso 

conhecimento da variedade de desordens que podem ser responsáveis pelos 

sintomas (GRAFF-RADFORD, 2003). 

A identificação correta de todas as possíveis fontes de queixa do 

paciente com dor orofacial pode ser uma tarefa desafiadora sendo essencial 

uma abordagem sistemática. Classificações da dor com critérios diagnóstico-

operacionais, estabelecidos internacionalmente, servem como guias 

(DWORKIN; LeRESCHE, 1992; McNEILL; DUBNER, 2002; GRAFF-

RADFORD, 2003).  
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Até 1988, a classificação de dores de cabeça, de face e de pescoço 

mais conhecida era a que foi estabelecida em 1962, pelo Comitê ad hoc para 

Classificação de Cefaléia do Instituto Nacional de Doenças Neurológicas e 

Cegueira (OLESEN, 1988). No entanto, esse sistema, que foi baseado em 

sintomas clínicos, apresentou várias falhas e não foi utilizado universalmente. 

Em 1988, a Sociedade Internacional de Cefaléias (International Headache 

Society) publicou o sistema diagnóstico, denominado critérios de classificação 

e diagnóstico para cefaléias, neuralgias cranianas e dor facial. Esse sistema de 

classificação, que utiliza critérios diagnósticos operacionais específicos, tem 

sido aceito universalmente pelas diversas especialidades das áreas de saúde 

(McNEILL; DUBNER, 2002). Quinze anos depois, em 2004, a Sociedade 

Internacional de Cefaléias revisou e ampliou a classificação de 1988 e publicou 

a segunda edição da Classificação Internacional de Cefaléia – IHS (2004). 

Deve ser considerado que qualquer esquema de classificação ou 

taxonomia poderá sofrer modificações proporcionais à medida que novos 

achados são descobertos e houver melhoria do nível de entendimento do 

problema. Também deve ser salientado que, um conjunto de critérios de 

diagnósticos não irá satisfazer a todas as circunstâncias às quais ele pode ser 

aplicado (ALTMAN, 1991; DWORKIN; LeRESCHE, 1992). 

Em 1996, a classificação de diagnósticos da Academia Americana de 

Dor Orofacial (AAOP) foi ampliada, complementando a classificação IHS 

(1988), para incluir todas as condições relacionadas à cabeça, face e pescoço 

que poderiam estar associadas à dor orofacial. Os critérios de diagnóstico 

referentes a DTM, listados na classificação de diagnóstico da IHS (1988), 

segundo a AAOP, estão sob a 11ª classificação principal: Cefaléia ou dor 
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orofacial associada com desordens do crânio, pescoço, olhos, ouvidos, nariz, 

seios da face, dentes, boca, ou outras estruturas faciais ou cranianas, incluindo 

a subclassificação de desordens articulares da ATM (classificação IHS 11.7) e 

desordens dos músculos da mastigação (classificação IHS 11.8) (OKESON, 

1996). Apesar da nova classificação IHS (2004), não houve alteração da 

classificação para a DTM. 

As dores orofaciais, que se originam das estruturas musculo-

esqueléticas do sistema mastigatório, estão incluídas na categoria de queixas 

de dor coletivamente conhecidas como disfunção temporomandibular (DTM). 

Assim, a DTM é um termo coletivo que abrange vários problemas clínicos que 

envolvem a musculatura da mastigação, a ATM ou ambas as estruturas 

(McNEILL, 1993). 

As disfunções temporomandibulares são consideradas uma subclasse 

das desordens musculo-esqueléticas e tipicamente apresentam um curso 

crônico ou recorrente, com uma substancial flutuação dos sinais e sintomas 

através do tempo (MAGNUSSON et al., 2000). 

O sintoma mais freqüentemente presente é a dor, que geralmente se 

localiza na face, acometendo a região dos músculos da mastigação, área pré-

auricular e/ou ATM. Além da sintomatologia dolorosa, os pacientes muitas 

vezes apresentam movimentos mandibulares limitados ou assimétricos e sons 

articulares (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; PAIVA et al., 1997; MANFREDI, 

SILVA, VENDITI, 2001). A dor e a DTM apresentam uma relação direta com a 

função e os movimentos mandibulares, sendo também intensificada pela 

palpação da ATM ou dos músculos da mastigação. A dor e a disfunção de 
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longa duração assumem um caráter crônico e submetem o paciente a um 

estresse constante, que resulta em agravamento da DTM (OKESON, 1998). 

A classificação das disfunções temporomandibulares proposta pela 

AAOP (OKESON, 1996) inclui subgrupos de condições articulares e não 

articulares, que geralmente apresentam sinais e sintomas similares (Quadro 1).  

 

 

Quadro 1 Classificação das disfunções temporomandibulares - Academia Americana de 
Dor Orofacial (1996)  

Desordens musculares 
- dor miofascial 
- miosite 
- mioespasmo 
- mialgia local  
- contratura miofibrótica 
- neoplasia 

Desordens articulares 
 - Desordens congênitas e do desenvolvimento - Desordens do disco articular          - 
Deslocamento do disco articular com redução          - Deslocamento do disco articular sem 
redução - Luxação da ATM - Desordens inflamatórias (capsulite/sinuvite; poliartrite) - 
Osteoartrite- Anquilose 

- Fratura 
Ossos cranianos e desordens do desenvolvimento 
 - Desordens congênitas e de desenvolvimento  - Desordens adquiridas (neoplasia; 
fratura) 
Fonte: (OKESON, 1996) 

 

 

Okeson, em 1996, publicou os critérios diagnósticos para os subgrupos 

de classificação da DTM, preconizados pela AAOP (1996), os quais serão 

descritos a seguir. 
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A dor miofascial é caracterizada por uma dor muscular regional ou local 

imprecisa que aumenta com a função. Clinicamente existem pontos doloridos 

localizados, ou zonas gatilho, no músculo, tendão ou fáscia. A dor pode ser 

referida para um ponto distante, como dentes, ouvido ou cabeça. 

A miosite, por outro lado, é definida como verdadeira inflamação do 

músculo, usualmente devida a trauma direto e/ou infecção. 

Mioespasmo ou trismo é uma desordem muscular aguda caracterizada 

pela contração tônica, repentina e involuntária de um músculo. A dor está 

presente em repouso, assim como durante a função, sendo significantemente 

limitadora da função mandibular. 

Contratura muscular é um encurtamento não doloroso do músculo 

devido a fibrose ou cicatriz dos tendões de suporte, ligamentos ou fibras 

musculares. 

A neoplasia do músculo é caracterizada como um crescimento tecidual 

anormal, descontrolado, podendo ser benigno ou maligno. 

As desordens articulares incluem desordens do desenvolvimento ou 

adquiridas, desordens do disco articular, desordens imuno-inflamatórias, 

infecção, osteoartrite, luxação da ATM (deslocamento da cabeça da 

mandíbula), anquilose e fratura. As desordens do desenvolvimento da cabeça 

da mandíbula incluem agenesia, aplasia (desenvolvimento imperfeito), 

hipoplasia (subdesenvolvimento ou desenvolvimento incompleto) e hiperplasia 

(desenvolvimento excessivo não neoplásico). Desordens adquiridas incluem 

neoplasias benignas (p. ex., osteoma, condromas, condromatose sinovial), 
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malignas ou metastáticas (carcinomas de célula escamosa, tumores 

nasofaríngeos primários). 

A desordem mais comum do disco articular é o deslocamento do disco 

com redução, quando o disco articular apresenta-se fora da posição anatômica 

fisiológica, e durante o movimento da mandíbula, como na abertura bucal, este 

se move para uma posição mais próxima da relação anatômica, onde a cabeça 

da mandíbula recaptura o disco apenas no movimento, gerando usualmente 

um ruído articular no momento da redução (ex.: estalido), podendo ser 

sintomático ou assintomático. 

O deslocamento do disco sem redução é quando o disco articular 

apresenta-se deslocado e não restabelece a melhor relação anatômica e 

fisiológica durante o movimento da mandíbula; pode ser agudo, com menos de 

três meses de duração e freqüentemente doloroso; ou crônico, com tempo 

igual ou superior a três meses e geralmente assintomático. Na fase aguda, o 

movimento mandibular é limitado e assimétrico, com desvio da trajetória 

mandibular para o lado afetado. É comum a extensão do movimento aumentar 

com o tempo, conforme os tecidos moles se remodelam. 

Na aderência do disco articular, ocorre a formação de tecido conjuntivo 

entre o disco e a fossa mandibular e/ou eminência articular, o que restringe o 

movimento na ATM. 

Pode ocorrer ainda inflamação na membrana sinovial (sinovite) e/ou 

cápsula (capsulite) decorrente de trauma local, infecção ou degeneração, ou 

ainda como parte de uma doença do colágeno ou poliartrite sistêmica (artrite 

reumatóide). 
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A osteoartrite é uma condição degenerativa da ATM, caracterizada por 

desgaste, abrasão do tecido articular e remodelação concomitante do osso 

subcondral subjacente. É classificada como osteoartrite primária ou idiopática, 

quando a etiologia é desconhecida, e osteoartrite secundária, quando um fator 

ou evento etiológico pode ser identificado (ex.: gota, osteonecrose, infecções). 

A osteoartrite é adicionalmente classificada como ativa ou estável. Na ativa, 

ocorre alteração ou degeneração dos tecidos articulares, contudo, a 

osteoartrite estável está relacionada à reconstituição dos tecidos duros 

articulares e à ausência de qualquer alteração estrutural adicional, sendo 

também denominada de osteoartrose. 

Luxação ou deslocamento da cabeça da mandíbula ocorre quando esta 

se situa em uma posição anterior em relação à eminência articular, durante a 

abertura mandibular, e torna-se incapaz de retornar à posição de fechamento. 

Pode ser causada por um trauma ou ser manifestação de hipermobilidade 

articular. 

Na anquilose, adesões fibrosas ou ósseas restringem o movimento da 

cabeça da mandíbula. A fratura da cabeça da mandíbula geralmente é 

resultado de trauma direto à mandíbula, podendo ser ainda iatrogênica ou 

secundária a um outro processo patológico.  

2.1.2 Epidemiologia da disfunção temporomandibular 

As disfunções temporomandibulares foram consideradas como a 

principal causa de dor de origem não dental na região orofacial (GRIFFITHS, 

1983; LIPTON et al., 1993; OKESON, 1995). A prevalência da DTM difere entre 
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os estudos, provavelmente pela grande variação metodológica empregada, 

como também pelas diferentes definições da doença (De KANTER et al., 1993; 

GOULET et al., 1995). A prevalência de sinais e sintomas de DTM é 

aparentemente alta em populações não pacientes (DWORKIN et al., 1990b; 

AGERBERG; INKAPÖÖL, 1990). Os estudos epidemiológicos transversais de 

população de adultos não pacientes apresentam uma prevalência que varia de 

40% a 75% naquelas populações que têm no mínimo um sinal de disfunção 

articular (anormalidade de movimento, ruído articular, etc.). A prevalência de 

dor relacionada a DTM tem sido relatada variando entre 5% a 15% na 

população (LOCKER; SLADE, 1988; VON KORFF et al., 1988; DWORKIN et 

al., 1990b; LIPTON et al., 1993; GOULET et al., 1995; LeRESCHE, 1997b; 

RILEY; GILBERT, 2001). Dor na região da ATM ocorre em aproximadamente 

10% da população com mais de 18 anos (LeRESCHE, 1997). 

Os estudos epidemiológicos em DTM têm demonstrado que 

aproximadamente três quartos da população podem, em algum grau, possuir 

algum sinal ou sintoma (RUGH; SOLBERG, 1985; SCHIFFMAN et al., 1990). 

Sons articulares e/ou desvio mandibular na abertura bucal parecem ser 

relativamente comuns em populações de indivíduos saudáveis, apesar de 

inconsistentes no decorrer do tempo, com grande flutuação individual e 

nenhum padrão previsível (NILNER; KOPP, 1983). Aproximadamente 33% da 

população têm no mínimo um sintoma (dor facial, dor articular, etc.) (RUGH; 

SOLBERG, 1985, DWORKIN et al., 1990b). O problema articular mais comum 

na DTM é o estalido na ATM, com níveis de prevalência variando de 8% a 50% 

(WÄNMAN; AGERBERG, 1990; DUCKRO et al., 1990; GOULET et al., 1995; 

MAGNUSSON et al., 2000). Em contraste, limitações na abertura bucal são 
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relativamente raras, ocorrendo em 5% da população (HUBER; HALL, 1990; De 

KANTER et al., 1993). 

A dor na face e na ATM são sintomas comuns em pacientes com DTM 

e supõe-se serem a razão mais importante pela procura de tratamento (VON 

KORFF et al., 1988; DWORKIN; LeRESCHE, 1992; LIST; DWORKIN, 1990a; 

DWORKIN et al., 1990b; OLIVEIRA; SHEIHAM, 2004). Estudo realizado por 

Dworkin e LeResche (1992) mostrou que 95% dos pacientes reportavam dor 

com uma média de 8,3 anos, enquanto que List e Dworkin (1996) encontraram 

uma prevalência de dor em 83% dos pacientes com DTM, com uma média de 

5,7 anos de duração. 

A dor de ouvido e sintomas auditivos são queixas comuns, que levam 

os pacientes a procurar primeiro o médico otorrinolaringologista que, não 

constatando qualquer alteração patológica, encaminha-os ao dentista 

(OLIVEIRA; BRUNETI, 1998). Oliveira e Bruneti (1998), investigando a 

procedência de 1.133 pacientes de um centro de referência em dor orofacial e 

DTM, encontraram que 38% dos pacientes haviam sido encaminhados por 

dentistas e 33% por médicos otorrinolaringologistas, enquanto que 29% por 

outras fontes. Assim concluíram que, a sensação de dor de ouvido é um 

importante sintoma que confunde os pacientes que apresentam DTM. 

Dworkin e LeResche (1992), no estudo original do RDC/TMD, 

constataram que 95% da amostra, dentre 261 pacientes com DTM, reportaram 

dor orofacial. Avaliando o diagnóstico por grupos, os resultados foram: 75% 

dos pacientes com desordem muscular (grupo I), sendo 45% com dor 

miofascial e 30% dor miofascial com limitação da abertura bucal; no grupo II, 

aproximadamente 20% tinham deslocamento do disco com redução e, em 
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média, 5% tinham deslocamento do disco com redução, com e sem limitação 

de abertura bucal; para o grupo III, cerca de 40% apresentaram artralgia, 

enquanto que 5% osteoartrite e osteoartrose. 

List e Dworkin, em 1996, avaliaram a versão em sueco do RDC/TMD 

em 82 pacientes referenciados ao Centro de DTM em Linköping, na Suécia. A 

dor orofacial foi relatada por 83% dos pacientes. Os resultados por grupos de 

diagnóstico foram: para o grupo I (desordem muscular) com 76% dos 

pacientes, subdivididos em dor miofascial (50%) e dor miofascial com limitação 

da abertura bucal (26%), enquanto que 24% do total dos pacientes não foram 

classificados no grupo I; o grupo II (deslocamento do disco) com 32% e 39% 

para a ATM direita e esquerda, respectivamente, com deslocamento do disco 

com redução em aproximadamente 28% e 34%, na ATM direita e esquerda, 

respectivamente e o grupo III, no geral, com prevalência de 25% e 32% para a 

ATM direita e esquerda, respectivamente, e especificamente a artralgia com 

16% e 23% na ATM direita e esquerda, respectivamente.  

Dworkin et al. (2002b), avaliando 117 pacientes americanos com DTM 

pelo DRC/TMD, mostraram maior prevalência do grupo I (desordem muscular), 

seguido do grupo III.a (artralgia). 

Yap et al. (2003), utilizando o RDC/TMD, investigaram o diagnóstico 

físico em 191 pacientes asiáticos com DTM, evidenciando a prevalência de 

31,4% no grupo I (desordem muscular); no grupo II (deslocamento de disco) 

foram achados comprometimento da ATM direita e esquerda em 15,7% e 

15,1% dos pacientes, respectivamente, e, no grupo III (artralgia, osteoartrite, e 

osteoartrose), a ATM direita e esquerda foi comprometida em 13% e 12,6% dos 

pacientes, respectivamente. 
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Rantala et al. (2003) aplicaram a versão finlandesa do Eixo I - 

RDC/TMD em 241 funcionários de uma fábrica na Finlândia, para avaliar a 

ocorrência de sinais, sintomas e subgrupos específicos de DTM. Identificaram 

que 73% da amostra não apresentaram DTM classificada pelo RDC/TMD. 

Dentre os classificados constataram os seguintes resultados: no grupo I, dor 

miofascial (12,9%) e dor miofascial com limitação da abertura bucal (0,4%); no 

grupo II, deslocamento do disco com redução na ATM direita (9,1%) e na ATM 

esquerda (10,8%) e no grupo III: artralgia; osteoartrite e osteoartrose com até 

1,2%, na ATM direita e esquerda. Os sintomas de dor na face ou regiões da 

mandíbula foram percebidos por 14,9% e a dor associada a um ou mais 

movimentos da mandíbula por 9,1% dos examinados. 

Apesar de vários estudos mostrarem diferenças de prevalência entre 

grupos de classificação da DTM, De Leeuw et al. (1994) e Kuttila et al. (1998), 

acharam, aproximadamente, proporções iguais nos grupos de DTM muscular e 

articular. 

Rammelsberg et al. (2003) pesquisaram o curso da dor miofascial, 

usando o RDC/TMD, por um período de cinco anos de evolução em 165 

pacientes com DTM muscular, na Alemanha, e evidenciaram que 31% 

continuaram a ter a desordem, em 33% houve remissão e 36% foram casos 

recorrentes. No mesmo período de tempo e utilizando igual metodologia, 

também avaliaram 70 pessoas não doentes, sem o diagnóstico de DTM 

muscular, e, desse total, 42,9% desenvolveram a dor miofascial. Os autores 

concluíram que as desordens musculares são predominantemente crônicas ou 

com flutuação dos sintomas, com uma modesta probabilidade de remissão. 
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Com relação ao tempo da DTM classificada como aguda e crônica, 

Garofalo et al. (1998), baseando-se no RDC/TMD e em população americana, 

mostraram correlação estatisticamente significante entre o grupo I (desordem 

muscular) e grupo III (desordem articular) e a DTM crônica, porém para o grupo 

II (deslocamento do disco articular) não houve associação estatística. Outros 

estudos reforçam a maior prevalência de desordens musculares em pacientes 

que desenvolvem dor crônica (EPKER; GATCHEL; ELLIS, 1999; PHILLIPS et 

al., 2001). 

As desordens musculares atuam como um fator de risco preditivo para 

cronicidade em pacientes com DTM aguda, sendo que pertencer ao gênero 

feminino com desordem muscular pode ser um preditor específico de 

cronicidade (GAROFALO et al., 1998; EPKER; GATCHEL; ELLIS, 1999; 

PHILLIPS et al., 2001). 

De acordo com os estudos apresentados, a prevalência e a progressão 

das disfunções temporomandibulares tornam-se passíveis de estimativa. 

Todavia nenhum estudo explicou completamente a importância relativa dos 

fatores associados, ou de risco, postulados para a DTM, não havendo fortes 

evidências da relação de causa e efeito. Os dados epidemiológicos disponíveis 

apontam para a necessidade de realização de novos estudos para que seja 

demonstrada, de forma consistente, a associação de fatores de risco para o 

desenvolvimento da dor temporomandibular e as doenças específicas 

(LeRESCHE, 1997a), o que de certa forma faz com que a história natural das 

disfunções temporomandibulares não seja bem conhecida, comprometendo o 

sucesso das terapias atuais (BONT et al., 1997). 
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Atualmente, a questão central levantada pelas evidências 

epidemiológicas não é qual fator está envolvido, mas quanto de cada fator está 

associado a DTM (JOHN et al., 2003). 

2.1.3 Fatores associados com a prevalência da DTM 

Vários fatores de risco são discutidos na gênese das disfunções 

temporomandibulares, tais como gênero, idade, estado psicológico e fatores 

psicossociais (SIQUEIRA et al., 2003). 

2.1.3.1 Gênero 

Embora, estudos populacionais anteriores tenham revelado a 

prevalência de sinais e sintomas de DTM ser igual em homens e mulheres 

(HELKIMO, 1974d; HELKIMO, 1976), estudos posteriores têm reportado uma 

prevalência mais alta entre mulheres (LOCKER; SLADE, 1988; AGERBERG; 

INKAPÖÖL, 1990; De KANTER, 1990; DWORKIN et al., 1990a; SALONEN et 

al., 1990; De KANTER et al., 1993; LIPTON et al., 1993; MAGNUSSON et al., 

1993; GOULET et al., 1995; MAGNUSSON et al., 2000). 

Vários estudos com populações gerais representativas indicam que as 

mulheres experimentam mais dor relacionada a DTM do que os homens, 

geralmente, em uma relação de 2:1 (LOCKER; SLADE, 1988; VON KORFF et 

al., 1988; DWORKIN et al., 1990b; LIPTON et al., 1993; GOULET et al., 1995; 

LeRESCHE, 1997b; KAMISAKA et al., 2000; RILEY; GILBERT, 2001). A 

diferença relacionada ao gênero mais freqüente tem sido achada nas idades de 

20 a 40 anos (AGERBERG; INKAPÖÖL, 1990; SALONEN et al., 1990; LIPTON 
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et al., 1993; MAGNUSSON et al., 1993). Diversos estudos apontam uma maior 

proporção de mulheres em relação aos homens na busca por assistência na 

área das disfunções temporomandibulares: 90,1% (KEMPER; OKESON, 1983); 

83,7% (OLIVEIRA, 1992); 78,7% (RAMMELSBERG et al., 2003); 78,5% 

(EMSHOFF; RUDISCH, 2001); 78% (LIST; DWORKIN, 1996); 76,1% (YAP et 

al., 2002b); 73,5% (De BOEVER et al., 1996); 73,3 % (YAP et al., 2004); 72,3% 

(YAP et al., 2003); 71,6% (EPKER; GATCHEL; ELLIS, 1999); 71% (YAP et al., 

2002b); 69% (PHILLIPS et al., 2001), correspondendo a uma relação de 4:1 ou 

até 5:1 (LOCKER; SLADE, 1988; DWORKIN; LeRESCHE, 1992; MCNEILL, 

1997). O gênero feminino também tem correlação significante com a DTM 

crônica em relação a aguda (GAROFALO et al., 1998, EPKER; GATCHEL; 

ELLIS, 1999; PHILLIPS et al., 2001). Além do mais, tem sido constatado que as 

mulheres necessitam de tratamento para seus problemas de DTM de duas a 

três vezes mais do que os homens (AGERBERG; INKAPÖÖL, 1990). 

2.1.3.2 Idade 

Muitos estudos mostraram que a alta prevalência de DTM ocorre entre 

adultos com idade inferior a 45 anos, com níveis decrescentes (LOCKER; 

SLADE, 1988; VON KORFF et al., 1988; DWORKIN et al., 1990b; AGERBERG; 

INKAPÖÖL, 1990; LIPTON et al., 1993; GOULET et al., 1995; LeRESCHE, 

1997a), a maioria encontra-se entre 15 e 45 anos (CARLSSON, 1999), com 

média de idade variando entre os estudos: 29 anos (DE BOEVER et al., 1996); 

32,6 anos (YAP et al., 2002a); 33 anos (KEMPER; OKESON, 1983); 33 anos 

(YAP et al., 2004); 33,3 anos (YAP et al., 2002b); 33,6 anos (YAP et al., 2003); 

34,7 anos (EPKER; GATCHEL, 2000); 34,8 anos (EPKER; GATCHEL; ELLIS, 
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1999); 34,9 (BARCLAY et al., 1999); 35,5 anos (EMSHOF et al., 2002); 36 anos 

(EMSHOFF; RUDISCH, 2001); 39 anos (RAMMELSBERG et al., 2003) e 41,1 

anos (LIST; DWORKIN, 1996). 

Os sinais e sintomas da DTM também podem ser observados em 

crianças e jovens, porém com uma prevalência menor do que na população 

adulta. Conseqüentemente, a população adulta é de interesse especial e 

estudos relativos à prevalência de DTM e fatores relacionados mostraram ser 

direcionados especialmente nesta fase de idade.  

2.1.3.3 Estado psicológico e fatores psicossociais 

Aproximadamente 75% dos pacientes com DTM apresentam alguma 

alteração emocional que pode influenciar em seus sintomas e na direção do 

tratamento (PARKER et al., 1993).  

Desde muito tempo, um grande número de estudos tem usado diversos 

instrumentos de avaliação, inclusive inventários psicológicos, na tentativa de 

caracterizar o paciente com DTM (KYDD, 1959; GOODMAN; GREENE; 

LASKIN, 1976). O problema taxonômico da DTM e de outras doenças 

caracterizadas pela dor orofacial e cefaléia são relacionados particularmente à 

falta de consenso dos fatores etiológicos e sua interpretação. Em particular, a 

relevância dos fatores psicológicos é debatida (RYDD, 1959; MAGNI et al., 

1994). 

Nos últimos anos, tem havido extensivas investigações sobre a enorme 

variedade de fatores psicológicos relacionados à DTM. Diversas condições 

como depressão, conversão histérica, psicose, neurose obsessiva, distúrbio da 



 36 

ansiedade, e estresses são implicados na DTM, porém, na realidade, são 

poucas as afirmações conclusivas (GRZESIAK, 1991; DWORKIN et al., 2002c). 

Zach e Andreassen (1991) compararam o perfil psicológico de 98 

mulheres, com idade de 18 a 65 anos, com sinais e sintomas de DTM, com um 

grupo controle de igual proporção, mediante o Crown Crisp Experimental Index 

– CCEI (CROW, CRISP, 1966). Os escores do referido instrumento indicaram 

uma significante associação nos perfis de somatização e de histeria com o 

grupo portador de DTM. 

Um estudo psicométrico realizado por Eversole e Machado (1985) para 

comparar a relação de subgrupos de pacientes com DTM com o estado 

emocional, usando o Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), 

demonstrou que os grupos de dor miofascial e dor facial atípica tinham maior 

associação com depressão, hipocondríase e histeria, enquanto que o grupo de 

dor na ATM com sinais de degeneração interna não mostrou sinais de 

psicopatologia. 

Kleinknecht et al. (1987) relataram que portadores de disfunção 

miofascial têm maior alteração psicológica, comparando-se ao grupo de 

pacientes com desordens articulares, possivelmente pela associação do 

estresse e hiperatividade muscular. 

Um estudo analítico, realizado por Rudy et al. (1989), avaliou a 

associação entre a incapacidade funcional e psicológica e subgrupos de DTM. 

Os resultados indicaram que aproximadamente metade da amostra 

demonstrou sofrimento emocional intenso, indiferentemente dos fatores 

biológicos. 
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Mongini et al. (2000), avaliando as características da personalidade de 

243 pacientes com diferentes tipos de dor orofacial, incluindo desordens 

intracapsulares na ATM, cefaléia tipo tensão, migraine, cefaléia crônica diária e 

dor facial, usando os instrumentos Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

(MMPI) e Spielberger State e Trait Anxiety Inventory (STAY), mostraram 

correlação relevante entre dor facial e cefaléia crônica diária, com alteração na 

personalidade, enquanto que pacientes com desordens intracapsulares na 

ATM mostraram baixa prevalência de sintomas associados e perfil de 

personalidade normal. 

Dworkin e LeResche (1992), no estudo original do RDC/TMD em 261 

pacientes americanos com DTM, a avaliação do estado psicológico mostrou 

que 54% dos pacientes apresentaram escore classificado como normal, 

enquanto que 27% e 19% apresentaram depressão moderada e severa, 

respectivamente. Para os sintomas físicos não específicos constataram que 

37% tinham graduação normal, seguida de 32% com graduação moderada e 

31% com severa. Referindo-se à avaliação psicossocial pela Escala Graduada 

de Dor Crônica, a maioria dos pacientes foi classificada nos níveis I e II, sendo 

6% sem diagnóstico com grau zero, 34% com grau I e 39% com grau II, 

enquanto que 21% exibiram a graduação III e IV, sendo 15% e 6%, 

respectivamente. 

Dworkin et al. (2002a), em um estudo com 117 pacientes americanos 

com DTM pelo RDC/TMD, encontraram a prevalência de depressão severa em 

44% da amostra, seguido de moderada (29%) e 27% apresentavam-se sem 

depressão. 
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List e Dworkin (1996), aplicando a versão em sueco do RDC/TMD a 82 

pacientes, na Suécia, obtiveram os resultados descritos a seguir: para as 

limitações na função mandibular, as mais freqüentemente relatadas foram 

mastigar alimentos duros (67%), comer (60%) e bocejar (58%), com média de 

número de atividades de 2,4. A avaliação do estado psicológico mostrou que 

49% foram classificados como normal, cerca de 33% apresentavam depressão 

moderada e apenas 18% tinham depressão severa. Quanto aos sintomas 

físicos não específicos, foram classificados 39% dos pacientes como normais, 

seguindo de 33% e 28% para a graduação de moderada e severa, 

respectivamente. Referindo-se à avaliação psicossocial, pela Escala Graduada 

de Dor Crônica, 12% apresentaram graduação zero; 36% com grau I, 38% com 

grau II e 14% exibiram a graduação III e IV, com 11% e 3%, respectivamente. 

Yap et al. (2002b), avaliando 117 pacientes asiáticos pelo RDC/TMD, 

constataram que 39% foram classificados como deprimidos; 55% e 48% tinham 

sintomas físicos não específicos com e sem itens de dor, respectivamente, 

todos com graduação de moderada a severa. Comprovaram ainda que o grupo 

de pacientes com dor miofascial associada a outras condições articulares teve 

níveis significantemente altos de depressão (p=0,03) e de somatização 

(p=0,03), quando comparado ao grupo com deslocamento do disco articular. 

Yap et al. (2003) usaram o RDC/TMD para investigar o diagnóstico 

físico e disfunção psicológica e psicossocial em 191 pacientes asiáticos com 

DTM. Os resultados do Eixo II evidenciaram que, para o estado psicológico, 

39,8% experimentaram depressão, graduada de moderada a severa, e 47,6% 

somatização (sintomas físicos não específicos) com igual graduação. A 
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disfunção psicossocial foi observada em apenas 4,2% dos pacientes por meio 

da Escala Graduada de Dor Crônica. 

Yap et al. (2004) estudaram a expressão da depressão associada a 

somatização em 255 pacientes asiáticos com DTM pelo RDC/TMD. Os 

resultados revelaram que 43,1%, 50,6% e 45,5% dos pacientes foram 

classificados com grau de moderada a severa para as escalas de depressão, 

sintomas físicos não específicos com itens de dor e sem itens de dor, 

respectivamente, com correlação positiva estatisticamente significante entre 

esses itens. Concluíram que a prevalência de sintomas de depressão e 

somatização (sintomas físicos não específicos) foi mais baixa em pacientes 

asiáticos com DTM do que nas outras populações. Os resultados também 

sugerem que a sintomatologia depressiva seja associada com somatização. 

Phillips et al. (2001), avaliando a associação do gênero feminino na 

cronicidade da DTM associada a fatores do Eixo II (RDC/TMD), mostraram que 

mulheres que progridem para DTM crônica apresentam escores 

significantemente maiores na Escala Graduada de Dor Crônica, indicando 

maior incapacidade, dor; depressão e somatização do que as mulheres que 

não evoluíram para os sintomas crônicos.  

Classificando a dor em aguda e crônica, Grzesiak (1991) e Dworkin et 

al. (2002c) relatam que a dor aguda é mais freqüentemente associada com 

ansiedade, e a dor crônica com depressão, enquanto que, para Sullivan et al. 

(2000), tanto a depressão como a ansiedade é mais comumente associada à 

dor crônica. 

Garofalo et al. (1998) realizaram um estudo de desenho prospectivo, 

utilizando o RDC/TMD, em pacientes americanos com DTM aguda e crônica. 
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Os resultados mostraram uma correlação estatisticamente significante entre a 

incapacidade, intensidade da dor, depressão, somatização e DTM crônica. 

2.1.4 Sistemas e critérios diagnósticos em DTM 

Para se obter e comparar resultados de diferentes estudos 

epidemiológicos, uma forma padronizada permite melhor e mais precisa 

comunicação entre clínicos e pesquisadores (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; 

FONSECA et al., 1994; SVENSON, 2002). 

Os estudos epidemiológicos sobre DTM revelam resultados 

contraditórios com diferentes estimativas de prevalência e incidência. Esses 

resultados podem ser atribuídos, em parte, pela falta de padronização de um 

mesmo critério para a avaliação dos aspectos biopsicossociais relacionados a 

essas doenças (YAP et al., 2002b). Dessa maneira, há a necessidade de se 

aplicar um critério de classificação que seja universalmente aceito e validado 

(SVENSON, 2002; KOSMINSKY et al., 2004). 

Helkimo (1974a; 1974b; 1974c; 1974d) elaborou um Índice Anamnésico 

de Disfunção para registrar os sintomas da DTM, baseado em um questionário, 

e um Índice Clínico de Disfunção, para obter os sinais objetivos. A partir do 

Índice de Helkimo, outros foram desenvolvidos com o objetivo de 

complementar, simplificar ou adaptá-lo (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Índices disponíveis para disfunção temporomandibular  

ÍNDICE DE TRIAGEM EM DTM AUTOR / ANO 
Índice Craniomandibular (CMI) Fricton e Schiffman (1986) 
Índice Quantificador dos Fatores Etiopatogênicos Mongini, 1986 
Índice de Gravidade de Sintomas Schiffman e Fricton (1988) 
Índice de Disfunção Mastigatória Nelson (1989) 
Índice TMJ scale Levitt (1990) 
Índice Anamnésico Simplificado DMF Fonseca et al. (1994) 
Questionário para triagem para dor orofacial e DTM Okeson (1996) 
Índice Temporomandibular Pehling et al. (2002) 

 

 

Dentre os índices disponíveis, destaca-se o Índice Anamnésico 

Simplificado - DMF, obtido em estudo, no Brasil, realizado por Fonseca et al. 

(1994), mediante uma amostra de 110 pacientes com queixas compatíveis com 

diagnóstico de DTM, aos quais aplicaram o Índice Anamnésico Simplificado 

DMF contendo 10 questões, e o Índice Clínico de Helkimo. Através de análise 

estatística, observaram a correlação (p=0,05) e o grau de confiabilidade entre 

os dados obtidos dos dois métodos pesquisados, concluindo que a correlação 

entre a anamnese e o exame clínico para diagnóstico de DTM permite que a 

hipótese diagnóstica e a triagem dos pacientes seja feita apenas pela 

anamnese. 

O uso da anamnese dirigida pode facilitar a triagem do paciente com 

DTM, possibilitando o encaminhamento correto e direcionando a pesquisa 

clínica (MANFREDI; SILVA; VENDITI, 2001). 

Em relação aos sistemas de diagnóstico das disfunções 

temporomandibulares, vários estudos foram propostos na literatura 

apresentando sistemas taxonômicos que enfatizam sua classificação apenas 

em sinais e sintomas clínicos, como os de: Farrar (1972); Block (1980); 
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Eversole e Machado (1985); Fricton et al. (1988); Bell (1990); Talley et al. 

(1990); Bergamini e Prayer-Galetti. (1990); Truelove et al. (1992).  

Dworkin e LeResche, em 1992, desenvolveram um conjunto de 

Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM, denominado de Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, internacionalmente 

conhecido pela sigla RDC/TMD, na tentativa de fornecer uma base mais 

confiável para a investigação clínica diagnóstica em pesquisas sobre DTM. 

Buscaram desenvolver um conjunto de critérios clínicos, mensurável e passível 

de reprodutibilidade, para as formas mais comuns de DTM (Eixo I) e um 

conjunto separado de critérios para classificar o funcionamento psicológico e 

psicossocial do paciente (Eixo II), independente do diagnóstico físico (Eixo I). 

O instrumento RDC/TMD possibilita, tanto a profissionais clínicos como 

pesquisadores, critérios padronizados com mesma exatidão no diagnóstico de 

DTM, de maneira a facilitar a replicação confiável dos achados clínicos e a 

pesquisa. Esta reprodutibilidade é obtida mediante especificações do 

RDC/TMD contidas no manual padronizado, publicado por Dworkin e LeResche 

(1992), sendo esse componente notavelmente ausente nos outros sistemas de 

diagnóstico (GAROFALO et al., 1998). 

Originalmente, o RDC/TMD foi desenvolvido em inglês e sua tradução 

e validação tem sido realizada e aplicada em estudos clínicos em diferentes 

populações (DWORKIN et al., 2002b). No Brasil, Kosminsky et al. (2004) 

realizaram a adaptação cultural do questionário Eixo II RDC/TMD para o idioma 

português. Todavia, só poderá ser utilizado em pesquisas no Brasil após o 

processo de validação. 
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Ao propor uma classificação multiaxial para a DTM em dois eixos, 

Dworkin e LeResche (1992) sugeriram que o Eixo I represente os fatores 

físicos (nociceptivos) e o Eixo II, os fatores psicológicos ou psicossociais que 

influenciam a experiência da dor. Essa classificação possibilita uma melhor 

compreensão ao paciente portador de dor aguda e crônica, pelo que a dor 

crônica apresenta maior associação com os fatores psicológicos ou 

psicossociais, em relação a dor aguda (OKESON, 1998) (Figura 1). 

 

 

Figura  1 – Classificação multiaxial da dor 

FONTE: Okeson (1998) 

 

O Eixo I (RDC/TMD), de diagnóstico clínico da DTM, é obtido pelo 

preenchimento de um formulário de exame físico específico com 10 questões, 

cujos escores classificam a DTM em três grupos (Quadro 3). O grupo I consiste 

nas desordens musculares dolorosas mais comuns: dor miofascial (I.a) e dor 

miofascial com limitação da abertura bucal (I.b). O grupo II refere-se ao 

deslocamento do disco articular da ATM, incluindo: deslocamento do disco com 

Tempo

EIXO I

EIXO II
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somatossensitivo
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Fatores 
psicossociais
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redução (II.a); deslocamento do disco sem redução, com limitação da abertura 

bucal (II.b) e deslocamento do disco sem redução, sem limitação da abertura 

bucal (II.c). O grupo III inclui as desordens articulares, como artralgia (III.a); 

osteoartrite da ATM (III.b) e osteoartrose da ATM (III.c) (DWORKIN, 

LeRESCHE, 1992; LeRESCHE, 2003). 

Quadro 3 – Tipo de grupo, classificação e categorização da DTM pelo RDC/TMD 

TIPO DE 
GRUPO 

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIZAÇÃO 

Grupo I Desordens 
musculares 

I.a. dor miofascial 
I.b. dor miofascial com limitação de abertura bucal 

Grupo II Deslocamento do 
disco articular 

II.a. deslocamento do disco com redução 
II.b. deslocamento do disco sem redução, com limitação de 

abertura bucal 
II.c. deslocamento do disco sem redução, sem limitação da 

abertura bucal 
Grupo III 
 

Desordens 
articulares 

III.a. artralgia 
III.b. osteoartrite da ATM 
III.c. osteoartrose da ATM 

 

 

Os parâmetros da categorização do diagnóstico clínico da DTM pelo 

Eixo I (RDC/TMD) em grupos, proposta por Dworkin e LeResche (1992), são as 

descritas abaixo: 

 

� Grupo I – Desordens musculares 

Consiste nas desordens musculares dolorosas mais comuns 

associadas a DTM, considerando a dor decorrente de alterações musculares, 

sendo classificada em: 

I.a. Dor miofascial ⇒ dor de origem muscular consistindo em queixa de 

dor, nas últimas quatro semanas, associada a áreas localizadas de 

sensibilidade dolorosa à palpação muscular. Critérios: 
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1) Relato de dor ou sentir dores na mandíbula, têmporas (nos lados 

da cabeça), face, área pré-auricular ou no ouvido durante o 

repouso ou função mandibular (Q3 - questão 3 do questionário 

Eixo II); mais, 

2) Sensibilidade dolorosa reportada pelo paciente em resposta à 

palpação, durante exame físico extra e intra-oral, de três ou mais 

dos 20 locais musculares (o lado direito e o lado esquerdo contam 

como locais diferentes para cada músculo): 

- M. temporal (feixe posterior) ⇒ parte posterior da têmpora; 

- M. temporal (feixe médio) ⇒ parte média da têmpora; 

- M. temporal (feixe anterior) ⇒ parte anterior da têmpora; 

- M. masseter (origem) ⇒ bochecha, abaixo do arco zigomático; 

- M. masseter (corpo) ⇒ bochecha, no lado da face; 

- M. masseter (inserção) ⇒ bochecha, na face lateral do ramo 

da mandíbula 

- M. estilo-hióideo e M. digástrico (ventre posterior) ⇒ região 

posterior da mandíbula; 

- M. pterigóideo medial e M. digástrico (ventre anterior) ⇒ 

região submandibular; 

- M. pterigóideo lateral ⇒ palpação intra-oral na região de 

fórnice do vestíbulo próximo aos molares superiores; 

- Tendão do M. temporal ⇒ palpação intra-oral na região 

correspondendo ao processo coronóide da mandíbula. 
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Pelo menos um desses locais deve corresponder ao mesmo lado da 

queixa da dor (E 1, 8, 10 – questões 1, 8 e 10 do formulário de exame clínico 

do Eixo I). 

 

I.b. Dor miofascial com limitação de abertura bucal ⇒ presença de 

dor miofascial associada à limitação dos movimentos mandibulares e 

rigidez da musculatura durante movimentação mandibular. Critérios: 

1) Dor miofascial, seguindo a mesma definição prévia do item I.a.; 

mais 

2) Abertura bucal sem auxílio sem dor e traspasse vertical, menor do 

que 40 mm (E 4a, 4d); mais 

3) Abertura bucal máxima com auxílio com pelo menos 5 mm maior 

que a medida de abertura bucal sem auxílio sem dor e traspasse 

vertical (E 4a, 4c, 4d). 

Cada indivíduo deve ser designado em apenas um subgrupo de 

diagnóstico, ou seja, I.a. ou I.b., ou ainda pode não receber nenhum 

diagnóstico do Grupo I, categorizado como sem diagnóstico. Previamente ao 

diagnóstico de Grupo I, as desordens raras de espasmo muscular, miosite e 

contratura devem ser eliminadas. 

 

� Grupo II - Deslocamento do disco articular 

II.a. Deslocamento do disco com redução: o disco articular é 

deslocado da sua posição entre a cabeça da mandíbula e a eminência 

articular para uma posição anterior e medial ou lateral, mas reduz ao 

final da abertura bucal, geralmente resultando em um ruído 

caracterizado com estalido. Critérios: 
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Estalido recíproco na ATM ⇒ estalido durante a abertura vertical e 

fechamento que ocorre em um ponto pelo menos 5 mm maior que a 

distância interincisal na abertura do que no fechamento e é 

eliminado na abertura protrusiva, devendo ser reproduzível em duas 

ou três tentativas consecutivas (E 5); ou 

Estalido na ATM no movimento de extensão vertical ⇒ estalido 

durante a abertura ou fechamento e estalido durante excursão lateral 

ou protrusão, reproduzível em duas ou três tentativas consecutivas 

(E 5a, 5b, 7). 

 

II.b. Deslocamento do disco sem redução, com limitação de 

abertura bucal ⇒ condição em que o disco é deslocado de sua posição 

entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular para uma posição 

anterior e medial ou lateral, associada com limitação de abertura 

mandibular. Critérios: 

1)  História de significante limitação de abertura (Q 14); mais 

2)  Abertura máxima sem auxílio ≤ 35 mm (E 4b, 4d); mais 

3) Aumento da abertura com extensão passiva até 4 mm maior que 

a abertura máxima se auxílio (E 4b, 4c, 4d); mais 

4) Excursão contralateral < 7 mm e/ou desvio não corrigido para o 

lado ipsilateral na abertura (E 3, 6a ou 6b, 6d); mais 

5) Ausência de sons articulares ou presença de sons articulares não 

classificados nos critérios para deslocamento do disco com 

redução (E 5, 7). 
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II.c. Deslocamento do disco sem redução, sem limitação da 

abertura bucal ⇒ condição em que o disco é deslocado de sua posição 

entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular para uma posição 

anterior e medial ou lateral, sem limitação de abertura mandibular. 

Critérios: 

1) História de significante limitação de abertura (Q 14); mais 

2) Abertura máxima sem auxílio > 35 mm (E 4b, 4d); mais 

3) Aumento da abertura com extensão passiva pelo menos 5 mm 

maior que a abertura máxima sem auxílio (E 4b, 4c, 4d); mais 

4) Excursão contralateral ≥ 7 mm (E 6a ou 6b, 6d); mais 

5) Presença de sons articulares não classificados nos critérios para 

deslocamento do disco com redução (E 5, 7). 

A designação do diagnóstico de uma desordem do Grupo II é feita com 

base nos sinais clínicos e não requer o relato de dor. Cada ATM pode receber 

apenas um diagnóstico do Grupo II, sendo classificada apenas como II,a. ou 

II.b. ou II.c., ou ainda como não preenchendo os critérios para qualquer 

desordem desse grupo, sendo categorizado sem diagnóstico. 

 

� Grupo III - Desordens articulares 

Na formação do diagnóstico das desordens desse grupo, devem 

primeiramente ser eliminados os diagnósticos de poliartrites, lesão traumática 

aguda e infecções na articulação. 

III.a. Artralgia ⇒ dor e sensibilidade na cápsula articular e/ou 

revestimento sinovial da ATM. Critérios: 
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1) Dor em um ou ambos os locais da articulação (pólo lateral e/ou 

inserção posterior) durante a palpação (E 9); mais 

2) Um ou mais dos seguintes relatos de dor na ATM: dor na região 

da ATM e dor durante os movimentos de: abertura máxima sem 

auxílio,  abertura com auxílio e  excursão lateral (E 2, 4b, 4c, 4d, 

6a, 6b). 

3) Para o diagnóstico de artralgia simples, a crepitação grosseira 

deve estar ausente (E 5, 7). 

 

III.b. Osteoartrite da ATM ⇒ condição inflamatória dentro da 

articulação resultante de processo degenerativo das estruturas 

articulares. Critérios: 

1) Artralgia (ver III.a.); mais 

2) Crepitação grosseira na articulação (E 5, 7). 

 

III.c. Osteoartrose da ATM ⇒ desordem degenerativa da articulação 

em que a sua forma e estrutura estão fora dos padrões de normalidade. 

1) Ausência de todos os sinais de artralgia, por exemplo, ausência 

de dor na região da articulação e ausência de dor na articulação à 

palpação, durante abertura máxima sem auxílio, abertura com 

auxílio e durante excursões laterais (ver III.a.); mais 

2) Crepitação grosseira na articulação. 

 

Ressalta-se que os critérios para artralgia e osteoartrite requerem o 

relato de dor em curso na articulação, ou dor articular à palpação. Para uma 
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articulação receber diagnóstico de osteoartrose, tal dor deve estar ausente. Da 

mesma forma que os outros grupos, cada ATM pode receber apenas um 

diagnóstico no Grupo III. Destaca-se a possibilidade de diagnóstico múltiplo, 

representado por DTM classificada em mais de um grupo. 

Os autores advertem que, durante o exame físico, deve-se ter o 

cuidado de diagnosticar outras condições patológicas orofaciais não incluídas 

na classificação de DTM pelo RDC/TMD, pois o referido instrumento não deve 

ser aplicado na presença das seguintes condições: 

� espasmos musculares, caracterizados pela presença de 

contração muscular contínua; 

� miosite, caracterizada como sensibilidade dolorosa em um 

músculo específico, associado a trauma ou a infecção prévia; 

� contratura muscular, caracterizada por presença de rigidez 

mandibular aos movimentos passivos; 

� poliartrite específica, incluindo artrite reumatóide, artrite 

reumatóide juvenil, doenças articulares induzidas por 

deposição de cristais de catabólitos (como gota úrica); 

� injúria traumática aguda; 

� doenças de origem neuropática. 

 

A avaliação do Eixo II pelo RDC/TMD, faz-se mediante o 

preenchimento de um questionário especifico, podendo ser auto-administrado, 

contendo 31 questões, as quais abordam os fatores sócio-demográficos, 

socioeconômicos, psicossocial e estado psicológico, além dos principais sinais 
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e sintomas referentes a DTM e das limitações relacionadas ao funcionamento 

mandibular (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; LeRESCHE, 2003). 

Os fatores sócio-demográficos e socioeconômicos incluem os itens: 

gênero, idade, estado civil, origem étnica, raça, escolaridade e renda mensal 

familiar. O estado psicossocial é avaliado mediante a Escala Graduada de Dor 

Crônica (GCPS), que utiliza o esquema de classificação de Von Korff et al. 

(1992), para graduar tanto a severidade como a extensão da interferência da 

dor com as atividades diárias. São usadas sete questões (Q 7 – 13) 

classificando a intensidade da dor, interferência relacionada à dor nas 

atividades diárias e dias de incapacidade relacionados à dor, em cinco graus: O 

grau zero (0) indica que não há dor de DTM recente; os graus I e II indicam 

níveis baixos de incapacidade relacionada à dor na presença de baixa e alta 

intensidade de dor, respectivamente; os graus III e IV indicam níveis altos de 

incapacidade relacionada à dor na presença de intensidade moderada a severa 

(grave), respectivamente.  

O estado psicológico é categorizado com base nas escalas da Lista 

para Checagem dos Sintomas (Symptom Cheklist 90 - SCL-90) (DEROGATIS 

et al., 1983) e inclui avaliação do estado de depressão e a presença de 

sintomas físicos múltiplos não específicos, com e sem itens de dor, definidos 

na psiquiatria como somatização (Q 20). Com base nos escores obtidos, 

mediante a escala SCL-90, as alterações psicológicas são classificados em 

três grupos de diferente graduação: normal (sem alteração psicológica), 

moderada (com alteração moderada) ou severa (maior comprometimento) 

(DWORKIN; LeRESCHE, 1992; GAROFALO et al., 1998; LeRESCHE, 2003). 
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Os principais sinais e sintomas reportados pelo pacientes são: estalido, 

crepitação, bruxismo/ apertamento no sono ou diurno, oclusão desfavorável 

não usual, travamento mandibular e zumbido nos ouvidos (Q 14.b; 15.a; 15.b; 

15.c; 15.d; 15.f; 15.g). 

O impacto da DTM nas atividades diárias relacionadas a função e 

movimentação mandibular é avaliada por uma escala com 12 itens (Q 19): 

comer, ingerir líquidos, realizar exercícios físicos, mastigar alimentos duros, 

mastigar alimentos moles, sorrir/gargalhar, realizar atividade sexual, limpar a 

face, bocejar, engolir, falar e manter a aparência facial normal (sem ficar 

expressando a aparência facial de dor) (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; 

GAROFALO et al., 1998; LeRESCHE, 2003). 

O RDC/TMD fornece um manual, criteriosamente documentado e 

padronizado, com as especificações para condução do exame clínico 

sistemático para DTM, viabilizando a sua uniformização. Fornece ainda 

esquemas de algoritmos, para o desfecho do diagnóstico clínico e manual de 

orientação para o diagnóstico do Eixo II. Todos os componentes integrantes do 

RDC/TMD foram testados quanto à confiabilidade e devidamente validados. Os 

componentes do Eixo II são confiáveis e válidos indicadores de depressão, 

somatização (sintomas físicos não específicos) e disfunção psicossocial, em 

resposta à dor, todavia, não dão suporte para prover diagnóstico psiquiátrico 

(DWORKIN; LeRESCHE, 1992; DWORKIN et al., 2002a ; 2002b). 

No que se refere às limitações do RDC/TMD, a classificação que 

constitui o Eixo I foi derivada de um consenso de especialistas ao invés de 

evidência empírica (TURK et al., 1993; RUDY et al., 1995). Os critérios 

estabelecidos no Eixo I não permitem o diagnóstico diferencial das diversas 
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subclassificações das doenças musculares e articulares da DTM, estando 

limitado às formas mais comuns (EMSHOFF; RUDISCH, 2001; EMSHOFF et 

al., 2002; SVENSON, 2002), não apresentando diagnóstico mutuamente 

exclusivo, pois os pacientes podem ter diagnósticos múltiplos, um em cada dos 

três grupos (RUDY et al., 2001), além de não avaliar o grau de severidade da 

DTM (PEHLING et al., 2002). 

Com relação especificamente ao grupo I, de desordens musculares, há 

dificuldade para validação desse grupo, possivelmente devido à falta de 

procedimentos diagnósticos disponíveis ou ausência de um padrão ouro 

biológico, os quais possibilitariam a definição e diagnóstico diferencial de 

algumas alterações patológicas. O contrário ocorre para os grupos II e III, 

deslocamento do disco articular e desordens articulares, respectivamente, onde 

as técnicas de imagem para a ATM podem ser usadas para validar o critério de 

diagnóstico para os referidos grupos (CLARK; CARTER, 1985; EMSHOFF; 

BERTRAM; STROBL, 1999; EMSHOFF; RUDISCH, 2001; EMSHOFF et al., 

2002). 

A imagem de ressonância magnética é atualmente a modalidade de 

imagem mais apropriada para identificar o posicionamento do disco articular na 

ATM, podendo ser considerada como padrão ouro para o grupo de 

deslocamento do disco na ATM (TASAKI et al., 1996; EMSHOFF et al., 2002), 

como também para o subgrupo I.b, de dor miofascial com limitação da abertura 

bucal, possibilitando a identificação de fatores articulares causais da limitação 

mandibular, a qual poderá não ser propriamente de origem muscular 

(SCHMITTER et al., 2004).  
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Emshoff e Rudisch (2001) avaliaram a validação de critérios 

diagnósticos clínicos em DTM (CDC/TMD) (TRUELOVE et al., 1992), para os 

grupos de deslocamento do disco articular com redução, deslocamento do 

disco sem redução e osteoartrose, por meio de imagem de ressonância 

magnética, e constataram que os critérios clínicos apresentam confiabilidade 

insuficiente para determinar a presença de desordens internas e degenerações 

nos grupos avaliados, apresentando pobre concordância com o teste estatístico 

Kappa. 

Semelhantemente, tanto os critérios do instrumento CDC/TMD como 

do RDC/TMD são pouco confiáveis para a condição de deslocamento do disco 

com redução (EMSHOFF et al., 2002), sendo o exame físico com o RDC/TMD 

de valor preditivo para essa condição, porém não confiável (BARCLAY et al., 

1999). 

Objetivando determinar a prevalência de problemas articulares em 

pacientes com dor miofascial, com e sem limitação da abertura bucal, e 

verificar a precisão do diagnóstico clínico do RDC/TMD e a imagem de 

ressonância magnética, Schmitter et al. (2004), avaliaram 61 pacientes 

distribuídos em dois grupos; o primeiro consistiu em 36 pacientes com dor 

miofascial com limitação da abertura bucal, enquanto os outros 25 pacientes 

foram diagnosticados com dor miofascial sem limitação. Os resultados 

revelaram a presença concomitante de doenças articulares, com muita 

freqüência, no grupo com limitação da abertura bucal. O grau de concordância 

entre os recursos diagnósticos utilizados no estudo para o grupo com limitação 

da abertura bucal foi de pobre concordância (Kappa=0.13), enquanto que o 

grupo sem limitação da abertura bucal teve aceitável concordância 
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(Kappa=0.72). Assim, concluíram que a limitação no movimento mandibular é 

freqüentemente associada com desordens na ATM, que não foram 

identificadas durante o exame clínico. Por esta razão, uma adaptação do 

esquema de classificação usado no RDC/TMD pode resultar na melhoria da 

sensibilidade do diagnóstico clínico relacionado a ATM, especialmente em 

pacientes com dor miofascial com limitação da abertura bucal. 

Apesar de apresentar limitações, especialmente no diagnóstico clínico 

da DTM no Eixo I, o RDC/TMD atualmente é o instrumento de eleição para 

pesquisas epidemiológicas transculturais em DTM (SVENSON, 2002), 

demonstrado pelas pesquisas recentes, empregando-o como critério de 

classificação (Quadro 4). 

Quadro 4 - Resumo dos estudos que utilizaram o RDC/TMD 

AUTOR / ANO AUTOR / ANO AUTOR / ANO 
Landi et al. (2004) Rammelsberg et al. (2003) Phillips et al. (2001) 
Tognini et al. (2004) Winocur et al. (2003) Rudy et al. (2001) 
Manfredini et al. (2004a) Yap et al. (2003) Vollaro et al. (2001) 
Manfredini et al. (2004b) Dworkin et al. (2002a) Yap et al. (2001) 
Hirsch et al. (2004) Dworkin et al. (2002b) Epker, Gatchel (2000) 
Yap et al. (2004) Dworkin et al. (2002c) Barclay et al. (1999) 
Celic et al. (2003) Herman et al. (2002) Epker, Gatchell, Ellis (1999) 
Rantala et al. (2003) Huang et al. (2002) Garofalo et al. (1998) 
Wahlund (2003) Yap et al. (2002a) Wahlund et al. (1998) 
Wahlund et al. (2003) Yap et al. (2002b) Plesh et al. (1996) 
Manfredini et al. (2003) Marcusson et al. (2001) List, Dworkin (1996) 
Pergamalian et al. (2003) Pehling et al. (2002) Dworkin, LeResche (1992) 

 

 
 
 
 

Parte II 

2.2 VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS EM OUTRO 
IDIOMA 
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2.2.1 Apresentação conceitual do processo de validação 

Cada sociedade tem suas próprias características que refletem a 

cultura de um país, como também o diferenciam dos outros. Da mesma forma, 

os problemas de saúde são expressos de forma variada de uma cultura para 

outra. Assim, quando se propõe a aplicação de um instrumento de coleta de 

dados ou de medida relacionado à saúde, este deve seguir a metodologia de 

validação proposta na literatura e resultar em um instrumento com linguagem 

simples, clara e com equivalência no que diz respeito a seus conceitos culturais 

(CICONELLI et al., 1999). 

A validade “é a capacidade de um instrumento medir o que realmente 

ele deseja medir”. Assim, validade é a extensão na qual a medida ou 

instrumento diagnóstico proporciona uma avaliação verdadeira do fenômeno de 

interesse (DWORKIN et al., 2002c).  

Muitos instrumentos de coleta de dados são formulados em outro 

idioma, como na língua inglesa, direcionados para aplicação na população que 

fala esse idioma, entretanto, se faz necessário que essas medidas, 

especificamente planejadas, sejam utilizadas em vários países e em diferentes 

idiomas, como também, entre a população imigrante, pelo fato de que os 

diferentes grupos culturais apresentam variação na expressão da doença 

(GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Dessa forma, duas opções são disponíveis: o desenvolvimento de um 

novo instrumento ou a utilização de um instrumento previamente desenvolvido 

em outro idioma. A primeira opção é um processo que consome mais tempo, 

no qual despende-se muito trabalho para a definição da medida, a seleção e a 

redução dos seus itens. A segunda opção, a utilização de um instrumento 
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previamente desenvolvido em outro idioma, requer um processo de validação 

em um contexto cultural específico por meio de uma abordagem sistemática 

(GÓES, 2001). 

Quando a transposição de um instrumento proveniente do seu contexto 

cultural é feita apenas por simples tradução, torna-se improvável ter êxito 

devido às diferenças culturais e da linguagem (GUILLEMIN; BOMBARDIER; 

BEATON, 1993).  

Guillemin, Bombardier e Beaton (1993) desenvolveram normas de 

orientação e um método de escores, os quais podem ser aplicados de maneira 

padronizada para avaliar a qualidade das adaptações transculturais das 

medidas de qualidade de vida relacionada à saúde (Health-Related Quality of 

Life – HRQoL). Esse sistema foi baseado em achados empíricos e teóricos na 

literatura. A base empírica foi obtida mediante uma revisão sistemática dos 

trabalhos publicados sobre adaptação transcultural, enquanto que a 

fundamentação teórica se baseou nas normas de orientação sobre a 

metodologia de avaliar a validação das medidas de HRQoL. As normas 

propostas pelos autores para as adaptações transculturais incluem cinco 

etapas: (1) tradução com equivalência semântica, idiomática, experimental 

(empírica) e conceitual; (2) retrotradução por pessoas qualificadas; (3) 

validação de face (comitê de revisão multidisciplinar de todas as traduções e 

retrotraduções); (4) adaptação cultural (pré-teste para equivalência usando 

técnicas adequadas) e (5) reexame dos pesos dos escores, se necessário. 

No entanto, para que o instrumento possa ser utilizado em outro 

idioma, além de seguir as normas preestabelecidas na literatura para a sua 

tradução e adaptação cultural, posteriormente, suas propriedades de medida 
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(reprodutibilidade e validade) devem ser testadas (CICONELLI et al., 1999; 

GÓES, 2001).  

Assim, o processo de validação de um instrumento de coleta de dados 

em outro idioma requer várias etapas, a saber: tradução, retrotradução, 

validação de face, adaptação cultural, e validação propriamente dita, pela 

análise da consistência interna, confiabilidade e reprodutibilidade, e validação 

concorrente convergente e divergente (Quadro 5) (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993; CICONELLI et al., 1999; GÓES, 2001; 

PEHLING et al., 2002; TAMANINI et al., 2003; KOSMINSKY et al., 2004). 

Quadro 5 – Esquema do processo de validação de instrumento de coleta de dados em 

outro idioma 

 
 

A seguir serão descritas todas as etapas referentes ao processo de 

validação apresentadas no Quadro 5. 

Tradução Análise dos resultados 

Retrotradução 

Aplicação do 
instrumento na 

versão final 

 
Análise da  

consistência interna,  
confiabilidade e 

reprodutibilidade 

Avaliação e 
refinamento do 

instrumento 
 

Processo de  
validação concorrente 

Adaptação cultural Estudo Piloto 

Validação de face 
por meio de Comitê 

Multidisciplinar e 
Bilíngüe 
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2.2.1.1 .Tradução 

Na etapa de tradução, deve-se obter várias traduções realizadas por 

pessoas devidamente qualificadas. As traduções são de alta qualidade quando 

realizadas por pelo menos dois tradutores, contribuindo assim para a detecção 

de erros e de interpretações divergentes de itens ambíguos no instrumento 

original. As características e qualificação dos tradutores são de relevante 

importância. Os tradutores devem, de preferência, ser bilíngües e traduzir em 

seu idioma materno (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Para uma pessoa ser considerada bilíngüe, esta deve ser fluente em 

dois idiomas e ter residido, pelo menos, um ano em cada país, sendo, portanto 

bicultural, o que permite o entendimento necessário dos diferentes significados 

das palavras em ambos idiomas (MARCOLINO; IACOPONI, 2001). 

2.2.1.2 Retrotradução 

A retrotradução, tradução de volta para o idioma original, tem sido 

demonstrada para ajudar a melhorar a qualidade da versão final. Cada primeira 

tradução deve ser retrotraduzida independentemente uma da outra e no final 

desse processo se obtém apenas uma versão inicial do instrumento. A 

interpretação errada na primeira tradução pode ser ampliada na retrotradução, 

e deste modo ser revelada, assim como o insucesso ou falha para adaptar o 

contexto alvo cultural e ambigüidade na versão original podem também ser 

descobertos (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 

Seguindo as mesmas características do tradutor, o retrotradutor deve 

ser fluente nos idiomas em questão e nas formas coloquial da língua original. 
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Conseqüentemente, os retrotradutores devem também traduzir em sua língua 

materna (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). Ao contrário do 

primeiro tradutor, os retrotradutores, preferencialmente, não devem ser 

informados sobre o intuito e conceito fundamental do material em estudo. Os 

retrotradutores, sem o conhecimento do objetivo do instrumento original, são 

livres de viés (erro sistemático), ou seja, da influência latente em uma 

amostragem, que impede de refletir os parâmetros desejados de uma 

população (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; GALVÃO FILHO, 

1998). 

2.2.1.3 Validação de Face 

A validação de face é uma das formas iniciais de validação de um 

instrumento (medida). Apesar de ser considerada simples, é de extrema 

relevância. Esta forma de validação tem por objetivo identificar se o(s) item(ns) 

selecionado(s) para medir um determinado fenômeno estão de fato medindo o 

que se deseja realmente medir. Além de discutir se o significado e a relevância 

do indicador estão evidentes por si só (PEREIRA, 2001). A técnica de 

validação de face pode ser empregada para a análise conceitual do objeto de 

estudo (BENETTON; LANCMAN, 1998). 

O processo de validação de face constitui-se na participação de uma 

equipe multidisciplinar e/ou de pesquisadores da área do conhecimento, para 

que seja realizada a análise das equivalências idiomática, semântica, cultural e 

conceitual do instrumento (Quadro 6), com o intuito de se obter concordância e 

consenso, com o conseqüente aperfeiçoamento do instrumento. Nessa fase, os 

membros envolvidos comparam e avaliam as duas versões do instrumento em 
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estudo: a versão no idioma original e a versão inicial resultante da etapa de 

retrotradução, os quais sugerem alterações, se necessárias, resultando em 

uma versão intermediária. Membros bilíngües são de particular valor nesta 

etapa (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993). 
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Quadro 6 - Conceitos dos diferentes tipos de equivalência a ser alcançada na validação 
de um questionário. 

Tipo de equivalência Conceito 

Idiomática São adaptações feitas nos instrumentos para adaptá-los a uma 
linguagem coloquial, a fim de traduzir de forma mais fidedigna o 
dia-a-dia. 

Ex. Traduções de expressões que envolvam “Eu estou com 
saudades...” no português, que não terá tradução em nenhuma 
outra linguagem. 

Semântica São adaptações de palavras para determinação exata do que 
está sendo pesquisado. Principalmente, quando traduzido do 
inglês onde uma mesma palavra pode ter muitos significados. 

Ex. love, happy, etc. 

Cultural São adaptações feitas para o contexto cultural no qual o 
instrumento será aplicado. 

Ex. Instrumentos que se referem a itens específicos como a 
gratuidade dos serviços de saúde, a classificação de escolas 
públicas e privadas de um país para o outro. 

Conceitual Constitui-se numa avaliação entre o conceito e os eventos 
relacionados a este conceito, haja vista que em alguns casos as 
palavras têm a equivalência semântica, mas não tem a mesma 
equivalência conceitual.  

Ex. “Eu tenho dor de cabeça”, pode ser traduzido para o inglês 
de diferentes formas. 

 

 

2.2.1.4 Adaptação cultural 

Após a validação de face, a versão intermediária do instrumento, será 

submetida ao processo de adaptação cultural. Essa etapa constará de um 

estudo piloto para adaptação no vernáculo desejado (ex. Brasil - português), de 

algumas palavras ou expressões consideradas ainda de difícil compreensão. O 

estudo piloto poderá ser realizado através de entrevista individual, com uma 
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amostra variando entre dez a vinte participantes diretamente relacionados ao 

objeto de estudo, obtendo-se o máximo de informações sobre a compreensão 

do entrevistado referente aos itens questionados. Após cada resposta do 

participante as perguntas, questionam-se sobre o seu entendimento, com o 

objetivo de obter a equivalência semântica e idiomática (GUILLEMIN; 

BOMBARDIER; BEATON, 1993; CICONELLI et al., 1999). As questões que 

apresentarem um índice maior ou igual a 20% de incompreensão deverão ser 

reavaliadas, para resultar, então, na versão final do instrumento (TAMANINI, 

2003; KOSMINSKY et al., 2004).  

Uma apreciação importante é que a correspondência literal de um 

termo não implica, necessariamente, que a mesma reação emocional ou 

afetiva seja evocada em diferentes culturas (REICHENHEIM; MORAES; 

HASSELMANN, 2000). 

Recomenda-se que as entrevistas sejam realizadas por pelo menos 

dois examinadores e devidamente registradas, podendo-se utilizar para isso 

anotações das respostas em cada questão, gravador e fitas cassete ou filmar 

cada entrevista. Todos os participantes do estudo deverão ser convidados a 

participar voluntariamente, sendo previamente informados sobre o objetivo, 

como também assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Posteriormente, os dados obtidos deverão ser detalhadamente analisados e 

discutidos entre os pesquisadores participantes, resultando na elaboração de 

questões de melhor entendimento, obtendo-se uma versão final do instrumento 

(KOSMINSKY et al., 2004). 
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2.2.1.5 Validação 

Subseqüente às etapas iniciais do processo de validação, segue-se à 

validação propriamente dita da versão final, pelas etapas de análise da 

consistência interna, confiabilidade e reprodutibilidade, e validação 

concorrente, mediante a aplicação de testes estatísticos. 

2.2.1.6 Consistência interna 

A avaliação da consistência interna ou homogeneidade da versão final, 

é realizada para avaliar a consistência de uma escala de medida, integrante do 

instrumento. Pode ser apresentada pelo teste de confiabilidade alfa Crombach, 

que mede um coeficiente geral de correlação entre os itens considerados, o 

alfa, cujos valores podem variar em um intervalo de correlação mínima (zero) 

até a máxima (um). Um coeficiente alfa baixo (abaixo de 0,50), indica que o 

item não vem do mesmo domínio conceitual e, portanto, deve ser excluído 

(FRANKFORT-NACHMIAS; NACHMIAS, 1992; PEREIRA, 2001). Em estudos 

clínicos, o valor mínimo de alfa geralmente utilizado como referência é de 0,7 

(COHEN, 1960; STREINER; NORMAN, 1995).  

Esta análise permite identificar a participação de cada resposta, na 

composição de cada item que constitui as dimensões (GÓES, 2001). 

2.2.1.7 Confiabilidade e reprodutibilidade 

No que se refere ao processo de diagnóstico, a confiabilidade pode ser 

definida como a extensão na qual a medida ou diagnóstico é passível de ser 
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repetido entre examinadores (interexaminador) e no mesmo examinador 

(intraexaminador) no decorrer do tempo (DWORKIN et al., 2002c).  

Em estudos epidemiológicos, a precisão dos métodos de aferição das 

variáveis do estudo é fundamental pela demonstração de que a medida de 

aferição utilizada é capaz de avaliar o que foi planejado. Nesse sentido, a 

estimação da confiabilidade torna-se um dos passos fundamentais. Esta 

estimação pode ser feita por meio de um conjunto de técnicas, que refletem a 

quantidade de "erro" (aleatório ou sistemático), inerente ao processo de 

aferição. No caso de instrumentos auto-administrados, uma das maneiras de 

avaliar sua confiabilidade/reprodutibilidade é mediante estudo teste-reteste. 

Esta técnica permite comparar se resultados semelhantes são reproduzidos 

sob as mesmas circunstâncias de aplicação do questionário, em diferentes 

momentos no tempo (GRIEP et al., 2003). 

A avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade consiste em uma 

segunda aplicação do instrumento, em 10% a 20% do total da amostra em 

estudo, escolhida de forma aleatória, realizada com um intervalo de tempo de 

pelo menos 15 dias da primeira aplicação do instrumento (GÓES, 2001; 

FERNANDES, 2002; TAMANINI et al., 2003). 

A concordância pode ser estimada pela estatística Kappa (variáveis 

categóricas), estatística Kappa ponderado e modelos log-lineares (variáveis 

ordinais), e Coeficiente de Correlação Intraclasse (variáveis discretas) (GRIEP 

et al., 2003). A interpretação dos valores de Kappa deve obedecer a escala de 

seis estágios (PEREIRA, 1999), como mostra o Quadro 7. 
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Quadro 7 – Categorização dos valores da Kappa 

VALOR DE Kappa INTERPRETAÇÃO DA CONCORDÂNCIA 
< 0,01 Pobre 

0,00 – 0,20 Fraca 
0,21 – 0,40 Boa 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Substancial ≥  0,81 Quase perfeita 

 

 

Especificamente para avaliação da confiabilidade interexaminador é 

utilizado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC). Este coeficiente é 

empregado para avaliar ausência de fatores associados à variação de exame 

entre dois ou mais examinador, quando do exame no mesmo sujeito, ou seja, 

avalia o grau de concordância entre os examinadores, podendo ser 

denominado de calibração do examinador. O ICC ainda estima a proporção do 

total de variabilidade que é explicada por diferenças verdadeiras entre as 

pessoas, devendo ser assumido que deve ter poucas diferenças entre os 

achados do exame realizados no mesmo sujeito, correspondendo a ICC 

próximo de 1,0 (ex. ICC ≥ 0.75 corresponde a boa confiabilidade), e 

inversamente, na discordância entre os examinadores o ICC deve ser 0,0 

(PEHLING et al., 2002). 

2.2.1.8 Validação concorrente 

A validação concorrente é a correlação do novo instrumento (medida) 

com algum padrão ouro. Por padrão ouro, entenda-se a medida aceita como 

referência para determinados atributos (ex. radiografia interproximal para o 

diagnóstico de cárie proximal). Quando não se tem um padrão ouro específico 
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para o que se quer testar, a validação do conteúdo do novo instrumento requer 

sua comparação com outro instrumento aceito e validado que mede o mesmo 

construto (GUYATT et al., 1993; STREINER; NORMAN, 1995; BOWLING, 

1995; JOHNSTON, 1998; PEHLING et al., 2002).  

Esta é constituída por dois tipos: a convergente e a divergente 

(discriminante). A validação do tipo convergente requer que a medida utilizada 

no estudo deva se correlacionar positivamente com outras variáveis, 

relacionadas entre si, demonstrando que o resultado da nova medida seja 

comparado com outras já comprovadas. Por exemplo: espera-se que uma 

medida que tenha por objetivo classificar a condição socioeconômica dos 

indivíduos esteja em alguma extensão associada com a renda salarial dos 

indivíduos; ou mesmo ao se avaliar a validade de uma escala para medir dor 

de dente se espera que a mesma esteja associada a severidade das lesões de 

cárie. Já na validação do tipo divergente, espera-se exatamente o oposto, 

requer que a construção da medida não seja correlacionada com variáveis 

desiguais (GUYATT et al., 1993; STREINER; NORMAN, 1995; BOWLING, 

1995; PEREIRA, 2001).  

Os testes estatísticos, que podem ser utilizados, são os coeficientes de 

correlação de Spearman, Pearson e Phi, sendo selecionados de acordo com a 

classificação das variáveis (COHEN, 1960; GUYATT et al., 1993; STREINER; 

NORMAN, 1995; BOWLING, 1995). 

Na validação convergente, ao se realizarem os testes de correlação, os 

coeficientes devem ter valor a partir de 0,5, enquanto que na divergente não 

deve ser muito alto, ou seja, abaixo de 0.5, idealmente a 0,2 (STREINER; 

NORMAN, 1995). 
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2.2.2 Descrição de estudos de validação para outro idioma relatados na 
literatura 

A literatura relata vários estudos referentes a validação de instrumentos 

de coleta de dados em outro idioma ou relacionados ao processo de validação 

propriamente dita. 

Kosminsky et al. (2004) realizaram a validação de face e adaptação 

cultural dos Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM: Eixo II (RDC/TMD) 

(DWORKIN, LeRESCHE, 1992), para o idioma português, do Brasil, a partir da 

tradução inglês-português, realizada previamente por Pereira et al. (2002). A 

metodologia utilizada constou de três etapas: (1) avaliação da tradução inglês-

português (IP) (PEREIRA JUNIOR, 2003); (2) validação de face (avaliação por 

um comitê multidisciplinar) e (3) adaptação cultural (estudo piloto). Na primeira 

etapa, a versão “IP” foi aplicada em um grupo de dez pacientes através de 

entrevista individual realizada por dois examinadores. A cada pergunta, os 

participantes foram incentivados a responder sobre o seu entendimento. 

Todas as entrevistas foram devidamente anotadas e registradas 

através de gravador e fitas cassete. Posteriormente, os dados obtidos foram 

detalhadamente analisados e discutidos entre os pesquisadores participantes 

da pesquisa, resultando no questionário versão inicial (VI). 

Para a segunda etapa, validação de face, foi constituído um comitê 

multidisciplinar formado por cinco profissionais, sendo três bilíngües, incluindo: 

dois profissionais da área de Letras, um especialista em Dor orofacial e DTM, 

um especialista em Estomatologia e um epidemiologista. Aos membros foi 

solicitada a avaliação das três versões: original em inglês, versão “IP” e versão 

“VI”. Por meio da análise das equivalências idiomática e cultural, obteve-se a 
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concordância, chegando-se à versão intermediária (VM). Em adição, na 

terceira etapa, foi realizado um pré-teste (estudo piloto), o qual constou da 

administração do questionário “VM” a outro grupo de dez participantes. As 

questões que apresentaram índice igual ou maior a 20% de incompreensão 

foram reavaliadas e novamente estruturadas, chegando-se então a versão final 

(VF) do questionário em português do Eixo II do RDC/TMD. 

Dentre as 31 questões da versão inglês-português, 28 tiveram 

alterações ortográfica, idiomática, cultural ou semântica na versão final. O 

processo de adaptação cultural do questionário Eixo II do RDC/TMD, resultou 

em um instrumento com linguagem de fácil entendimento, apresentando 

equivalências idiomática e cultural aplicável para a população brasileira. É de 

fundamental importância destacar o fato de que no referido estudo foram 

realizadas as etapas de validação de face e adaptação cultural, sendo 

necessária a realização da etapa de validação concorrente, para a sua 

aplicação à população brasileira. 

List e Dworkin (1996), no estudo de validação do RDC/TMD para a 

versão em sueco, o questionário Eixo II (RDC/TMD) foi traduzido para o idioma 

em sueco, e sete questões sociodemográficas do original em inglês foram 

modificadas para refletir as condições da população em estudo. A versão 

traduzida foi analisada e corrigida por três especialistas em DTM para a 

validação da tradução. A retrotradução foi realizada e comparada com a versão 

original. Posteriormente, um estudo piloto foi conduzido, com 12 pacientes, 

para avaliação do entendimento e aceitabilidade da nova versão em sueco do 

Eixo II do RDC/TMD. Posteriormente, o Eixo II (RDC/TMD) na versão em sueco 

foi aplicado a 82 pacientes com DTM. No respectivo estudo, não foi 
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demonstrada a realização das outras etapas de validação, limitando-se à 

adaptação cultural. 

Dworkin et al. (2002c) avaliaram as propriedades psicométricas de 

confiabilidade, validade e utilidade clínica dos componentes do Eixo II do RDC/ 

TMD, mediante comparação das medidas de depressão, somatização 

(sintomas físicos não específicos) e incapacidade e intensidade da dor (Escala 

Graduada de Dor Crônica), com outras medidas padrões-ouro: o Inventário de 

Depressão de Beck (Beck Depression Inventory – BDI) (BECK et al., 1961), a 

Escala de Depressão do Centro para Estudo Epidemiológico (Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale – CES-D) (RADLOFF, 1977), e com o 

nível de função psicossocial pela Escala Graduada de Dor Crônica (GCPS) 

(VON KORFF et al., 1992). Os participantes do estudo responderam aos 

instrumentos e ao questionário Eixo II RDC/TMD, concomitantemente; os 

identificados como portadores de DTM submeteram-se ao exame físico Eixo I 

RDC/TMD. A confiabilidade dos dados foi calculada baseando-se no 

coeficiente alfa Crombach e a validade concorrente pela correlação de 

Pearson, entre o RDC/TMD e as medidas referidas. Os escores obtidos 

mostraram os seguintes resultados: para a confiabilidade, avaliada pela 

consistência interna, os valores de alfa Crombach foram: na escala de 

depressão (0,91 a 0,93); sintomas físicos não específicos com itens de dor 

(0,82 a 0,87); sem itens de dor (0,78 a 0,83) e Escala Graduada de Dor Crônica 

(0,71 a 0,90). Na validade concorrente, os valores da correlação de Pearson 

foram: para depressão (r=0,69 a 0,78), comparando-se a escala de depressão 

do RDC/TMD e os escores do BDI e CES-D, respectivamente; resultados 

similares foram obtidos para os outros domínios avaliados do Eixo II RDC/TMD, 
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os quais demonstraram propriedades psicométricas adequadas para avaliação 

abrangente dos portadores de DTM. 

Apesar do RDC/TMD ter sido traduzido e validado para outros idiomas 

e sua versão, completa ou em parte, aplicada em estudos clínicos em 

diferentes populações como: holandesa, finlandesa, francesa, alemã, hebraica, 

japonesa, espanhola e sueca (DWORKIN et al., 2002b), a literatura não relata a 

descrição detalhada desses estudos, resumindo-se o estudo realizado para a 

versão em sueco. Além destas, as versões do RDC/TMD em chinês, 

dinamarquês, italiano, koreano, português e romeno têm sido feitas, porém 

ainda não foram especificamente testadas e validadas (DWORKIN et al., 

2002b; KOSMINSKY et al., 2004). 

Manfredi, Silva e Venditi,(2001) avaliaram o grau de sensibilidade entre 

o questionário de triagem para dor orofacial e DTM recomendado pela 

Academia América de Dor Orofacial (OKESON, 1996), o qual não havia sido 

testado no Brasil, e um exame clínico específico para diagnóstico de DTM. O 

questionário e o exame clínico foram aplicados a 46 pacientes com queixas de 

dor orofacial, com idade média de 31 anos. Os resultados revelaram, pelo 

coeficiente de Kappa, sensibilidade de 85,37% e especificidade de 80% para 

pacientes com desordens musculares (Kappa=0,454), enquanto que para 

desordens intra-articulares, tanto a sensibilidade quanto a especificidade foram 

baixas (Kappa=0,043). Os autores não referenciaram se foram realizadas as 

etapas de tradução, retrotradução e adaptação cultural sugeridas na literatura. 

Pehling et al. (2002), realizaram a confiabilidade interexaminador e 

validação clínica do Índice Temporomandibular (TMI), utilizando como padrões-

ouro o Índice Craniomandibular - CMI (FRICTON, SCHIFFMAN, 1986) e o 
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RDC/TMD (DWORKIN; LeRESCHE, 1992). A confiabilidade interexaminador 

do TMI foi ICC=0,9 (95% confiança), validação de critério ICC=0.97 e validação 

de constructo com valor de p<0,001. Este estudo conferiu evidência estatística 

para a confiabilidade clínica e validação do TMI, como também indicou que o 

protocolo de exame físico do RDC/TMD é apropriado para determinar a 

severidade da DTM pelo algoritmo do TMI e o diagnóstico dos subtipos de DTM 

pelo algoritmo do RDC. 

Góes (2001) realizou a validação do instrumento OIDP para o idioma 

português pela avaliação da prevalência do impacto da dor de dente em 

adolescentes no Brasil, e em suas famílias. Na validação, a consistência 

interna pelo coeficiente alfa Crombach foi α=0,68 (α padronizado=0,74) e a 

confiabilidade pelo teste-reteste foi avaliada utilizando-se correlação de 

Pearson (r=0,65; p<0,00). Para a validação concorrente, os escores do OIDP 

foram correlacionados com o índice do número de superfície cariada (r=0,10; 

p<0,05) e associados com os escores do OHIP-14 (r=0,43; p<0,01). Os 

resultados mostraram que o OIDP é um instrumento válido para avaliar o 

impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal na população 

brasileira. 

Almeida, Loureiro e Araújo (2001) verificaram a adaptação do indicador 

OHIP ao contexto cultural brasileiro e ao idioma português. Realizaram a sua 

tradução em duas etapas. Na primeira, efetuaram a validação semântica do 

instrumento transculturalmente traduzido, incluindo a realização de teste piloto 

em várias faixas etárias e em usuários de postos de saúde do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Em uma segunda etapa, testaram as propriedades 
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psicométricas do instrumento quando aplicado em amostras de população 

adulta e idosa, mostrando resultados válidos. 

Posteriormente, Ferreira, Loureiro e Araújo (2004) avaliaram as 

propriedades psicométricas do OHIP-14 para mensurar a condição de saúde 

bucal em adolescentes. A confiabilidade foi avaliada utilizando os coeficientes 

alfa Crombach (α=0,85) e de correlação intraclasse de 0,3. Para a validade de 

conteúdo utilizaram o OHIP-14 e os escores de percepção declarada para 

tratamento odontológico e percepção da presença de cárie dentária, Foram 

realizadas a correlação de Pearson, e para a validade de constructo foram 

realizados o teste t de Student e o de Tukey Kramer, mostrando resultados 

válidos. 

Gorenstein e Andrade (1996) avaliaram as propriedades psicométricas 

da versão em português do Inventário de Depressão de Beck (BDI) (BECK et 

al., 1961) . Os resultados mostraram a consistência interna da escala (α=0,81) 

pelo coeficiente alfa Crombach. A validade divergente (discriminante) foi válida 

pela capacidade de diferenciar pacientes deprimidos de ansiosos e de sujeitos 

normais. 

Ciconelli et al. (1999) realizaram a tradução e validação para a língua 

portuguesa e validação do Questionário Genérico de Avaliação de Qualidade 

de Vida SF-36 (short-form-36 itens) em pacientes com artrite reumatóide, com 

metodologia descrita a seguir: (1) tradução inicial: realizada por dois 

professores de inglês independentes e brasileiros, enfatizando, principalmente, 

a tradução conceitual e não a estritamente literária. As duas traduções foram 

comparadas e, em caso de divergências, foram feitas modificações até obter 

um consenso quanto à tradução inicial (versão nº1 em português); (2) 
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retrotradução pela avaliação da tradução inicial: a tradução inicial foi vertida 

para o inglês por dois professores de inglês, americanos, que não participaram 

da etapa anterior; (3) validação de face mediante comparação das duas 

versões com o instrumento original em inglês, por um comitê. As discrepâncias 

existentes foram documentadas e analisadas, obtendo-se um consenso e a 

versão nº 2 em português; (4) avaliação da equivalência cultural: o questionário 

versão nº 2 foi aplicado a um grupo de 20 pacientes com a finalidade de 

identificar as questões que não fossem compreendidas ou não executadas 

regularmente pela população brasileira, sendo então consideradas 

culturalmente inapropriadas. As questões que apresentaram índice maior do 

que 15% de resposta “não aplicável” foram selecionadas e avaliadas por um 

comitê multidisciplinar, obtendo-se a versão nº3 em português, a qual foi 

aplicada a outro grupo de 20 pacientes, sendo sua equivalência cultural testada 

novamente, até que nenhum item fosse considerado “não aplicável” por mais 

de 15% dos pacientes. 

No mesmo estudo, a avaliação das propriedades de medida foi obtida 

através da reprodutibilidade e validade. A reprodutibilidade foi avaliada através 

de três entrevistas a um grupo de 50 pacientes, sendo duas avaliações 

realizadas independentemente por dois observadores (nº 1 e nº 2) no mesmo 

dia. Em um período máximo de 14 dias após a primeira avaliação, uma 

segunda avaliação foi realizada pelo entrevistador nº 1. A reprodutibilidade 

intra-observador (teste-reteste), pelo coeficiente de correlação de Pearson, 

variou (r=0,5 a r=0,8), sendo significante (p<0,01) e interobservador (r=0,5 a 

r=0,8; p<0,01), também significante. A validade foi avaliada mediante a 

verificação da relação dos escores do SF-36 com outros parâmetros clínicos e 
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laboratoriais comumente utilizados na avaliação de pacientes com artrite 

reumatóide. Além desses parâmetros, também foi comparado com os 

questionários de avaliação de qualidade de vida NHP (Nottingham Health 

Profile), HAQ (Health Assessment Questionnaire) e AIMS-2 (Arthritis Impact 

Measurement Scale-2). Os resultados da validação mostraram significância 

estatística (p<0,01). 

Tamanini et al. (2003) realizaram a validação do questionário de 

qualidade de vida, denominado King’s Health Questionnaire – KHQ 

(KELLEHER et al., 1997), para o português, em 156 mulheres com queixas de 

incontinência urinária. As etapas para a tradução e a adaptação cultural do 

instrumento foram: (1) tradução da versão original; (2) retrotradução; (3) 

validação de face, pela avaliação por um comitê de sete juízes bilíngües da 

área da saúde e (4) adaptação cultural, mediante pré-teste em um estudo piloto 

com dez pacientes com queixa de incontinência urinária. As questões que 

apresentaram índice maior ou igual a 20% de incompreensão foram 

reavaliadas, corrigidas e novamente pré-testadas, sendo finalmente 

consideradas aptas para ser aplicada à amostra populacional em questão. 

Foram testadas as propriedades psicométricas do KHQ como confiabilidade 

(teste-reteste), consistência interna e validade concorrente. A consistência 

interna foi calculada com base nos escores finais obtidos dos questionários 

preenchidos da primeira entrevista ao total de pacientes do estudo, por meio do 

coeficiente alfa de Crombach padronizado (0,87). A avaliação da 

reprodutibilidade foi obtida pelo reteste, realizado após duas semanas em 76% 

da amostra pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC) foram de 0,5 a 0,8. 

Neste período, este grupo de pacientes não foi submetido à alteração de 
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medicação ou de tratamento. A validade de constructo foi avaliada pela 

correlação entre os resultados obtidos dos domínios do KHQ e do SF-36 

(CICONELLI et al., 1999), aplicados na primeira entrevista a todos os pacientes 

mediante coeficiente de correlação de Pearson (p<0,05). A validade 

concorrente foi avaliada pela associação dos domínios do KHQ com algumas 

variáveis clínicas selecionadas, analisadas pelos testes Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis (p<0,05). 

Fleck et al. (1999b) desenvolveram a versão em português do 

questionário da Organização Mundial de Saúde de Qualidade de Vida (World 

Health Organization Quality of Life  - WHOQol-100), seguindo a metodologia 

proposta pela OMS: tradução por tradutor com entendimento detalhado do 

instrumento; revisão da tradução por um grupo bilíngüe composto por médicos 

e antropólogos; revisão por um grupo monolíngue representativo da população 

na qual o instrumento vai ser aplicado; revisão pelo grupo bilíngüe para 

incorporação das sugestões de grupo monolíngue; retrotradução por tradutor 

independente e avaliação da retrotradução pelo grupo bilíngüe.  

Posteriormente, Fleck et al. (1999a) aplicaram a versão em português 

do instrumento WHOQol-100 a 250 pacientes provenientes de quatro áreas 

médicas (psiquiatria, clínica, cirurgia e ginecologia) de um hospital de clínicas 

de Porto Alegre e 50 controles voluntários. O instrumento em estudo foi testado 

com o Inventário de Beck para depressão (BDI) e a Escala de Desesperança 

de Beck (BHS). A consistência interna pelo coeficiente alfa Crombach foi 0,93; 

a confiabilidade pelo estudo teste-reteste teve coeficiente de correlação 

estatisticamente não significativo e a validade concorrente, avaliada pelo 

coeficiente de Pearson, em relação ao BDI foi r=0,70 e para o BHS (r=0,59). As 
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características psicométricas preencheram os critérios de consistência interna, 

validade discriminante e validade concorrente. 

Fleck et al. (2000) validaram a versão em português do instrumento 

abreviado de avaliação da qualidade de vida (WHOQoL-bref, 1998), seguindo 

metodologia semelhante ao estudo de Fleck et al. (1999a). A versão abreviada 

foi testada com os instrumentos BDI e BHS a 250 pacientes de um hospital de 

clínicas de Porto Alegre e 50 controles voluntários. No grupo controle, o 

questionário em estudo foi aplicado duas vezes, com um intervalo de duas a 

quatro semanas entre as aplicações, para avaliar a estabilidade do instrumento 

pela confiabilidade do estudo teste-reteste, obtendo-se os valores do 

coeficiente de correlação acima de 0,7, altamente significativos. A consistência 

interna foi avaliada pelo coeficiente de confiabilidade de Crombach, para os 

domínios e as questões de cada domínio individualmente (α=0,69-0,91). Foram 

avaliadas as validades de discriminante (divergente) e de confiabilidade, as 

quais foram estatisticamente significativas, resultando em um instrumento útil 

para situações em que a versão longa é de difícil aplicabilidade. 

Na escolha de um instrumento de avaliação deve-se considerar se 

seus componentes são: claros, simples, de fácil compreensão e aplicação, e se 

possui tempo de administração apropriado (CAMPOS et al., 2003) e, 

principalmente, se apresentam equivalências idiomáticas, semânticas, culturais 

e conceituais, devidamente validadas para a população em estudo 

(KOSMINSKY et al., 2004). 
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Parte III 

2.3 QUALIDADE DE VIDA 

2.3.1 Conceitos 

O conceito qualidade de vida tem suscitado pesquisas com crescente 

utilização nas práticas desenvolvidas nos serviços de saúde, podendo ainda 

ser utilizado em duas vertentes: na linguagem cotidiana, por pessoas da 

população em geral, jornalistas, políticos, profissionais de diversas áreas e 

gestores ligados às políticas públicas (BOWLING; BRAZIER, 1995) e no 

contexto da pesquisa científica, em diferentes campos do saber, como 

economia, sociologia, educação, medicina, enfermagem, psicologia e demais 

especialidades da saúde (ROGERSON, 1995). 

No âmbito da saúde coletiva atual, é possível identificar interesse 

crescente pela avaliação da qualidade de vida. Esse interesse está diretamente 

ligado às práticas assistenciais cotidianas dos serviços de saúde, e refere-se à 

qualidade de vida como um indicador nos julgamentos clínicos de doenças 

específicas. Trata-se da avaliação do impacto físico e psicossocial que as 

enfermidades, disfunções ou incapacidades podem acarretar para as pessoas 

acometidas, permitindo um melhor conhecimento do paciente e de sua 

adaptação à condição. Nesses casos, a compreensão sobre a qualidade de 

vida do paciente incorpora-se ao trabalho do dia-a-dia dos serviços, 
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influenciando decisões e condutas terapêuticas das equipes de saúde 

(MORRIS et al., 1998; SEIDL; ZANNON, 2004). 

Basicamente, duas abordagens quanto à conceituação do termo 

qualidade de vida na área de saúde são identificadas: qualidade de vida como 

um conceito mais genérico e qualidade de vida relacionada à saúde (GUYATT 

et al., 1993). 

No primeiro caso, a qualidade de vida apresenta uma acepção mais 

ampla, aparentemente influenciada por estudos sociológicos, sem fazer 

referência a disfunções ou agravos. O que reflete a conceituação adotada pela 

Organização Mundial da Saúde, em seu estudo multicêntrico, que teve por 

principal objetivo elaborar um instrumento que avaliasse a qualidade de vida 

em uma perspectiva internacional e transcultural. A qualidade de vida foi 

definida como "a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no 

contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação 

a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQoL GROUP, 

1995). Assim, é um conceito que considera a percepção, refletindo as 

diferentes formas que o indivíduo pode ver o mundo, seus objetivos pessoais e 

expectativas, considerando o contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive (FRAYMAN, 1999). 

A qualidade de vida é um termo que representa uma tentativa de 

nomear algumas características da experiência humana, sendo o fator central 

que determina a sensação subjetiva de bem estar (ASSUMPÇÃO JÚNIOR et 

al., 2000). 

O conceito de necessidade percebida de saúde se originou no 

movimento da promoção da saúde, em 1974, e desvinculou a noção de saúde 
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de ausência de doença. Saúde e doença passaram a ser compreendidas como 

entidades distintas, pluridimensionais e, portanto, não mensuráveis por escala 

linear unidimensional. Saúde foi definida como uma dimensão da qualidade de 

vida (LOCKER, 1988). Como resultado, o foco tem mudado de um interesse 

com a doença para um interesse com a saúde. Por esta razão, o conceito de 

qualidade de vida emergiu na esfera da saúde (GUYATT et al., 1993). 

O estado de saúde, estado funcional e qualidade de vida são três 

conceitos sempre usados alternadamente para referir o mesmo domínio de 

saúde. O termo qualidade de vida relacionada à saúde (Health-Related Quality 

of Life) é amplamente usado para aspectos da vida que geralmente não são 

considerados como saúde, os quais incluem renda, liberdade e qualidade do 

ambiente poder afetar negativamente a saúde, estes problemas estão 

freqüentemente distantes da saúde ou da preocupação médica (GUYATT et al., 

1993). 

A expressão qualidade de vida relacionada à saúde tem sido usada 

com objetivos semelhantes à conceituação mais geral. No entanto, parece 

implicar os aspectos mais diretamente associados às enfermidades ou às 

intervenções em saúde. É possível identificar, nas conceituações de Guiteras e 

Bayés (1993); Cleary et al. (1995); Ebrahim, 1995, a referência ao impacto da 

enfermidade ou do agravo na qualidade de vida. 

2.3.2 Fatores psicológicos e psicossociais associados à qualidade de 
vida 

Atualmente, o transtorno depressivo maior é reconhecido como um 

problema de saúde pública em atendimento médico primário, por sua 
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prevalência e por seu impacto no cotidiano de pacientes e familiares (SIMON et 

al., 1995). Vários estudos em diferentes países confirmam que a alta 

prevalência de depressão na comunidade é um dado consistente na cultura 

ocidental (LEPINE; MENDLEWICHZ; TYLOR, 1997), inclusive no Brasil 

(ALMEIDA FILHO et al., 1997). 

Além de ser prevalente e, na maioria dos casos, subdiagnosticada, a 

depressão tem um impacto considerável e amplo na vida do paciente, e esse 

impacto não se restringe apenas a sintomatologia da doença. A literatura 

internacional tem mostrado evidências de que os pacientes depressivos 

utilizam os serviços médicos ou de saúde, com maior freqüência, têm 

diminuição da produtividade no trabalho e prejuízo da qualidade de vida 

quando comparados a portadores de outras doenças de caráter crônico 

(JOHNSON; WEISMAN; HERMAN, 1992). 

Fleck et al. (2002), mediante estudo realizado no Brasil, reforçam a 

afirmação que a sintomatologia depressiva tem uma alta associação com pior 

funcionamento social e qualidade de vida, além de maior utilização de recursos 

de saúde em pacientes de cuidados primários.  

Sullivan et al. (2000), a partir de uma amostra comunitária de pacientes 

idosos, procuraram estudar a relação entre sintomas físicos, funcionamento 

físico e sintomas psicológicos, e o impacto de cada um na qualidade de vida. 

Observaram que os sintomas de ansiedade e depressão parecem mediar a 

relação entre percepção geral de saúde e qualidade de vida geral. 
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2.3.3 Instrumentos de avaliação da qualidade de vida 

Velarde-Jurado e Avilla-Figueroa (2002), mediante revisão sobre os 

aspectos metodológicos para avaliar a qualidade de vida, identificaram 103 

instrumentos genéricos e específicos disponíveis para avaliar a qualidade de 

vida, em adultos e crianças. Enquanto que Costa Neto (2002) identificou 446 

instrumentos, no período de setenta anos, destacando-se que 322 

instrumentos identificados, equivalentes a mais de 70% do total, apareceram 

na literatura a partir dos anos 80. 

O acentuado crescimento nas duas últimas décadas atesta os esforços 

voltados para o amadurecimento conceitual e metodológico do uso do termo na 

linguagem científica (SEIDL; ZANNON, 2004). 

A Organização Mundial de Saúde (WHO), no intuito de uniformizar um 

instrumento de avaliação, desenvolveu o questionário da Organização Mundial 

de Saúde de Qualidade de Vida (World Health Organization Quality Of Life – 

WHQoL - 100) (1994), que está disponível em 20 idiomas, incluindo a língua 

portuguesa. Este instrumento é auto-explicativo e de auto-avaliação. Foi 

desenvolvido também em uma versão abreviada, WHOQoL-breve, com o 

objetivo de apresentar-se menor, de rápida aplicação, demandando pouco 

tempo para seu preenchimento, mas com características psicométricas 

satisfatórias (FLECK et al., 2000). 

Enfatiza-se então, que qualidade de vida só pode ser avaliada pela 

própria pessoa, ao contrário das tendências iniciais de uso do conceito quando 

era avaliado por um observador, usualmente um profissional de saúde. Nesse 

sentido, há a preocupação quanto ao desenvolvimento de métodos de 

avaliação e de instrumentos que devem considerar a perspectiva da população 
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ou dos pacientes, e não a visão de cientistas e de profissionais de saúde 

(SLEVIN et al., 1988). 

Os instrumentos de qualidade de vida relacionada à saúde são 

amplamente utilizados na Medicina, enquanto que na Odontologia, sua 

aplicação é relativamente recente (GÓES, 2001; ALLEN, 2003). O 

desenvolvimento de indicadores que relacionam problemas bucais com a 

qualidade de vida surgiu da necessidade de conhecer a condição de saúde 

percebida subjetivamente ou o impacto dos problemas de saúde bucal sobre a 

qualidade de vida (SLADE, 1997). 

Em 1996, na cidade de Chapel Hill (Carolina do Norte-EUA), foi 

realizada uma conferência sobre “Medindo saúde bucal e qualidade de vida”, 

com o objetivo de avaliar os instrumentos existentes para avaliar qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal e seu uso para avaliação dos resultados da 

saúde bucal. No referido evento, cerca de 10 instrumentos pertinentes foram 

apresentados e discutidos. Após a conferência outras medidas têm sido 

publicadas, destacando-se a forma resumida do OHIP-49, o instrumento OHIP-

14.  

Dentre os instrumentos mais utilizados, destacam-se: Perfil do Impacto 

da Saúde Bucal - Oral Health Impact Profile – OHIP-49 (SLADE; SPENCER, 

1994) e OHIP-14 (SLADE, 1997); Impacto da Saúde Bucal nas Atividades 

Diárias - Oral Impacts on Daily Performance – OIDP (ADULYANON; SHEIHAM, 

1997) e o Índice de Avaliação da Saúde Bucal em Idosos - Geriatric Oral Health 

Assessment Index – GOHAI (ATCHISON; DOLAN 1990), pelo largo emprego 

em pesquisas relatadas na literatura. 
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Na atual revisão, serão detalhadamente abordados os instrumentos 

para avaliar qualidade de vida relacionada à saúde bucal OHIP-14 e OIDP. 

O instrumento, Perfil do Impacto da Saúde Bucal (Oral Health Impact 

Profile), comumente denominado OHIP, mede a percepção das pessoas, em 

relação ao impacto social de desordens bucais no seu bem-estar (SLADE; 

SPENCER, 1994). 

O OHIP foi desenvolvido para prover uma medida ampla de auto-relato 

de disfunção, desconforto e incapacidade atribuídos às condições bucais. 

Conseqüentemente, o instrumento se relaciona com prejuízos em três 

dimensões de estado funcional: físico, social e psicológico. Inicialmente, o 

instrumento resultou em uma combinação de 49 itens, divididos em sete 

subescalas, sendo testado mediante estudo transversal, em uma amostra 

composta por pessoas idosas, de Adelaide do Sul (Austrália) e Ontário 

(Canadá) (SLADE; SPENCER, 1994; SLADE, 1997; GÓES, 2001; ALLEN, 

2003).  

Posteriormente, o instrumento foi validado em uma versão abreviada, 

resultando o questionário OHIP-14, para os casos onde o conjunto de 49 

perguntas é inapropriado (SLADE, 1997; GÓES, 2001). 

Os questionários do OHIP, tanto na versão integral (OHIP-49) como na 

versão abreviada (OHIP-14), abrangem sete dimensões conceitualmente 

formuladas, baseadas no modelo teórico de Locker de saúde bucal, 

representado na Figura 2 (LOCKER, 1988), adaptado da Classificação 

Internacional de Prejuízos, Incapacidades e Deficiências da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 1980).  
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Figura 2– Modelo conceitual para medir saúde bucal 

FONTE: Locker, 1988 
 

 

As sete dimensões avaliadas pelo OHIP são: limitação funcional, dor 

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

deficiência (SLADE; SPENCER, 1994; SLADE, 1997; GÓES, 2001; ALLEN, 

2003). O OHIP é uma das medidas mais usada para avaliar a qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal. A tradução e validação para diferentes idiomas 

e a avaliação, em vários tipos de desenho de estudo, têm sido encontradas na 

literatura. 

O segundo instrumento de avaliação da qualidade de vida relacionada 

à saúde bucal mais utilizado é o questionário Impacto da Saúde Bucal nas 

Atividades Diárias (Oral Impacts on Daily Performance), preconizado por 

Adulyanon e Sheiham (1997) e mundialmente conhecido pela sigla OIDP. O 

OIDP tem como objetivo fornecer um indicador sociodental alternativo, que 

enfatiza a medição da severidade de impactos bucais no desempenho para 

realizar atividades diárias. Essa abordagem promove algumas vantagens, 

como facilidade de medir o impacto comportamental no desempenho das 

atividades diárias, além de não ser extenso (ADULYANON; SHEIHAM, 1997). 
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A estruturação teórica do OIDP também foi baseada na Classificação 

Internacional de Prejuízos, Incapacidades e Deficiências da Organização 

Mundial de Saúde (WHO, 1980), adaptada para a Odontologia por Locker, em 

1988. A principal modificação no OIDP foi que níveis diferentes de 

conseqüência variável foram estabelecidos. O primeiro nível refere-se ao 

“estado bucal” incluindo prejuízos orais, sendo o que a maioria dos índices 

clínicos tenta medir. O segundo nível, “impacto intermediário”, inclui o possível 

impacto negativo inicial causado pelo estado de saúde bucal, como: dor, 

desconforto ou limitação funcional. A insatisfação com a aparência foi 

adicionada nesse segundo nível desde que estudos indicaram que esta foi a 

maior dimensão dos resultados de saúde bucal. Em adição, a limitação 

funcional pode causar dor, desconforto ou insatisfação com a aparência e vice-

versa. O terceiro nível, ou o “impacto finalístico”, representa impactos na 

habilidade para realizar atividades diárias, que consistem do desempenho 

físico, psicológico e social. Qualquer uma das dimensões do segundo nível 

pode ter impacto no desempenho da atividade. O terceiro nível é equivalente 

as dimensões de incapacidade e deficiência do modelo da WHO (1980) 

(ADULYANON; SHEIHAM, 1997). 

O OIDP enfatiza a medição em três níveis de conseqüência, as quais 

fornecem quatro vantagens principais (ADULYANON; SHEIHAM, 1997): 

 
1) Fazer a medida concisa e ainda incluir a conseqüência principal. 

Outros indicadores concisos concentram-se em poucos impactos 

intermediários do nível dois, como a dor ou a capacidade de 

mastigar. O OIDP, por outro lado, envolve todas as conseqüências 

do impacto do nível dois no desempenho das atividades diárias; 
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2) Evitar, ou pelo menos reduzir, escore alto resultante de escore 

repetido do mesmo impacto em cada um dos três níveis; 

3) Apenas os impactos significantes são registrados, por eliminação das 

condições de peso menor que não levam para o impacto no 

desempenho diário; 

4) Menor dificuldade para medir o impacto comportamental, em termos 

de desempenho das atividades diárias (ex. comer, conversar), do que 

a dimensão do estado de sentimento (ex. desconforto, preocupação). 

 

Com relação ao conteúdo das dimensões avaliadas pelo OIDP, nove 

atividades da vida diária são incluídas: desempenho ao comer, falar, limpar a 

boca ou a face, dormir, aparência, estado emocional, realizar tarefas usuais, 

atividades de lazer e de esporte. Todos esses desempenhos físicos, 

psicológicos e sociais foram desenvolvidos a partir do Comparison Table of 

Disability Indexes. 

As propriedades psicométricas do OIDP e OHIP-14 foram testadas 

quanto a confiabilidade e devidamente validadas (SLADE; SPENCER, 1994; 

ADULYANON; SHEIHAM, 1997; SLADE, 1997). 

2.3.4 Pesquisas no Brasil sobre qualidade de vida 

No Brasil, igualmente, vem crescendo o interesse pelo tema qualidade 

de vida na área da saúde. Alguns trabalhos publicados foram considerados 

nesta revisão, tendo em vista a sua contribuição para o avanço das pesquisas 
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sobre qualidade de vida no país e por sua consonância com as tendências 

históricas observadas no contexto internacional. 

Um trabalho pioneiro disponibilizou um instrumento genérico de 

avaliação da qualidade de vida, a tradução para a língua portuguesa e 

validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36 

(Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey) (CICONELLI et 

al., 1999), utilizando os procedimentos metodológicos de tradução-

retrotradução e adaptação transcultural para uma amostra de cinqüenta 

pacientes com artrite reumatóide, permitiu evidenciar a utilidade de medidas 

gerais para a investigação de impacto da doença crônica sobre a vida das 

pessoas acometidas. Posteriormente, o desenvolvimento e validação do 

WHOQoL-100 para a língua portuguesa (FLECK et al., 1999a; 1999b) e o 

estudo para a validação da versão breve (FLECK et al., 2000), permitiram a 

utilização abrangente desse instrumento por pesquisadores brasileiros na área 

da saúde. 

Também foram encontrados trabalhos sobre qualidade de vida em 

diferentes especialidades médicas, por exemplo, nas áreas de psiquiatria 

(PITTA, 1999), neurologia (ASSUMPÇÃO JUNIOR et al., 2000; SALGADO; 

SOUZA, 2002); oftalmologia (FERRAZ et al., 2002), oncologia (MORENO; 

LOPES, 2002); urologia (TAMANINI et al., 2003) e ginecologia (FAVARATO; 

ALDRICH, 2001). Na psicologia, destaca-se a construção do Inventário de 

Qualidade de Vida (LIPP; ROCHA, 1994) e na psiquiatria o Inventário de 

Depressão de Beck (GORENSTEIN; ANDRADE, 1996). 

Com relação à qualidade de vida relacionada à saúde bucal, a grande 

contribuição para o Brasil foi o estudo epidemiológico pioneiro realizado por 
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Góes (2001), avaliando a prevalência e impacto da dor de dente em 

adolescentes brasileiros e suas famílias, mediante os instrumentos OIDP e 

OHIP-14. Este estudo proporcionou a validação do OIDP no idioma português, 

sendo pesquisa de referência no âmbito internacional. Proporcionando assim, 

estudo posterior no Brasil: Oliveira e Sheiham (2004). 

Com relação ao OHIP, originalmente desenvolvido em inglês, foi 

traduzido e adaptado culturalmente para o idioma português por Almeida, 

Loureiro e Araújo (2001), em um estudo com população adulta. Em 2004, 

Ferreira, Loureiro e Araújo avaliaram as propriedades psicométricas do OHIP-

14 para mensurar a condição de saúde bucal em populações jovens. 

Atualmente, Dini, McGrath e Bedi (2003) traduziram e validaram para o 

português o mais recente instrumento, Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

Bucal United Kingdom (United Kingdom Oral Health Related Quality of Life - 

OHQoLUK), proposto por McGrath e Bedi (1999).  

2.3.5 Pesquisas sobre qualidade de vida e DTM 

A literatura apresenta diversos estudos utilizando os instrumentos 

OIDP e OHIP, citados previamente. Todavia, a grande maioria refere-se a 

estudos direcionados à declaração de cárie dentária e o seu impacto na 

qualidade de vida, como também a necessidade percebida para o tratamento, 

sendo escassos os trabalhos que avaliam o impacto da disfunção 

temporomandibular e dor orofacial na qualidade de vida. Até a presente data, 

nenhum estudo foi realizado com o instrumento OIDP objetivando avaliar o 

impacto das condições de dor orofacial e DTM na qualidade de vida. 
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Murray et al. (1996), investigaram o impacto da dor orofacial e sintomas 

associados na vida diária, mediante o OHIP-14, em 121 pacientes com dor 

orofacial. Os pacientes responderam um questionário com 10 perguntas 

referentes à coleta de informações da característica da experiência da dor e o 

instrumento OHIP-49. Os autores avaliaram os domínios: limitação funcional, 

dor física, desconforto psicológico, incapacidades física, social e psicológica, e 

deficiência. Os 49 itens do OHIP foram escritos com novo formato, adaptado 

para avaliar o domínio da dor orofacial. Os resultados mostraram maior 

prevalência em mulheres (78,5%) em relação aos homens, com a média de 

40,2 anos de idade. Os sintomas mais relatados foram: dor na ATM (66,1%); 

sons na ATM (65,33%); dor na ATM ao mastigar (60,3%) e músculos com 

sensibilidade dolorosa (60,3%). Dor em pontada na face ou na bochecha foram 

os sintomas menos relatados (25,6%). Avaliando o grau de severidade da dor, 

apenas 16,8% relataram dor severa ou muito severa, enquanto que 61,9% 

relataram dor leve. Os dados indicaram ainda que o desconforto psicológico 

(67,8%) e a incapacidade psicológica (61%) foram mais comumente relatados, 

seguido de incapacidade física (55,4%) e limitação funcional (46,3%). 

Incapacidade social (38,8%) e deficiência (38,0%) foram os menos relatados. 

Diferenças de média dos escores do OHIP indicaram haver alta significância 

para sete dos 10 sintomas avaliados pelo questionário (p<0,05 a p<0,001), que 

são: dor na ATM; dor na face ou perto do ouvido; dor ao redor dos olhos; dor 

ao redor das temporas; cefaléia freqüente; pontadas na face ou na bochecha e 

sensibilidade dolorosa nos músculos do lado da face. Por outro lado, não 

houve associação entre os escores do OHIP e a dor para os itens: abrir muito a 

boca, dor na ATM ao mastigar e sons de estalidos ou crepitação na ATM. 
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Concluíram então que o OHIP apresenta boas propriedades psicométricas e 

pode ser um instrumento útil para medição de condições resultantes de dor 

orofacial.  

Segù et al. (2003) usaram o OHIP para avaliar o impacto e como a dor 

orofacial pode afetar a qualidade de vida em pacientes com DTM, mediante um 

estudo caso-controle. O estudo constou de 124 portadores de DTM, 

predominantemente do gênero feminino (83,9%) com idade média de 35,1 

anos, e 61 controles não pacientes. O sintoma freqüentemente informado foi 

dor na ATM (87,1%). Os dados mostraram que a dor orofacial teve um impacto 

importante na vida diária (p<0,05), e que os mais comuns foram psicológicos. 

Assim, comparando-se com uma população assintomática, claramente indicou 

que dor orofacial e sintomas associados afetam negativamente a qualidade de 

vida de pacientes com DTM. 

Hunt et al. (1995) investigaram as variações no impacto de desordens 

bucais entre idosos negros e brancos, residentes na Carolina do Norte (EUA). 

O questionário OHIP foi respondido por 440 idosos com idade igual ou superior 

a 70 anos, provendo dados relativos as suas percepções do impacto da doença 

bucal nos aspectos das suas vidas há 12 meses. Para 22, dentre os 49 itens 

examinados no questionário OHIP, os idosos negros informaram impacto mais 

freqüente do que os brancos (p <0,05). Para nenhum item do OHIP, os brancos 

informaram impacto mais freqüente. Os impactos informados foram diversos e 

incluiu itens de dor referida, incapacidade física, psicológica e social. 

Bush et al. (1993), utilizando um Índice de Incapacidade de Dor, 

contendo sete itens, investigaram as limitações relacionadas a dor nas 

atividades da vida diária em 272 pacientes com relatos de dor orofacial na 
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região da ATM. A análise do diagnóstico dos subgrupos da dor mostrou que, os 

pacientes com comprometimento muscular, tiveram escores altos para quatro 

das sete atividades da vida diária, que envolvem limitações relacionadas a dor, 

comparando-se ao grupo de pacientes que sofriam de deslocamento do disco 

articular. Os fatores analíticos encontrados indicaram que foi comum a 

limitação relacionada a dor nas atividades diárias. Esses achados indicam 

maior dor em pacientes com dor de origem primariamente miogênica do que 

nos pacientes com deslocamento do disco. 

Di Fabio (1998) comparou incapacidades e o estado de saúde 

associado com desordens temporomandibulares e outras desordens musculo-

esqueléticas, para avaliar qualidade de vida relacionada à saúde (HRQoL). 

Para os 56 pacientes do estudo, a idade média foi de 40 anos, sendo 89% do 

gênero feminino. O instrumento genérico de qualidade de vida relacionada à 

saúde - Estudo de Resultados Médicos (Medical Outcomes Study – MOS-17), 

foi usado para avaliar os aspectos físicos e mentais da incapacidade associada 

a DTM. Os resultados mostraram que os pacientes com DTM tiveram 

limitações na dimensão social e bem-estar emocionais, semelhante aos 

pacientes com desordens cervicais. A função física (ex. caminhando, levando 

cargas ou erguendo peso), porém, foi muito mais limitada nos pacientes com 

desordens cervicais e a dor corporal interferiu mais com o trabalho diário. 

Kressin et al. (2001) avaliaram associação da personalidade de 

afetividade negativa com qualidade de vida bucal, por meio dos instrumentos 

OHIP e GOHAI, e concluíram que os fatores psicossociais, como a 

personalidade, são significativamente associados com o impacto na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal. 
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Devido à importância da cavidade bucal, em termos de ser fundamental 

para comer, se comunicar e expressar emoções; à significância psicológica da 

face e da boca e as manifestações da DTM e outras condições de dor orofacial, 

fundamentam a hipótese para sugerir que a dor orofacial e DTM têm um maior 

impacto na qualidade de vida (MURRAY et al., 1996).  

Segù et al. (2003) corroboram a hipótese de que desordens bucais têm 

um impacto psicossocial na qualidade de vida, a qual pode ser medida com o 

instrumento OHIP.  

Uma vez que a dor persistente, em geral, não atende a qualquer 

propósito útil, tem a capacidade de afetar cada aspecto da vida do paciente. 

Conforme a duração da dor se prolonga, sua característica clínica geralmente 

se associa a sintomas psicológicos, tais como distúrbios do sono, perda de 

apetite, fadiga e perda da libido. A dor persistente impede os pacientes de 

executar suas atividades diárias e participar de interações sociais e pode 

resultar em afastamento integral das atividades e perda de estima, passando a 

ter a vida governada pela dor (GRZESIAK, 1991). 

Existem poucos trabalhos na literatura que avaliam o trinômio 

disfunção temporomandibular, fatores psicossociais e psicológicos, além da 

qualidade de vida, limitando um embasamento teórico consistente. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar a associação entre o impacto da disfunção temporomandibular 

(DTM) na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, e os fatores 

psicossocial e psicológicos, em pacientes atendidos no Centro de Controle da 

Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco 

(CCDO–FOP/UPE). 

3.2 ESPECÍFICAS 

� Realizar a validação da versão em português do questionário Eixo II 

dos Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM - RDC/TMD; 

� Descrever os aspectos físicos, psicossocial e psicológico da dor 

orofacial relacionada à DTM, classificada pelo RDC/TMD; 

� Descrever o impacto físico, social e psicológico da dor orofacial 

relacionada à DTM, avaliada pelo RDC/TMD, na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal, por meio do indicador sociodental Impacto 

da Saúde Bucal nas Atividades Diárias (OIDP) e o índice psicossocial 

Perfil do Impacto da Saúde Bucal (OHIP-14); 
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� Testar a associação entre a DTM e a qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal, e fatores psicossocial e psicológicos, mediante os 

instrumentos RDC/TMD, OIDP e OHIP-14. 

 

3.3 HIPÓTESE 

 

Os pacientes portadores de dor orofacial relacionada a DTM 

apresentam um maior impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 

estando este impacto associado aos fatores psicossociais e psicológicos. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

O local do presente estudo foi o Centro de Controle da Dor Orofacial da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco (CCDO–

FOP/UPE), localizado na Cidade de Camaragibe, Pernambuco, Brasil. 

O Centro de Controle da Dor Orofacial FOP/UPE, fundado em 1995, é 

centro de referência em dor orofacial no Estado de Pernambuco, vinculado à 

Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco, que tem como 

finalidade diagnosticar e tratar pacientes com queixa de dor orofacial. Realiza 

atendimentos gratuitos aos pacientes portadores de dor orofacial, com 

prioridade à população de baixa renda, em regime ambulatorial. Os serviços 

prestados à comunidade são diversificados, variando desde as modalidades 

terapêuticas da prática odontológica a grupos de apoio dirigidos por psicólogos 

e fisioterapeutas. 

Além da atividade clínica, correspondente ao atendimento ao nível 

ambulatorial, o CCDO–FOP/UPE desenvolve programa de ensino e de 

pesquisa, compreendendo cursos de extensão, de aperfeiçoamento e de 

especialização em dor orofacial e disfunção temporomandibular. É campo de 

atividades teórico-prático para alunos do curso de especialização em cirurgia 

buco-maxilo-facial e de formação para alunos do curso de graduação de 

Odontologia da UPE. 
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4.2 POPULAÇÃO EM ESTUDO 

A população em estudo consistiu em indivíduos de ambos os gêneros, 

com diferentes antecedentes sociais e portadores de dor orofacial, que 

buscaram espontaneamente, ou por encaminhamento, o CCDO–FOP/UPE, 

para diagnóstico e tratamento, durante o período de Julho de 2003 a Fevereiro 

de 2004.  

4.3 AMOSTRA 

4.3.1 Critérios de inclusão 

Foram incluídos os pacientes que atendiam aos critérios: 

� ter idade entre 18 e 65 anos, conforme preconizado por Dworkin e 

LeResche (1992) ao elaborarem o RDC/TMD, por se tratar de faixa 

etária na qual os indivíduos apresentam maior capacidade para 

compreender e para responder questionários; 

� não ter sido submetido previamente a qualquer tipo de tratamento 

para disfunção temporomandibular; 

� ter diagnóstico de portador de DTM, firmado no CCDO-FOP/UPE, 

por meio do índice anamnésico DMF (FONSECA et al., 1994); 



 98 

� ter o tipo de DTM classificado no Grupo I, II e/ou III, segundo 

critérios estabelecidos pelo Eixo I do RDC/TMD (DWORKIN, 

LeRESCHE, 1992). 

4.3.2 Critérios de exclusão 

Pacientes que expressarem o desejo de não participar da pesquisa, 

após à entrevista e exame físico extra e intra-bucal. 

4.3.3 Cálculo e tamanho da amostra 

O total de pacientes atendidos pela primeira vez no CCDO-FOP/UPE, 

no período de estudo, igualou-se a 450, correspondendo a aproximadamente 

dois atendimentos/dia. Admitindo-se prevalência de comprometimento de 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal, em pacientes comprovadamente 

portadores de DTM, igual a 80%, precisão igual a 5% e efeito desejado igual a 

1, adotando-se a fórmula de Pocock (1987), calculou-se o tamanho amostral 

igual a 141 pacientes, com intervalo de confiança entre 122 e 161 pacientes, ao 

nível de significância de 5%.  

p)-p(1 z  1)-(N d

p)-p(1 z 
22

2

+
=

N
n  

Fórmula 1 – Fórmula de Pocock para cálculo do tamanho amostral 

 

Cento e oitenta e quatro pacientes, com idade entre 18 e 65 anos, 

atendidos no período de Julho de 2003 a Fevereiro de 2004, foram 

classificados como portadores de DTM, segundo o índice anamnésico DMF 
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(FONSECA et al., 1994) e encaminhados para a entrevista e o exame físico 

segundo os padrões do RDC/TMD. Do total, 29 pacientes foram portadores de 

outras condições patológicas orofaciais não incluídas na classificação do Eixo I 

do RDC/TMD, possibilitando sua exclusão na amostra. 

A amostra se constituiu em 155 pacientes, comprovadamente 

portadores de DTM, classificados de acordo com os critérios estabelecidos no 

RDC/TMD.  

4.4 TIPO DE ESTUDO 

O presente estudo, metodologicamente, teve duas fases: o estudo de 

validação e o estudo do tipo transversal. 

4.4.1 Estudo de validação 

Este estudo consistiu na validação da versão em português do 

questionário Eixo II dos Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM – 

RDC/TMD (DWORKIN; LeRESCHE, 1992), o qual foi adaptado culturalmente 

para o idioma português por Kosminsky et al. (2004). 

4.4.1.1 Coleta de dados 

Os pacientes que procuraram o Centro de Controle da Dor Orofacial -

FOP/UPE (CCDO-FOP/UPE), foram convidados a participar da pesquisa, 

sendo-lhes explicados seus objetivos e demais aspectos éticos inerentes à 
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pesquisa com seres humanos. Para aqueles que concordaram com a 

participação, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (Anexo A), seguindo-se o encaminhamento para coleta de dados 

não-clínicos e clínicos. 

4.4.1.2 Coleta de dados não clínicos 

A coleta de dados não clínicos foi realizada por um mesmo 

examinador, integrante do CCDO–FOP/UPE, previamente treinado para a 

aplicação dos instrumentos constituintes na pesquisa, consistindo em 

entrevista individual, padronizada, estruturada, com perguntas fechadas. 

Obedecendo às recomendações metodológicas de Fernandes (2002): 

� o entrevistador foi treinado para a aplicação dos instrumentos;  

� as entrevistas foram realizadas na sala do CCDO-FOP/UPE, 

climatizada, com privacidade, destinada para entrevista e 

acompanhamento, favorecendo as melhores condições para conforto 

do entrevistado; 

� o tempo necessário para a aplicação dos instrumentos em estudo foi 

aproximadamente 25 minutos. 

 

Na entrevista, foram preenchidos os instrumentos: Questionário 

Anamnésico Simplificado (FONSECA et al., 1994), Critérios Diagnósticos de 

Pesquisa em DTM: Eixo II (RDC/TMD), Impacto da Saúde Bucal nas Atividades 

Diárias (OIDP) e Perfil do Impacto na Saúde Bucal (OHIP-14). 
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a) Questionário Anamnésico Simplificado 

 

Inicialmente, cada participante foi submetido ao interrogatório do 

Questionário Anamnésico Simplificado (FONSECA et al., 1994) (Anexo B), para 

determinação do Índice Anamnésico DMF. 

O Questionário Anamnésico Simplificado é composto por 10 perguntas, 

nas quais o paciente tem como opções de resposta: sim (S), às vezes (AV) ou 

não (N), que correspondem às pontuações 10, cinco ou zero, respectivamente. 

Convertendo as respostas em pontuação, faz-se o somatório que corresponde 

ao Índice Anamnésico DMF, que informou sobre a presença dos sintomas e 

sinais mais comuns da DTM e possibilitou diagnóstico provável imediato. Os 

respectivos índices anamnésicos e diagnósticos prováveis foram: 0 a 15 ⇒ não 

DTM; 20 a 40 ⇒ DTM leve; 45 a 65 ⇒ DTM moderada e 70 a 100 ⇒ DTM 

severa.  

Aos pacientes que obtiveram pontuação igual ou maior que 20 pontos, 

classificados como portadores de DTM, correspondendo ao diagnóstico 

provável de DTM leve ou de maior severidade, foi solicitada a resposta aos 

questionários Eixo II RDC/TMD, OIDP e OHIP-14, nessa seqüência, as quais 

foram registradas pelo entrevistador no respectivo questionário. No entanto, os 

pacientes, cujo índice anamnésico pontuasse entre zero e 15 pontos, 

classificados como não portadores de DTM, não foram selecionados para a 

pesquisa, porém continuaram recebendo atendimento no CCDO–FOP/UPE, tal 

qual os pacientes incluídos na amostra, sem haver prejuízo do diagnóstico e do 

tratamento da dor orofacial. 
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b) Questionário Eixo II do RDC/TMD 

 

O questionário Eixo II do RDC/TMD é composto por 31 questões, 

abordando os fatores sócio-demográficos, socioeconômicos, psicológicos, 

psicossociais, sinais e sintomas relatados pelo paciente e a escala de 

limitações no funcionamento mandibular (Anexo C). 

 

c) Questionários OIDP e OHIP-14 

 

Para a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 

foram aplicados, subseqüentemente os questionários OIDP, composto por 

nove itens relacionados a avaliação da dificuldade para desempenhar 

atividades da vida diária (Anexo D) e OHIP-14, constituído de 14 perguntas 

adaptadas para mensurar a percepção do impacto da dor orofacial pela DTM 

no bem-estar (Anexo E). 

Posteriormente ao preenchimento dos dados não-clínicos, os 

participantes da pesquisa foram orientados a se dirigir ao consultório 

odontológico, também no CCDO-FOP/UPE, onde foram submetidos ao exame 

físico (Eixo I), para coleta de dados clínicos. 

4.4.1.3 Coleta de dados clínicos 

Dados referentes às variáveis biológicas (Eixo I) foram preenchidos 

seguindo a seqüência sistemática do Formulário de Exame do Eixo I - 

RDC/TMD (Dworkin e LeResche, 1992) (Anexo F), que incluiu os dados 
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constantes do Quadro 8. O exame físico consta de exame físico extra e 

intrabucal, cujos achados correspondem aos 10 itens do protocolo para 

avaliação dos elementos anatômicos orofaciais. 

Quadro 8 – Itens integrantes do exame físico do Eixo I - RDC/TMD, ordenados segundo 
execução 

EXAME FÍSICO DO EIXO I - RDC/TMD CATEGORIZAÇÃO 

Local da dor • ipsilateral  
• contralateral  

Avaliação da extensão dos movimentos mandibulares 
(mm), associada à dor muscular ou articular 

• abertura bucal passiva 
• abertura bucal ativa 

Avaliação de ruídos articulares na ATM por meio da 
palpação, durante a abertura vertical 

• estalido 
• crepitação grosseira  
• crepitação fina 

Avaliação de Ruídos articulares na ATM por meio da 
palpação, durante excursões mandibulares 
horizontais  

• estalido 
• crepitação grosseira  
• crepitação fina 

Palpação bilateral muscular extrabucal • presença de dor ou de desconforto 
• ausência de dor ou de desconforto 

Palpação da articulação temporomandibular • presença de dor ou de desconforto 
• ausência de dor ou de desconforto 

Palpação bilateral muscular intrabucal • presença de dor ou de desconforto 
• ausência de dor ou de desconforto 

 

 

 

Na palpação muscular extrabucal, foram examinados: feixes anterior, 

médio e posterior do M. temporal; origem, corpo e inserção do M. masseter; M. 

estilo-hióideo; ventre posterior do M. digástrico; M. pterigóideo medial e ventre 

anterior do M. digástrico. Na palpação muscular intrabucal, examinaram-se: M. 

pterigóideo lateral e o tendão do M. temporal. A palpação da articulação 

temporomandibular consistiu em dois tipos: lateral e posterior. 

Todos os dados clínicos foram coletados por um mesmo examinador, a 

pesquisadora, após o estudo detalhado das Especificações do Exame para 

DTM fornecido no RDC/TMD (DWORKIN, LeRESCHE, 1992) (Anexo G) e 

registrados no formulário de exame do Eixo I (RDC/TMD). O tempo necessário 

para a realização do exame físico foi aproximadamente 10 minutos. 
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4.4.1.4 Desfechos clínicos 

Os resultados diagnósticos do Eixo I e do Eixo II foram obtidos 

seguindo as instruções algorítmicas de escore e avaliação, fornecidos pelo do 

RDC/TMD. Baseando-se nas informações obtidas por meio do questionário, 

foram classificados: a incapacidade e intensidade da dor, grau de depressão, 

os sintomas físicos não específicos com e sem itens de dor, sinais e sintomas 

relatados pelo paciente e as limitações na função mandibular. Associando os 

dados obtidos no questionário e ao exame físico, a disfunção 

temporomandibular foi classificada segundo Grupo I, II e/ou III, enquanto que 

cada paciente foi caracterizado pelos tipos de disfunção temporomandibular 

diagnosticados.  

O parâmetro da categorização do diagnóstico clínico DTM em grupos 

obedeceu aos parâmetros detalhados na revisão da literatura (p.44-49). 

Ao final do exame físico, todos os pacientes foram agendados para 

tratamento da DTM, obedecendo à rotina do CCDO-FOP/UPE. Foi elaborado 

para cada paciente o laudo de avaliação da DTM e dos fatores integrantes do 

Eixo II, que passou a integrar o prontuário odontológico, servindo como base 

para o planejamento do tratamento. 

4.4.1.5 Processo de validação 

O processo de validação deste estudo constituiu-se nas seguintes 

etapas: avaliação da consistência interna, confiabilidade e reprodutibilidade, e 

validação concorrente convergente e divergente. 
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4.4.1.6 Consistência interna 

Foi estimada a consistência interna da escala de limitações na função 

mandibular integrante do questionário Eixo II (RDC/TMD) em estudo, 

buscando-se avaliar se os 12 itens componentes tinham o mesmo domínio 

conceitual e se correlacionavam entre si. Testou-se ainda o grau de correlação 

entre os diferentes domínios do Eixo II (RDC/TMD), considerando as três 

subescalas de fatores psicológicos (depressão, sintomas físicos não 

específicos com itens de dor e sintomas físicos não específicos sem itens de 

dor), a Escala Graduada de Dor Crônica (incapacidade e intensidade da dor) e 

a escala de limitações na função mandibular. 

4.4.1.7 Confiabilidade e reprodutibilidade 

A avaliação da confiabilidade e da reprodutibilidade consistiu no estudo 

teste-reteste, pela segunda aplicação do instrumento RDC/TMD: Eixos I e II, a 

45 participantes, correspondendo a 29,03% da amostra, escolhidos 

aleatoriamente, realizadas após duas semanas da primeira aplicação. Nenhum 

dos participantes, convidados para essa reavaliação, foi submetido a alteração 

de medicação ou de tratamento previamente instituído para qualquer co-

morbidade, nesse período de duas semanas, também não foi prescrito 

qualquer tratamento medicamentoso ou não medicamentoso. 
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4.4.1.8 Validação concorrente 

No presente estudo, essa validação constou da aplicação da versão 

em português do questionário Eixo II (RDC/TMD), instrumento em estudo, e 

dos questionários OIDP e OHIP-14, considerados padrão-ouro, a 155 pacientes 

integrantes da amostra. A validade concorrente, do tipo convergente, foi 

determinada pela correlação entre os resultados obtidos dos domínios da 

escala de limitações na função mandibular (Eixo II - RDC/TMD) e os escores 

do OIDP e OHIP-14. A validade convergente também foi demonstrada 

comparando os escores da classificação do tipo de DTM pelo Índice 

Anamnésico DMF, com os da Escala Graduada de Dor Crônica, integrante do 

Eixo II (RDC/TMD). 

A validade do tipo divergente foi determinada pela correlação entre os 

resultados obtidos dos domínios das subescalas de depressão e sintomas 

físicos não específicos, com e sem itens de dor (Eixo II - RDC/TMD) e os 

escores do OIDP e OHIP-14, testando-se a respectiva capacidade 

psicométrica. 

4.4.2 Estudo transversal 

O estudo transversal, também denominado de prevalência ou 

seccional, caracteriza-se pela obtenção de dados dos indivíduos em um 

determinado momento de sua vida. Pelo fato de não haver seguimento das 

pessoas, não permite determinar a seqüência temporal dos eventos e, 

portanto, não possibilita a caracterização da relação causa-efeito. São 
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utilizados predominantemente para determinação de prevalência e de fatores 

de risco, podendo validar instrumentos de diagnóstico. Do ponto de vista 

epidemiológico, este desenho produz informações de fundamental importância 

para o planejamento de programas e campanhas de educação para a saúde 

(PEREIRA, 1999).  

A realização de estudo transversal apresenta como requisitos básicos: 

identificação clara da população de referência da qual se pretende obter os 

dados; enunciado claro de critérios de inclusão, de exclusão e de 

descontinuação do estudo; seleção e conceituação precisa das variáveis a 

serem estudadas; fixação inequívoca das unidades de medida a serem 

empregadas e determinação clara do que deve ser considerado como indivíduo 

acometido (PEREIRA, 1999). 

O estudo de diagnóstico objetiva a determinação da validade e da 

utilização de métodos, técnicas e instrumentos, por meio dos quais é possível 

diferenciar indivíduos portadores de uma enfermidade, de indivíduos não 

portadores, assim como identificar o grau de comprometimento dos portadores 

(SACKETT, 2002). No presente estudo investiga-se o instrumento diagnóstico: 

Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM - RDC/TMD (DWORKIN; 

LeRESCHE, 1992), para avaliar a disfunção temporomandibular. 

Para que um instrumento diagnóstico possa ser recomendado para 

diagnóstico de enfermidade, é necessário que seja submetido ao processo de 

verificação da relação verdadeira entre o diagnóstico e a enfermidade, havendo 

para isso quatro fases clínicas. Na fase I, compara-se um grupo com a 

enfermidade a outro comprovadamente sem a enfermidade, ambos avaliados 

pelo mesmo instrumento, para determinar se este é capaz de diferenciar esses 
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indivíduos e se o prognóstico dos portadores identificados pelo instrumento é 

melhor do que o de portadores não testados. Na fase II, objetiva-se determinar 

a exatidão do instrumento para diferenciar portadores da enfermidade segundo 

graus de severidade do acometimento. Na fase III, utilizando um grupo de 

pacientes com suspeita de portar uma enfermidade, investiga-se a capacidade 

do instrumento de diagnóstico de diferenciar aqueles que realmente têm a 

enfermidade, daqueles que não são portadores. Na fase IV, num conjunto de 

portadores da enfermidade, compara-se o resultado do tratamento do grupo 

diagnosticado pelo uso do instrumento a outro, diagnosticado sem o uso do 

instrumento (SACKETT, 2002). 

O presente estudo tem desenho de pesquisa de diagnóstico em fase II, 

pelo que os indivíduos, que integraram a amostra, todos com relato de dor 

orofacial e com hipótese diagnóstica de disfunção temporomandibular, foram 

classificados quanto ao tipo de DTM e grau de severidade das alterações dos 

fatores psicológicos e psicossocial, pelo uso do RDC/TMD. 

4.4.2.1 Coleta de dados 

A coleta de dados não-clínicos e clínicos, previamente descrita para a 

coleta de dados no estudo de validação, dos 155 pacientes da amostra foi 

comum a ambos os estudos realizados. 

4.4.2.2 Desfechos clínicos 

Da mesma forma, os resultados diagnósticos seguiram metodologia 

semelhante, descrito previamente no estudo de validação. 
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4.4.2.3 Variáveis 

4.4.2.3.1  Variável dependente 

Para esta fase do estudo, a variável dependente foi a qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal, cuja determinação fez-se mediante o emprego dos 

questionários OIDP e OHIP-14.  

No OIDP, avaliou-se o impacto, a freqüência e a severidade do 

comprometimento das atividades da vida diária, durante os seis meses 

anteriores a pesquisa, causada pela dor orofacial decorrente da DTM. Foram 

avaliadas as dimensões físicas (funcionais), sociais e psicológicas por meio 

dos seguintes itens: comer, falar, limpar a boca, dormir, mostrar os dentes, 

manter o estado emocional, realizar as tarefas usuais ou estudos, sair com os 

amigos e realizar atividades físicas ou esporte. Todos os itens foram avaliados 

quanto ao impacto (presença), freqüência 1 (evento único) ou freqüência 2 

(evento repetitivo) e severidade (efeito) (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Tipos de avaliação do OIDP e respectiva categorização 

TIPO DE 
AVALIAÇÃO 

CATEGORIZAÇÃO  TIPO DE 
AVALIAÇÃO 

CATEGORIZAÇÃO 

Impacto Não  Freqüência (1) Apenas 1 vez nos últimos 6 meses: 
 Sim   Até 5 dias no total 
    Até 15 dias no total 
Severidade Nenhum efeito   Até 30 dias no total 
 Muito pouco efeito  Até 3 meses no total 
 Pouco efeito  Mais de 3 meses no total 

 Moderado efeito   OU 
 Muito efeito  (2) Mais de 1 vez nos últimos 6 meses: 
 Extremo efeito  1 ou 2 vezes por mês 
    1 ou 2 vezes por semana 
   3 a 4 vezes por semana 
   Todos ou quase todos os dias 

 

 

No OHIP-14, avaliou-se o impacto e a freqüência com que a dor 

orofacial decorrente da DTM, nos seis meses anteriores a pesquisa, afetou as 

atividades da vida diária. Foram avaliadas as dimensões físicas (funcionais), 

sociais e psicológicas por meio de 14 itens, conforme expresso no Quadro 10.  

Quadro 10   Tipos de avaliação do OIDP e respectiva categorização 

DIMENSÕES ITENS AVALIADOS 
Limitação funcional Pronúncia 
 Paladar 
  
Dor física Dor 
 Desconforto ao comer 
  
Desconforto psicológico Constrangimento 
 Tensão 
  
Incapacidade física Deixar de saborear algum alimento 
 Interrupção de refeição 
  
Incapacidade psicológica Dificuldade para relaxar 
 Vergonha 
  
Incapacidade social Irritação 
 Dificuldades para realizar atividades diárias e de lazer 
  
Deficiências (dificuldades)  Insatisfação com a vida 
 Sensação de incapacidade para realizar atividades diárias 
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A categorização obedeceu à escala de Likert (PEREIRA, 2001), de 

cinco pontos, expressos como: nunca, dificilmente, às vezes, várias vezes e 

quase sempre, que equivalem a 0, 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente. 

4.4.2.3.2   Variáveis independentes 

As variáveis independentes de caracterização amostral, consideradas 

de confundimento, foram classificadas em socioeconômicas, compostas por 

escolaridade e renda mensal familiar, cujos conceitos e categorizações estão 

apresentados no Quadro 11 e sócio-demográficas (Quadro 12) incluindo 

gênero, idade, situação marital, origem étnica, raça e credo religioso. 

Quadro 11 – Conceito e categorização das variáveis socioeconômicas de caracterização 
amostral 

VARIÁVEL 
SOCIOECONÔMICA 

CONCEITO CATEGORIZAÇÃO 

Escolaridade Grau de instrução que o indivíduo 
apresentou no período de estudo, 
expresso em anos. 

Zero (jamais freqüentou escola) 
1 – 4 anos (Ensino básico) 
5 – 8 anos (Ensino fundamental) 
9 – 11 anos (Ensino médio) 
12 – 17 anos (Ensino superior) 

Renda mensal familiar Total de proventos recebidos pela 
família, expressa em salários 
mínimos, correspondendo ao valor 
de R$240,00 (duzentos e quarenta 
reais). 

≤ 1 
1 ┤ 2 
2 ┤ 5 
> 5 
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Quadro 12 – Conceito e categorização das variáveis sócio-demográficas de 
caracterização amostral 

VARIÁVEL SÓCIO-
DEMOGRÁFICA 

CONCEITO CATEGORIZAÇÃO 

Gênero  Conformação particular que distingue o 
macho da fêmea, atribuindo-lhes um 
papel determinado na geração e 
conferindo-lhes certas características 
distintivas. 

Masculino 
Feminino 

Idade Anos completos de vida, calculados 
com base no intervalo entre a data de 
nascimento e a data de inclusão na 
pesquisa. 

< 35 anos 
≥ 35 anos 

Situação marital� Condição social referente ao estado 
conjugal. 

Solteiro - (jamais casou) 
Casado morando na mesma casa 
Casado não morando na mesma 
casa 
Morando junto 
Divorciado 
Viúvo 
Separado 

Origem étnica� Grupo biológico e culturalmente 
homogêneo. 

Índio 
Português 
Africano 
Italiano 
Latino Americano 
Não sabe 

Raça Conjunto de indivíduos cujos 
caracteres somáticos, tais como a cor 
da pele, a conformação do crânio e do 
rosto, o tipo de cabelo, etc., são 
semelhantes e se transmitem por 
hereditariedade, embora variem de 
indivíduo para indivíduo. 

Branca 
Preta  
Parda 
Amarela 
Indígena 

(IBGE, 2000) 

Credo religioso Qualquer filiação a um sistema 
específico de pensamento ou crença 
que envolve uma posição filosófica, 
ética, metafísica, etc.  

Não tem 
Católica 
Evangélica 
Espírita 
Testemunha de Jeová 

NOTA; � Categorização de acordo com a classificação do RDC/TMD 
 

 

Investigou-se também o agente encaminhador, ou seja, a pessoa que 

aconselhou o paciente a procurar atendimento de dor orofacial no CCDO-

FOP/UPE, que foi classificado em: cirurgião-dentista clínico ou especialista em 

cirurgia buco-maxilo-facial, médico clínico ou otorrinolaringologista, amigos, 

acadêmico de Odontologia, familiares e outros.  
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As outras variáveis independentes, variáveis explicativas, foram 

classificadas de forma multiaxial: o Eixo I, correspondendo aos fatores físicos 

(biológicos), e o Eixo II, aos fatores psicossociais. 

A variável independente do Eixo I foi o diagnóstico clínico da disfunção 

temporomandibular avaliada pelo Índice anamnésico DMF (FONSECA et al., 

1994) e por Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM: Eixo I (RDC/TMD). 

O índice anamnésico DMF classificou a DTM com relação ao tipo, em 

DTM leve, DTM moderada ou DTM severa, como também identificou os 

pacientes não portadores da referida desordem. 

O diagnóstico clínico da DTM, avaliada por meio de Critérios 

Diagnósticos de Pesquisa em DTM (RDC/TMD): Eixo I, foi categorizado em 

três grupos, expressos no Quadro 13. 

Quadro 13 – Tipo de grupo, classificação e categorização da DTM pelo RDC/TMD 

TIPO DE 
GRUPO 

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIZAÇÃO 

Grupo I Desordens 
musculares 

I.a. dor miofascial 
I.b. dor miofascial com limitação de abertura bucal 

Grupo II Deslocamento do 
disco articular 

II.a. deslocamento do disco com redução 
II.b. deslocamento do disco sem redução, com limitação de 

abertura bucal 
II.c. deslocamento do disco sem redução, sem limitação da 

abertura bucal 

Grupo III Desordens 
articulares 

III.a. artralgia 
III.b. osteoartrite da ATM 
III.c. osteoartrose da ATM 

 

 

As variáveis independentes relacionadas ao Eixo II – RDC/TMD foram: 

na dimensão psicossocial, a incapacidade e intensidade da dor, avaliada pela 

Escala Graduada de Dor Crônica (GCPS); na dimensão psicológica, depressão 

e somatização (sintomas físicos não-específicos, com e sem itens de dor), 
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escala de limitações na função mandibular e sinais e sintomas relatados pelo 

paciente (Quadro 14). 

Quadro 14 – Conceito e categorização das variáveis independentes no Eixo II – RDC/TMD 

VARIÁVEL CONCEITO CATEGORIZAÇÃO 
Grau 0 (ausência de dor) 

Grau I (baixa incapacidade e baixa 
intensidade) 
Grau II (baixa incapacidade e alta 
intensidade) 

Grau III (alta incapacidade e moderada 
intensidade) 

Incapacidade e 
intensidade da 
dor 
(Escala 
Graduada de 
Dor Crônica) 

Baseando-se na classificação de Von 
Korff et al. (1992), são usados sete itens 
classificando a intensidade da dor, 
interferência relacionada à dor nas 
atividades diárias e dias de incapacidade 
relacionada à dor, nos últimos seis 
meses. 

Grau IV (alta incapacidade e severa 
intensidade) 
Normal 
Moderada 

Depressão Obtido pela escala do SCL-90* 

Severa 
Somatização: 
Sintomas físicos 
não específicos: 

  

Normal 
Moderada 

com itens de dor Obtido pela escala do SCL-90* 

Severa 
   

Normal 
Moderada 

sem itens de dor Obtido pela escala do SCL-90* 

Severa 
Escala de 
limitações na 
função 
mandibular 

Avaliação do impacto da DTM em 12 
atividades diárias relacionadas a função 
e movimentação mandibular 

Sim (presença) 
Não (ausência) 

Sinais e sintomas 
relatados pelo 
paciente 

Sintomas e sinais relacionados à DTM, 
relatados pelo paciente 

Sim (presença) 
Não (ausência) 

Nota: * SCL-90 – Symptom ChekList 90 
 



 115

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os dados obtidos no estudo foram organizados e processados por 

meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

10 Windows, com o qual procedeu-se à análise descritiva e inferencial. 

 

4.5.1 Estatística descritiva 

A partir dos dados, foi elaborada a distribuição de freqüências de todas 

as variáveis abordadas no estudo, apresentadas em tabelas, quadros e 

gráficos para caracterização da amostra e descrição dos dados. 

4.5.2 Estatística inferencial 

A significância estatística foi considerada quando p<0,05 sendo o 

intervalo de confiança determinado no nível de 95%. 

No processo de validação do instrumento em estudo utilizaram-se: 

teste de confiabilidade alfa Crombach; coeficiente Kappa e correlação de 

Spearman. 

A consistência interna do instrumento foi estimada pelo teste de 

confiabilidade alfa Crombach, considerado o valor de alfa acima de 0,50 

(FRANKFORT-NACHMIAS; NACHMIAS, 1992; PEREIRA, 2001).  
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A confiabilidade mediante o estudo teste-reteste foi estimada pela 

estatística Kappa e o coeficiente de correlação de Spearman (µ≥0,5), por se 

tratar de variáveis ordinais. A interpretação dos valores de Kappa obedeceu à 

escala de seis estágios (PEREIRA, 1999) (Quadro 15). 

Quadro 15 – Interpretação do coeficiente Kappa 

VALOR DE Kappa INTERPRETAÇÃO DA CONCORDÂNCIA 
< 0,01 pobre 

0,00 – 0,20 fraca 
0,21 – 0,40 boa 
0,41 – 0,60 moderada 
0,61 – 0,80 substancial ≥  0,81 quase perfeita 

 

 

As validades concorrente, convergente e divergente foram avaliadas 

pelo coeficiente de correlação de Spearman, considerando os coeficientes a 

partir de 0,5 para a convergente e µ<0,5 para divergente (COHEN, 1960; 

STREINER; NORMAN, 1995; BOWLING, 1995). 

Os testes estatísticos utilizados permitiram avaliar a capacidade 

estrutural e discriminatória do instrumento em estudo. 

Para se testar a hipótese proposta pelo estudo, foram utilizados os 

testes estatísticos de Kruskal-Wallis, Mann-Whitney e a análise da variância 

multivariada (ANOVA). 

Para o OIDP, considerando que os escores produzidos pelo referido 

instrumento tiveram uma distribuição do tipo não-normal com desvio à 

esquerda e por ser contínua, foi utilizado o teste não-paramétrico Kruskal-

Wallis e Mann-Whitney (PEREIRA, 1999). 
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Com relação ao OHIP-14, considerando que os escores produzidos 

pelo instrumento tiveram uma distribuição do tipo normal, foi utilizado o teste 

paramétrico análise da variância (ANOVA). 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

Em obediência à Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

e à Declaração de Helsinki VI, promulgada em 2000, em Estocolmo, referentes 

à ética em pesquisa envolvendo seres humanos, para viabilização da presente 

pesquisa, o projeto foi submetido à apreciação do Coordenador do Centro de 

Controle da Dor Orofacial FOP/UPE, tendo obtido parecer favorável à 

realização (Apêndice A). O projeto foi então encaminhado ao Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade de Pernambuco para apreciação, sendo 

aprovado (Apêndices B e C). 

Participaram da pesquisa exclusivamente os pacientes que 

concordaram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Os 

pacientes que não concordaram em participar da pesquisa foram atendidos e 

tratados no CCDO – FOP/UPE, seguindo a ordem de chamada na lista de 

espera, sem qualquer prejuízo ou dano para os mesmos.  

Todos os preceitos da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, referentes à ética em pesquisa envolvendo seres humanos foram 

obedecidos no presente estudo. 



 118

 
 

5 RESULTADOS 

5.1 ESTUDO DE VALIDAÇÃO DO EIXO II - RDC/TMD 

5.1.1 Consistência interna 

Avaliando a consistência interna das limitações na função mandibular 

como critério diagnóstico do Eixo II (RDC/TMD), ao se constituir uma escala, 

identificou-se que os 12 itens componentes se correlacionam entre si e com o 

resultado global da escala, compondo realmente uma escala, pois os valores 

de α  ultrapassaram 0,50, correspondendo a α  igual a 0,72 e α padronizado a 

0,73 (Quadro 16). 

Quadro 16– Parâmetros estatísticos da consistência interna das limitações da função 
mandibular estabelecidas no Eixo II - RDC/TMD, avaliada pelo teste-reteste de 45 pacientes do 
estudo - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004  

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS SE O ÍTEM FOR RETIRADO 
LIMITAÇÕES NA FUNÇÃO 

MANDIBULAR 
 EIXO II RDC/TMD Média Variância 

Coeficiente de 
correlação 
corrigida 

Coeficiente de 
correlação 

múltipla 
Alfa 

Manter a face normal 5,80 5,10 0,20 0,40 0,73 
Mastigar alimentos duros 5,34 5,67 0,15 0,41 0,72 
Realizar exercícios físicos 6,09 5,20 0,22 0,40 0,72 
Realizar atividades sexuais 6,25 5,31 0,37 0,25 0,71 
Comer 5,45 5,14 0,35 0,53 0,70 
Bocejar 5,43 5,18 0,36 0,51 0,70 
Sorrir 5,52 4,91 0,40 0,50 0,70 
Falar 5,68 4,78 0,37 0,39 0,70 
Engolir 5,91 4,74 0,38 0,37 0,70 
Ingerir líquidos 6,14 4,77 0,52 0,44 0,68 
Limpar a face 5,77 4,51 0,49 0,44 0,68 
Mastigar alimentos moles 6,11 4,71 0,52 0,41 0,68 
NOTA: alfa (α) = 0,72             alfa (α) padronizado= 0,73 
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Buscou-se testar o grau de correlação entre os diferentes domínios do 

Eixo II - RDC/TMD, considerando as três subescalas de fatores psicológicos 

(depressão, sintomas físicos não específicos com e sem itens e dor), a Escala 

Graduada de Dor Crônica (incapacidade e intensidade da dor) e a escala de 

limitações na função mandibular (Tabela 1).  

Tabela 1 - Correlação entre as escalas do Eixo II do RDC/TMD - Centro de Controle da Dor 
Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

ESCALAS DO EIXO II – RDC/TMD CORRELAÇÃO 
ENTRE AS 
ESCALAS 

Incapacidade 
e intensidade 

da dor  

Grau de 
depressão 

Sintomas físicos 
não-específicos 
com itens de dor 

Sintomas físicos 
não-específicos 
sem itens de dor 

Limitações na 
função 

mandibular 
Incapacidade e 

intensidade da dor 
1,000 - - - - 

Grau de depressão µ = 0,314 
p < 0,001 

1,000 - - - 

Sintomas físicos não-
específicos com itens 

de dor 

µ = 0,328 
p < 0,001 

µ = 0,708 
p < 0,001 

1,000 - - 

Sintomas físicos não-
específicos sem itens 

de dor 

µ = 0,236 
p = 0,003 

µ = 0,724 
p < 0,001 

µ = 0,850 
p < 0,001 

1,000 - 

Limitações na função 
mandibular 

µ = 0,414 
p < 0,001 

µ = 0,230 
p = 0,004 

µ = 0,294 
p < 0,001 

µ = 0,267 
p = 0,001 

1,000 

NOTA: Correlação significante ao nível de 0,01 
 

Os escores do coeficiente de Spearman foram maiores (µ≥0,7) para as 

três subescalas do domínio psicológico, com significante grau de correlação 

(p<0,001), mostrando que se correlacionaram entre si e medem o mesmo 

domínio psicológico. Os escores menores (µ≤0,2) foram obtidos para as 

escalas que não se correlacionaram entre si e não medem o mesmo 

constructo, como a escala de limitações na função mandibular (domínio físico) 

e as escalas dos fatores psicológicos. Para a correlação entre o domínio 

psicossocial (incapacidade e intensidade da dor) e o psicológico, os valores 

foram µ≤0,3, e comparando-se o domínio físico e psicossocial (µ=0,4), 

confirmando também a não correlação entre as escalas, pois os valores de 

correlação de Spearman foram menores que 0,5. 
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5.1.2 Avaliação da confiabilidade e reprodutibilidade 

Comparando as informações obtidas de 45 pacientes, submetidos a 

avaliações pelo mesmo examinador em dois momentos diferentes (estudo 

teste-reteste), identificou-se concordância de diagnóstico nos Eixos I e II 

(Quadro 2). 

No Eixo I, a concordância foi substancial para diagnóstico do Grupo I 

(comprometimento muscular) e Grupo III, de desordens articulares, incluindo 

artralgia, osteoartrite e osteoartrose, sendo quase perfeita, para o Grupo II 

(deslocamento do disco articular). No Eixo II, houve concordância diagnóstica 

estatisticamente significante para os itens das dimensões psicossocial e 

psicológicas (µ≥0,7; p≤0,01) (Quadro 17). 

Quadro 17 – Parâmetros estatísticos da confiabilidade e reprodutibilidade dos diagnósticos 
estabelecidos nos Eixo I e II - RDC/TMD, avaliada pelo teste-reteste de 45 pacientes do estudo 
- Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICOS DO RDC/TMD TESTES ESTATÍSTICOS INTERPRETAÇÃO 

Eixo I Kappa  
Grupo I 0,73 Concordância substancial 
Grupo II 0,91 Concordância quase perfeita 
Grupo III 0,78 Concordância substancial 

   
Eixo II Correlação de Spearman (µ) Valor de p 

Incapacidade e intensidade da dor 0,764 < 0,01 
Grau de depressão 0,821 < 0,01 
Sintomas físicos não específicos   

com itens de dor 0,727 < 0,01 
sem itens de dor 0,798 < 0,01 

5.1.3 Validação concorrente 

Para a validação concorrente, foram analisadas as relações entre os 

diagnósticos de DTM firmados com base no Eixo II do RDC/TMD, e a qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal, avaliada pelo OIDP e pelo OHIP-14, 
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considerados padrões-ouro (Tabela 2). Utilizando-se o coeficiente de 

correlação de Spearman, obteve-se significância para os itens do Eixo II do 

RDC/TMD,  

Tabela 2 – Coeficientes de correlação de Spearman entre os itens avaliados pelo Eixo II 
RDC/TMD e as escalas do OIDP e do OHIP – Centro de Controle da Dor Orofacial – 
Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – julho 2003/Janeiro 2004 

CORRELAÇÃO DAS ESCALAS AVALIATÓRIAS 
OIDP OHIP 

ITENS AVALIADOS PELO EIXO II 
RDC/TMD 

Coeficiente de 
Spearman 

Valor de  
p 

Coeficiente de 
Spearman 

Valor de 
p 

Limitações na função mandibular 0,602 < 0,01 0,598 < 0,01 
Grau de depressão 0,306 < 0,01 0,349 < 0,01 
Escala de sintomas físicos não específicos 
(com itens de dor) 0,310 < 0,01 0,336 < 0,01 

Escala de sintomas físicos não específicos 
(sem itens de dor) 0,258 < 0,01 0,261 < 0,01 

 

 
Na Tabela 2, pode-se observar que os escores dos instrumentos OHIP-

14 e OIDP produziram um maior grau de correlação, com a escala de 

limitações na função mandibular (µ≥0,5), constituindo a validade convergente, 

ou seja, este item da escala do Eixo II (RDC/TMD) se correlaciona 

positivamente com OIDP e OHIP-14, medindo a mesma dimensão. Observa-se 

ainda, uma menor correlação dos instrumentos OIDP e OHIP-14 com os 

demais itens do Eixo II (RDC/TMD), como grau de depressão; sintomas físicos 

não específicos com e sem itens de dor (µ≤0,3), constituindo a validade 

divergente ou discriminante, por apresentar capacidade psicométrica diferente. 

A validade convergente também foi demonstrada comparando a 

classificação do tipo de DTM feita por meio do índice anamnésico DMF 

(FONSECA et al., 1994), com a Escala Graduada de Dor Crônica 

(incapacidade e intensidade da dor), integrante da dimensão psicossocial do 

Eixo II (RDC/TMD), detectou-se concordância estatisticamente significante 

(µ=0,5; p<0,01).  
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5.2 ESTUDO TRANSVERSAL 

5.2.1 Apresentação descritiva 

5.2.1.1 Caracterização amostral das variáveis sócio-demográficas e 
socioeconômicas 

Dentre os 155 participantes do estudo, houve predomínio do gênero 

feminino (89%). As idades variaram entre 18 e 65 anos, com média de 37,3 

anos (IC 95% 35,3 - 39,4), desvio-padrão igual a 12,9 anos e mediana de 35 

anos. Quanto à situação marital, foi mais freqüente a referência de não morar 

com companheiro, incluindo 45,8% dos solteiros, seguindo-se de casados 

morando na mesma casa (36,1%), morando junto (5,8%), casados não 

morando na mesma casa (4,5%), divorciados (3,9%), além de viúvos e 

separados, ambos com 1,9% dos casos (Tabela 3). 

Cem indivíduos pesquisados (64,5%) não souberam informar sua 

origem étnica. Dentre os 55 informantes, foi a ascendência índia (17,4%) a 

mais freqüente, seguindo-se a portuguesa, referida por 12,3% dos pacientes. 

Distribuídos quanto à raça, identificou-se predomínio da parda, seguida da 

branca e da preta, cujos percentuais foram 41,9%, 34,8% e 20%, 

respectivamente (Tabela 3). 

Questionados quanto ao credo religioso professado à época da 

pesquisa, 51% dos indivíduos declararam-se católicos e 32,9% evangélicos. 

Quatorze (9%) informaram não ter credo religioso (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Distribuição dos 155 pacientes do estudo segundo variáveis sócio-demográficas  - 
Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS DE 
CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL 

n % 

Gênero   
Feminino 138 89,0 
Masculino 17 11,0 

   
Idade (anos)   

< 35 80 51,6 

≥ 35 75 48,4 
   
Situação marital   

Solteiro(a) – jamais casou 71 45,8 
Casado(a) – morando na mesma casa 56 36,1 
Morando junto 9 5,8 
Casado(a) – não morando na mesma casa 7 4,5 
Divorciado(a) 6 3,9 
Viúvo(a) 3 1,9 
Separado(a) 3 1,9 

   
Origem étnica   

Índio 27 17,4 
Português 19 12,3 
Africano 4 2,6 
Italiano 4 2,6 
Latino americano 1 0,6 
Não sabe 100 64,5 

   
Raça   

Parda 65 41,9 
Branca 54 34,8 
Preta 31 20,0 
Indígena 3 1,9 
Amarela 2 1,3 

   
Credo religioso   

Católica 79 51,0 
Evangélica 51 32,9 
Não tem religião 14 9,0 
Espírita 8 5,2 
Testemunha de Jeová 3 1,9 

 

Entre as características socioeconômicas, observou-se ter havido 

tempo de escolaridade inferior ou igual a oito anos para 40,7% dos 

pesquisados, incluindo: 1,9% que nunca freqüentaram escola; 19,4% que 

concluíram os quatro anos do ensino básico e igual percentual, com ensino 

fundamental completo. Enquanto 45,8% dos pesquisados tinham entre nove e 
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11 anos de estudo, correspondentes ao ensino médio, e 13,5% cursavam ou já 

havia concluído o ensino superior (Tabela 4). 

Tabela 4 – Distribuição dos 155 pacientes do estudo segundo variáveis socioeconômicas  - 
Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS DE 
CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL 

n % 

Escolaridade (anos)   
Nunca freqüentou escola 3 1,9 
Ensino básico (01 – 04) 30 19,4 
Ensino fundamental (05 – 08) 30 19,4 
Ensino médio (09 – 11) 71 45,8 
Ensino superior (12 – 17) 21 13,5 

   
Renda mensal (salários mínimo)   

≤ 1  44 28,4 
1 ┤2 43 27,8 
2 ┤5 56 36,1 
> 5 12 7,7 

 

No que se refere à renda mensal familiar, 28,4% dos pacientes 

ganhavam no máximo um salário mínimo; 27,8% recebiam mais de um e até 

dois salários mínimos e 36,1% ganhavam acima de dois e até cinco salários 

mínimos. Doze (7,7%) pessoas declararam receber renda familiar superior a 

cinco salários mínimos por mês (Tabela 4). 

A amostra foi composta, portanto, predominantemente, por indivíduos 

do gênero feminino, com média de idade de 37,3 anos, solteiros, de origem 

étnica indígena, raça parda, professando a religião católica, com renda mensal 

familiar de dois a cinco salários mínimo e tempo de estudo máximo de 11 anos. 

Para os 155 pacientes do estudo, predominou o encaminhamento por 

cirurgiões-dentistas (56,1%) ou por médicos (25,8%). Os encaminhamentos 

odontológicos foram feitos por cirurgiões-dentistas clínicos (40%) e por 

cirurgiões buco-maxilo-facial (16,1%). Entre os médicos, foram os 

otorrinolaringologistas que mais encaminharam pacientes ao Centro de 
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Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

Pernambuco (16,1%). Detectou-se também a indicação do Centro feito por 

leigos ou por outros profissionais da área de saúde, incluindo acadêmicos de 

Odontologia, fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas (Tabela 5). 

Tabela 5 – Distribuição dos 155 pacientes do estudo, segundo agente encaminhador para 
tratamento no Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

AGENTES ENCAMINHADORES n % 
Dentista 87 56,1 

Clínico 62 40,0 
Especialista em cirurgia buco-maxilo-facial 25 16,1 

Médico 40 25,8 
Otorrinolaringologista 25 16,1 
Clínico  15 9,7 

Amigos 10 6,5 
Acadêmico de Odontologia 7 4,5 
Familiares 6 3,9 
Outros* 5 3,2 

TOTAL 155 100,0 
NOTA: * - Foram incluídos funcionários da Universidade de Pernambuco, fonoaudiólogos, psicólogos e 

fisioterapeutas. 
 

5.2.1.2 Caracterização da dor orofacial relacionada à disfunção 
temporomandibular 

A dor orofacial relacionada à DTM dos 155 pacientes do estudo foi 

classificada como aguda para 11,6% dos casos, por referirem duração máxima 

de três meses, e como crônica para 88,4% dos pacientes, com duração 

variando entre quatro meses e doze anos. Com relação ao tempo da dor, 

houve predomínio de duração da dor crônica por tempo superior a um ano 

(57,4%) (Tabela 6).  
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Tabela 6 - – Distribuição dos 155 pacientes do estudo segundo características da dor orofacial 
relacionada à DTM - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004  

CARACTERÍSTICAS DA DOR OROFACIAL n % 
Tipo   

Aguda 18 11,6 
Crônica 137 88,4 

   
Tempo (mês)   

até 03 18 11,6 
03 ┤ 06 21 13,5 
06 ┤ 12 27 17,4 
Mais de 12 89 57,4 

 

5.2.1.3 Caracterização da disfunção temporomandibular 

Na caracterização da disfunção temporomandibular, inicialmente será 

apresentada sua classificação conforme o tipo, por meio do Índice Anamnésico 

DMF (FONSECA et al., 1994). Em seguida, relatar-se-á a classificação clínica 

da DTM segundo preconizado pelo RDC/TMD, no Eixo I, com base na 

presença de desordens musculares (Grupo I), deslocamento do disco articular 

(Grupo II) e desordens articulares (Grupo III). Em seguida, serão expostos os 

fatores relacionados a dor orofacial decorrente da DTM, pesquisados no Eixo II, 

a saber: sinais e sintomas relatados pelo paciente, as limitações na função 

mandibular, alterações psicossocial, incapacidade e intensidade da dor, e 

psicológicas, incluindo depressão e somatização (sintomas físicos não-

específicos com e sem itens de dor). 
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5.2.1.3.1   Tipo de disfunção temporomandibular classificada pelo Índice 
anamnésico DMF (FONSECA et al. 1994) 

Na amostra do estudo, utilizando o índice anamnésico DMF, 

diagnosticaram-se 39 (25,2%) pacientes com DTM moderada e 116 (74,8%) 

com severa.  

5.2.1.3.2    Diagnósticos firmados no Eixo I pelo RDC/TMD 

Segundo os itens avaliados no Eixo I (RDC/TMD), foram identificados 

11% dos pacientes sem dor muscular relacionada à DTM. Dentre os 89% que 

referiram dor orofacial relacionada a desordens musculares, predominou a 

ausência de limitação da abertura bucal (57,4%) (Tabela 7). 

No grupo II, deslocamento do disco articular, aproximadamente 70% 

dos pacientes não apresentaram diagnóstico para o referido grupo, 

correspondendo a 70,3% dos casos para a ATM direita e 69,7% esquerda. 

Dentre os pacientes com esse comprometimento, houve predomínio do 

deslocamento do disco com redução, acometendo 25,8% e 27,1% dos casos, 

respectivamente na ATM direita e esquerda (Tabela 7). 

Analogamente, a ausência de desordens articulares dentre os 155 

pacientes em estudo, foi de 52,9% e 52,3% na ATM direita e esquerda, 

respectivamente. A presença dessas desordens predominou em artralgia à 

direita para 41,3% dos pacientes e à esquerda, para 40,6% dos pacientes 

(Tabela 7). 
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Tabela 7 – Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo diagnósticos estabelecidos no 
Eixo I – RDC/TMD - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICOS NO EIXO I – RDC/TMD n % 
Grupo I – Desordens musculares   

Dor miofascial sem limitação de abertura bucal 89 57,4 
Dor miofascial com limitação de abertura bucal 49 31,6 
Sem diagnóstico 17 11,0 

   
Grupo II - Deslocamento do disco articular   

Articulação temporomandibular direita   
Deslocamento do disco com redução 40 25,8 
Deslocamento do disco sem redução sem limitação 5 3,2 
Deslocamento do disco sem redução com limitação 1 0,6 
Sem diagnóstico 109 70,3 

   
Articulação temporomandibular esquerda   

Deslocamento do disco com redução 42 27,1 
Deslocamento do disco sem redução sem limitação 5 3,2 
Sem diagnóstico 108 69,7 

   
Grupo III – Desordens articulares   

Articulação temporomandibular direita   
Artralgia 64 41,3 
Osteoartrite 2 1,3 
Osteoartrose 7 4,5 
Sem diagnóstico 82 52,9 

   
Articulação temporomandibular esquerda   

Artralgia 63 40,6 
Osteoartrite 8 5,2 
Osteoartrose 3 1,9 
Sem diagnóstico 81 52,3 

 

5.2.1.3.3.   Diagnósticos firmados no Eixo II pelo RDC/TMD 

Dentre os sinais e sintomas relatados pelo paciente, durante a 

entrevista, predominaram estalido, referido por 91,6% dos pacientes, oclusão 

desconfortável ou não usual, identificada em 89% dos casos, zumbido nos 

ouvidos, relatado por 86,5% dos pacientes e crepitação nas articulações 

temporomandibulares, queixa de 80,6% dos pacientes (Tabela 8). 
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O bruxismo ou apertamento dentário diurno ou durante o sono foram as 

queixas menos freqüentes dentre os 155 pacientes do estudo, acometendo 

49% e 45,2% dos pacientes, respectivamente (Tabela 8). 

Tabela 8 – Distribuição dos 155 pacientes segundo sinais e sintomas, obtidos mediante o 
questionário Eixo II do RDC/TMD - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

RELATO DOS PACIENTES 
Sim Não SINAIS E SINTOMAS 

n % n % 
Estalido 142 91,6 13 8,4 
Oclusão desconfortável / Não usual 138 89,0 17 11,0 
Zumbidos nos ouvidos 134 86,5 21 13,5 
Crepitação 125 80,6 30 19,4 
Travamento mandibular 90 58,1 65 41,9 
Bruxismo ou apertamento diurno 76 49,0 79 51,0 
Bruxismo ou apertamento no sono 70 45,2 85 54,8 

 

Caracterizando o impacto físico da DTM , dentre as limitações da 

função mandibular referida pelos pacientes, as mais importantes foram: 

mastigar alimentos duros (94,8%), comer (88,4%), bocejar (81,9%), sorrir ou 

gargalhar (72,3%). Os itens menos comprometidos pela DTM foram: realizar 

atividade sexual (15,5%), beber líquidos (16,8%), comer alimentos moles 

(20%), limitação para fazer exercícios físicos (24,5%) e engolir (32,9%) (Tabela 

9). 

Tabela 9 – Distribuição dos 155 pacientes segundo limitações da função mandibular, obtidas 
mediante o questionário Eixo II do RDC/TMD - Centro de Controle da Dor Orofacial da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

RELATO DOS PACIENTES 
Sim Não LIMITAÇÕES DA FUNÇÃO MANDIBULAR 

n % n % 
Comer 137 88,4 18 11,6 
Beber líquidos 26 16,8 129 83,2 
Limitação para fazer exercícios 38 24,5 117 75,5 
Mastigar alimentos duros 147 94,8 8 5,2 
Mastigar alimentos moles 31 20,0 124 80,0 
Sorrir ou gargalhar 112 72,3 43 27,7 
Realizar atividade sexual 24 15,5 131 84,5 
Limpar os dentes ou a face 94 60,6 61 39,4 
Bocejar 127 81,9 28 18,1 
Engolir 51 32,9 104 67,1 
Falar 95 61,3 60 38,7 
Manter a aparência facial normal 101 65,2 54 34,8 
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A alteração psicossocial, de incapacidade e intensidade da dor, teve 

maior freqüência com os graus II e III, acometendo 34,2% e 31,6% dos 

pacientes, respectivamente. No entanto, agrupando-se os graus I e II e os 

graus III e IV, apresentaram distribuição equivalente. Para os fatores 

psicológicos, a depressão e somatização (sintomas físicos não específicos, 

tanto com itens de dor ou sem itens de dor), o grau máximo de severidade foi o 

mais encontrado, acometendo 51% e 69,7% dos pacientes, respectivamente 

(Tabela 10). 

Tabela 10 – Distribuição dos 155 pacientes segundo diagnósticos psicossocial e psicológicos 
estabelecidos no Eixo II – RDC/TMD - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICOS NO EIXO II - RDC/TMD n % 
Incapacidade e intensidade da dor   

Grau I 25 16,1 
Grau II 53 34,2 
Grau III 49 31,6 
Grau IV 28 18,1 

   
Grau de depressão   

Normal 26 16,8 
Moderada 50 32,3 
Severa 79 51,0 

   
Sintomas físicos não-específicos   

Com itens de dor   
Normal 23 14,8 
Moderada 24 15,5 
Severa 108 69,7 

   
Sem itens de dor   

Normal 22 14,2 
Moderada 25 16,1 
Severa 108 69,7 

 

5.2.1.4 Caracterização da qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

Para avaliar o comprometimento da qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal pela dor orofacial associada à disfunção temporomandibular, nos 
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seis meses anteriores à pesquisa, são apresentadas as avaliações feitas 

mediante o OIDP e o OHIP-14. 

5.2.1.4.1    OIDP 

Na Tabela 11, está expressa a dificuldade em realizar atividades 

físicas, psicológicas e sociais da vida diária, nos seis meses anteriores à 

pesquisa, causada pela dor orofacial decorrente da DTM, avaliada quanto ao 

impacto (presença), à freqüência como evento único (freqüência 1) ou 

repetitivo (freqüência 2) e à severidade pelo OIDP. 

Na avaliação do impacto, identificou-se que as atividades físicas foram 

as mais comprometidas, incluindo, em ordem de freqüência, o ato de comer, 

limpar a boca, dormir e falar, acometendo 83,9%, 63,9%, 63,9% e 61,9% dos 

pacientes, respectivamente. Dentre os prejuízos psicológicos, predominou a 

dificuldade em manter o estado emocional (63,9%), sobre o constrangimento 

em mostrar os dentes (34,8%). A atividade social mais comprometida foi sair 

com os amigos (45,2%), seguindo-se em realizar atividades físicas ou esporte 

(36,1%), e realizar as tarefas usuais ou de estudo (34,8%). 

Todas as atividades avaliadas pelo OIDP foram comprometidas de 

forma repetitiva, com freqüência predominantemente diária, seguida da 

periodicidade de uma a duas vezes por semana, exceto para a atividade de 

sair com os amigos, na qual a maior freqüência ocorreu em uma a duas vezes 

por mês.  

Com relação à severidade ou efeito da dor orofacial pela DTM na 

execução das atividades diárias, ficou evidenciado que o mais freqüente foi 



 132

muito efeito, seguindo-se a graduação de moderado efeito, exceto para as 

atividades de dormir, realizar as tarefas usuais ou estudo e realizar atividades 

físicas ou praticar esporte, consideradas como de extremo efeito, mesmo tendo 

menor impacto. O efeito da dor sobre mostrar os dentes foi o único avaliado ora 

como moderado, ora como extremo, por 6,5% dos casos. 

Detectou-se predomínio (56,1%) do acometimento de cinco ou mais 

atividades cotidianas, físicas, sociais ou psicológicas (Gráfico 1).  
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Gráfico  1 - Distribuição dos 155 pacientes segundo número de atividades comprometidas pela 
dor orofacial (DTM), segundo avaliação pelo OIDP - Centro de Controle da Dor Orofacial da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 
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Tabela 11 – Distribuição dos 155 pacientes do estudo segundo impacto, freqüência e severidade da incapacidade para realizar atividades diárias causada 
pela dor orofacial (DTM), nos últimos seis meses, avaliados por meio do OIDP - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004  

Impacto Freqüência 1 - evento isolado Freqüência 2 – evento repetitivo Severidade (efeito) 

ITENS DO OIDP 
Sim Não Não Até 5 

dias 

Até 
15 

dias 

Até 
30 

dias 

Até 3 
me-
ses 

Não 
1-2x 
por 
mês 

1-
2x/se
mana 

3-
4x/se
mana 

Todos 
os dias 

Ne-
nhum 

Muito 
pouco Pou-co Moder

ado Muito Extre-
mo 

1- Comer 130 
(83,9) 

25 
(16,1) 

153 
(98,7) 

1 
(0,6) 

1  
(0,6) - - 27 

(17,4) 
13 

(8,4) 
26 

(16,8) 
18 

(11,6) 
71 

(45,8) 
30 

(19,4) 
17 

(11,0) 
25 

(16,1) 
26 

(16,8) 
48 

(31,0) 9 (5,8) 

                   

2- Falar 96 
(61,9) 

59 
(38,1) 

148 
(95,5) 

6 
(3,9) 

1  
(0,6) - - 66 

(42,6) 
14 

(9,0) 
23 

(14,8) 
13 

(8,4) 
39 

(25,2) 
63 

(40,6) 
11 

(7,1) 
17 

(11,0) 
21 

(13,5) 
35 

(22,6) 8 (5,2) 

                   

3- Limpar a boca 99 
(63,9) 

56 
(36,1) 

148 
(95,5) 

3 
(1,9) 

3  
(1,9) - 1 

(0,6) 
63 

(40,6) 
12 

(7,7) 
24 

(15,5) 
10 

(6,5) 
46 

(29,7) 
60 

(38,7) 9 (5,8) 17 
(11,0) 

20 
(12,9) 

43 
(27,7) 6 (3,9) 

                   

4- Dormir 99 
(63,9) 

56 
(36,1) 

153 
(98,7) 

2 
(1,3) 

- - - 58 
(37,4) 

11 
(7,1) 

20 
(12,9) 

13 
(8,4) 

53 
(34,2) 

58 
(37,4) 

5 (3,2) 11 
(7,1) 

19 
(12,3) 

41 
(26,5) 

21 
(13,5) 

                   
5- Mostrar os 
dentes 

54 
(34,8 

101 
(65,2) 

150 
(96,8) 

3 
(1,9) - 1 

(0,6) 
1 

(0,6) 
106 

(68,4) 7 (4,5) 13 
(8,4) 5 (3,2) 24 

(15,5) 
105 

(67,7) 6 (3,9) 8 (5,2) 10 
(6,5) 

16 
(10,3) 

10 
(6,5) 

                   
6- Manter o estado 
emocional 

99 
(63,9) 

56 
(36,1) 

150 
(96,8) 

3 
(1,9) 

1 
(0,6) - 1 

(0,6) 
61 

(39,4) 
14 

(9,0) 
25 

(16,1) 
13 

(8,4) 
42 

(27,1) 
61 

(39,4) 6 (3,9) 14 
(9,0) 

26 
(16,8) 

34 
(21,9) 

14 
(9,0) 

                   
7- Realizar as 
tarefas usuais ou 
estudos 

54 
(34,8) 

101 
(65,2) 

154 
(99,4) 

1 
(0,6) - - - 102 

(65,8) 5 (3,2) 14 
(9,0) 6 (3,9) 28 

(18,1) 
103 

(66,5) 2 (1,3) 4 (2,6) 10 
(6,5) 

25 
(16,1) 

11 
(7,1) 

                   
8- Sair com os 
amigos 

70 
(45,2) 

85 
(54,8) 

148 
(95,5) 

6 
(3,9) 

1 
(0,6) - - 92 

(59,4) 
22 

(14,4) 
12 

(7,7) 
13 

(8,4) 
16 

(10,3) 
86 

(55,5) 6 (3,9) 14 
(9,0) 

17 
(11,0) 

24 
(15,5) 8 (5,2) 

                   
9- Realizar 
atividades físicas 
ou esporte 

56 
(36,1) 

99 
(63,9) 

152 
(98,1) 

1 
(0,6) 

1 
(0,6 

- 1 
(0,6) 

102 
(65,8) 

8 (5,2) 10 
(6,5) 

10 
(6,5) 

25 
(16,1) 

102 
(65,8) 

5 (3,2) 5 (3,2) 11 
(7,1) 

20 
(12,9) 

12 
(7,7) 

 

 



 

 

134 

5.2.1.4.2    OHIP-14 

Na Tabela 12, estão expressas a incapacidade para realizar atividades 

diárias, na dimensão física, psicológica e social, causadas pela dor orofacial 

decorrente da DTM, segundo a freqüência com que ocorreram nos seis meses 

anteriores à pesquisa, avaliadas por meio do OHIP-14.  

Identificou-se que a DTM comprometeu o desempenho de atividades 

diárias da maioria dos pacientes. Em ordem decrescente de freqüência de 

comprometimento, estiveram: o domínio de dor física, por dor na face (100%) e 

desconforto ao comer (92,9%); o domínio de desconforto psicológico, por ficar 

tenso (89,7%) e sentir constrangimento (74,8%); o domínio de incapacidade 

física, composto por necessidade de interromper alguma refeição (77,4%) e 

deixar de saborear algum alimento (73,5%); o domínio de incapacidade social, por 

ficar irritado (72,3%) e ter dificuldade para realizar alguma atividade diária ou de 

lazer (69,7%); o domínio de deficiência (dificuldade), devido a sentimento de 

insatisfação com a vida (71%) e sensação de incapacidade para realizar 

atividades diárias (58,1%); o domínio de limitação funcional, por dificuldade em 

pronunciar alguma palavra (60,6%) e alteração do paladar (60%) e, por fim, o 

domínio de incapacidade psicológica, devido a dificuldade para relaxar (77,4%) e 

ter vergonha de ser portador da DTM (51%).  



 

 

1
3
5

 

Tabela 12 – Distribuição dos 155 pacientes do estudo segundo impacto e freqüência da incapacidade para realizar atividades, diárias causada pela dor 
orofacial (DTM), nos últimos seis meses, estabelecidas no OHIP-14 - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

Nunca Dificilmente ... às vezes ... várias vezes Quase sempre ITENS DO OHIP-14 
n % n % n % N % n % 

1- Dificuldade em pronunciar alguma palavra 61 39,4 22 14,2 45 29,0 11 7,1 16 10,3 
           
2- Alteração do paladar 62 40,0 13 8,4 44 28,4 14 9,0 22 14,2 
           
3- Sentir dor na face - - 5 3,2 47 30,3 35 22,6 68 43,9 
           
4- Desconforto ao comer 11 7,1 5 3,2 40 25,8 42 27,1 57 36,8 
           
5- Sentir-se constrangido  39 25,2 11 7,1 47 30,3 28 18,1 30 19,4 
           
6- Ficar tenso  16 10,3 8 5,2 48 31,0 42 27,1 41 26,5 
           
7- Deixar de saborear algum alimento 41 26,5 12 7,7 40 25,8 31 20,0 31 20,0 
           
8- Ter que interromper alguma refeição 35 22,6 13 8,4 53 34,2 29 18,7 25 16,1 
           
9- Sentir dificuldade para relaxar 35 22,6 10 6,5 47 30,3 35 22,6 28 18,1 
           
10- Ficar envergonhado 76 49,0 14 9,0 32 20,6 14 9,0 19 12,3 
           
11- Ficar irritado 43 27,7 14 9,0 43 27,7 34 21,9 21 13,5 
           
12- Dificuldade para realizar alguma atividade diária ou de lazer 
(escola, passeio, festas, esportes, etc) 47 30,3 18 11,6 44 28,4 20 12,9 26 16,8 

           
13- Sentir-se insatisfeito com a vida 45 29,0 17 11,0 40 25,8 24 15,5 29 18,7 
           
14- Sensação de incapacidade para realizar atividades diárias 65 41,9 16 10,3 31 20,0 15 9,7 28 18,1 
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Dentre as atividades físicas, a dor na face (43,9%) e o desconforto ao 

comer (36,8%), ocorreram constantemente, classificada como quase sempre, 

enquanto que a dificuldade em pronunciar alguma palavra (29%), a 

necessidade de interrupção de alguma refeição (34,2%) e a alteração do 

paladar (28,4%), quando presentes, ocorreram ocasionalmente, classificadas 

como às vezes. 

Psicologicamente, o sentimento de constrangimento (30,3%), a 

sensação de ficar tenso (31%) e dificuldade para relaxar (30,3%) 

predominaram como às vezes. 

A dificuldade para realizar alguma atividade diária ou de lazer, 

caracterizada como atividade social, foi ausente (30,3%), seguindo-se da 

preponderância ocasional, às vezes (28,4%). 

5.2.2 Apresentação analítica 

Nos Gráficos 2 e 3 observa-se que a distribuição dos valores do OIDP 

foi não normal, assimétrica, com intenso desvio para a esquerda, enquanto que 

o OHIP-14 apresentou distribuição normal. 
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Gráfico 2– Histograma e polígono de freqüências do OIDP 

Gráfico 3 – Histograma e polígono de freqüências do OHIP-14 

 

Quadro 18 –Parâmetros estatísticos do OIDP e do OHIP-14 Centro de Controle da Dor 
Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 
2004 

PARÂMETROS ESTATÍSTICOS  OIDP Valor 
de p 

OHIP-14 Valor 
de p 

Média 47,5 27,5 
Desvio Padrão 38,5 12,8 
Intervalo de confiança (95%) 41,4 – 57,3 25,5 – 29,5 
Mediana 38,0 27,0 
Amplitude 0,0 – 165,0 2,0 – 56,0 
Z - Kolmogorov-Smirnov 1,378 

0,045 

0,752 

0,624 
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Std. Dev = 12.76  

Mean = 27.5

N = 155.00
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Para o OIDP, considerando que os escores produzidos pelo 

instrumento tiveram uma distribuição do tipo não-normal com desvio à 

esquerda e por ser contínua, foi utilizado o teste não-paramétrico Kruskal-

Wallis, e apenas para as variáveis gênero e idade, com duas categorias, foi 

utilizado o teste Mann-Whitney. Com relação ao OHIP-14, considerando que os 

escores produzidos pelo instrumento tiveram uma distribuição do tipo normal, 

foi utilizado o teste paramétrico, a análise da variância multivariada (ANOVA). 

 

5.2.2.1 Relação entre as características sócio-demográficas e 
socioeconômicas e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

Analisando a influência das características sócio-demográficas e 

socioeconômicas sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 

avaliada pelo indicador sócio-dental OIDP, identificou-se que exclusivamente o 

gênero feminino relacionou-se estatisticamente à DTM, ou seja, ser do gênero 

feminino expõe a paciente a maior risco de apresentar comprometimento da 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal devido à dor orofacial causada 

pela DTM (Tabela 13). 

Avaliando o comprometimento da qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal, utilizando o OHIP-14, detectou-se que, dentre as características 

sócio-demográficas e socioeconômicas, teve associação estatisticamente 

significante com gênero e escolaridade (Tabela 14). 



 

 

139 

 

Tabela 13 – Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre as variáveis 
sócio-demográficas e socioeconômicas e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 
avaliada pelo OIDP - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO AMOSTRAL n Média de 
ranqueamento 

Valor de p* 

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS    
Gênero   0,001 

Feminino 138 82,4 
Masculino 17 42,5 

 

Idade (anos)   0,115 
< 35 80 72,5 

≥ 35 75 83,9 
 

Situação marital   0,732 
Solteiro (jamais casou) 71 74,2 
Casado(a) - morando junto 56 80,4 
Morando junto 9 87,3 
Casado(a) - não morando junto 7 71,3 
Divorciado(a) 6 99,8 
Viúvo(a) 3 56,0 
Separado(a) 3 90,3 

 

Origem étnica   0,143 
Índio 27 84,5 
Português 19 96,3 
Africano 4 61,9 
Italiano 4 111,8 
Latino americano 1 67,5 
Não sabe 100 72,2 

 

Raça   0,482 
Parda 65 71,6 
Branca 54 84,2 
Preta 31 83,3 
Indígena 3 59,5 
Amarela 2 64,0 

 

Credo religioso   0,436 
Católica 79 73,5 
Evangélica 51 84,8 
Não tem religião 14 72,1 
Espírita 8 77,8 
Testemunha de Jeová 3 110,3 

 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS    
Escolaridade (anos de estudo)   0,442 

Ensino fundamental (≤ 8) 63 82,7 
Ensino médio (9-11) 71 76,6 
Ensino superior (12-17) 21 68,8 

 

Renda mensal (salários mínimos)   0,244 
≤ 1 44 83,9 
1 ┤ 2 43 69,1 
2 ┤5 56 83,0 
> 5 12 64,9 

 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis 
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Tabela 14 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre as variáveis 
sócio-demográficas e socioeconômicas e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 
avaliada pelo OHIP-14 - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

VARIÁVEIS DE CARACTERIZAÇÃO 
AMOSTRAL 

n Média Desvio 
padrão 

Valor de 
F 

Valor de 
p* 

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS      
Gênero    

Feminino 138 28,8 12,6 
Masculino 17 17,4 9,5 

13,073 < 0,01 

Idade (anos)    
< 35 80 25,8 11,2 

≥ 35 75 29,4 14,1 

3,235 0,074 

Situação marital    
Solteiro (jamais casou) 71 26,4 11,4 
Casado(a) - morando junto 56 29,4 13,9 
Morando junto 9 26,0 16,4 
Casado(a) - não morando junto 7 26,1 9,8 
Divorciado(a) 6 35,7 8,5 
Viúvo(a) 3 12,3 15,4 
Separado(a) 3 27,0 15,7 

1,465 0,194 

Origem étnica    
Índio 27 26,2 11,8 
Português 19 32,4 12,5 
Africano 4 20,8 19,6 
Italiano 4 36,0 9,0 
Latino americano 1 27,0 . 
Não sabe 100 26,9 12,8 

1,243 0,292 

Raça    
Parda 65 26,2 14,4 
Branca 54 29,4 11,1 
Preta 31 27,5 10,8 
Indígena 3 23,3 15,5 
Amarela 2 27,5 31,8 

0,548 0,701 

Credo religioso    
Católica 79 27,2 13,4 
Evangélica 51 28,5 12,6 
Não tem religião 14 26,6 10,2 
Espírita 8 23,6 12,2 
Testemunha de Jeová 3 35,7 13,3 

0,595 0,667 

VARIÁVEIS SOCIOECONÔMICAS      
Escolaridade (anos de estudo)    

Ensino fundamental (≤ 8) 63 30,7 14,4 
Ensino médio (9-11) 71 25,7 10,8 
Ensino superior (12-17) 21 24,2 12,0 

3,499 0,033 

Renda mensal (salários mínimos)    
≤ 1 44 31,4 14,0 
1 ┤2 43 26,0 12,7 
2 ┤5 56 26,8 11,7 
> 5 12 22,0 10,4 

2,456 0,065 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de ANOVA 
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5.2.2.2 Relação entre o tempo de dor e a qualidade de vida relacionada à 
saúde bucal  

O tempo de duração da dor não interferiu significantemente na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada tanto pelo OIDP (Tabela 

15), quanto pelo OHIP-14 (Tabela 16). 

Tabela 15 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre tempo de dor 
e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada pelo OIDP - Centro de Controle da 
Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 
2004  

TEMPO DE DOR (MÊS) n Média de ranqueamento Valor de p 
até 3  18 74,3 
3 ┤ 6 21 71,1 
6 ┤ 12 27 76,6 
Mais de 12 89 80,8 

0,800 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de Kruskal-Wallis 
 

Tabela 16 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre tempo de dor 
e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada pelo OHIP-14 - Centro de Controle 
da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 
2004 

TEMPO DE DOR (MÊS) n Média Desvio padrão Valor de F Valor de p 
até 3  18 26,6 14,5 
3 ┤ 6 21 25,2 10,0 
6 ┤12 27 27,0 13,0 
Mais de 12 89 28,4 13,0 

0,420 0,739 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de ANOVA 

 

5.2.2.3 Relação entre o tipo de disfunção temporomandibular, classificado pelo 
Índice anamnésico DMF, e a qualidade de vida relacionada à saúde 
bucal  

 

Avaliando a qualidade de vida relacionada à saúde bucal pelos 

questionários OIDP e OHIP-14, identificou-se que a disfunção 
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temporomandibular, pelo Índice Anamnésico DMF, do tipo severa atuou 

estatisticamente significante como fator para pior qualidade de vida (Tabelas 17 

e 18). 

Tabela 17 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre tipo de DTM e 
a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada pelo OIDP - Centro de Controle da Dor 
Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

TIPO DE DTM n Média de ranqueamento Valor de p 
DTM moderada 39 48,1 
DTM severa 116 88,1 

< 0,01 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de Kruskal-Wallis 
 

 

Tabela 18 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre tipo de DTM e 
a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada pelo OHIP-14 - Centro de Controle da 
Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 
2004 

TIPO DE DTM n Média Desvio padrão Valor de F Valor de p 
DTM moderada 39 19,8 10,6 
DTM severa 116 30,1 12,4 

21,832 < 0,01 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de ANOVA 

 

5.2.2.4 Relação entre os Eixos I e II do RDC/TMD e a qualidade de vida 
relacionada à saúde bucal 

5.2.2.4.1    Relação entre o diagnóstico de disfunção temporomandibular, 
classificado pelo Eixo I do RDC/TMD, e a qualidade de vida 
relacionada à saúde bucal. 

Na Tabela 19 são apresentados os resultados das associações entre 

as variáveis diagnósticas do Eixo I e a qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal avaliada pelo OIDP. Identificou-se que as desordens musculares e 

articulares, quando comprometidas, acarretam piora da qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal. Assim sendo, especificamente, a dor miofascial 
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com limitação de abertura bucal e a artralgia quando presentes apresentam 

pior comprometimento da qualidade de vida do portador de DTM. 

Tabela 19 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre o diagnóstico 
de DTM Eixo I feito pelo RDC/TMD e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada 
pelo OIDP - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICO DE DTM EIXO I - RDC/TMD n Média de 
ranqueamento 

Valor de p 

Grupo I    
Sem diagnóstico 17 56,5 
Dor miofascial sem limitação de abertura bucal 89 71,3 
Dor miofascial com limitação de abertura bucal 49 97,6 

< 0,01 

    
Grupo II    

Sem diagnóstico 95 80,4 
Deslocamento do disco com redução 52 72,8 
Deslocamento do disco sem redução 8 83,0 

0,582 

    
Grupo III    

Sem diagnóstico 59 59,3 
Artralgia 84 91,6 
Osteoartrite 3 51,3 
Osteoartrose 3 71,7 
Doenças combinadas 6 87,8 

0,001 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de Kruskal-Wallis 

 

 

Relacionados os critérios diagnósticos de DTM do Eixo II, constantes 

do RDC/TMD, à qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos portadores 

de DTM, avaliada pelo OHIP-14, foi estatisticamente associado (p<0,053) para 

as desordens musculares, com maior impacto para a dor miofascial com 

limitação de abertura bucal (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre o diagnóstico 
de DTM Eixo I feito pelo RDC/TMD e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, avaliada 
pelo OHIP-14 - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICO DE DTM EIXO I - RDC/TMD n Média Desvio 
padrão 

Valor 
de F 

Valor 
de p 

Grupo I      
Sem diagnóstico 17 23,5 10,3 
Dor miofascial sem limitação de abertura bucal 89 26,4 12,5 
Dor miofascial com limitação de abertura bucal 49 30,9 13,4 

2,995 0,053 

      
Grupo II      

Sem diagnóstico 95 28,2 13,2 
Deslocamento do disco com redução 52 26,0 11,8 
Deslocamento do disco sem redução 8 29,5 14,6 

0,593 0,554 

      
Grupo III      

Sem diagnóstico 59 24,81 12,55 
Artralgia 84 29,92 12,92 
Osteoartrite 3 22,00 13,11 
Osteoartrose 3 25,33 8,39 
Doenças combinadas 6 24,50 10,48 

1,679 0,158 

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de ANOVA 

 

 

5.2.2.4.2   Relação entre o diagnóstico de disfunção temporomandibular, 
classificado pelo Eixo II do RDC/TMD, e a qualidade de vida 
relacionada à saúde bucal. 

Analisando o impacto da qualidade de vida relacionada à saúde bucal 

devido a alterações dos fatores psicossocial e psicológicos de portadores de 

dor orofacial procedente de DTM, avaliados no Eixo II (RDC/TMD), identificou-

se correlação estatisticamente significante, independentemente do instrumento 

utilizado ter sido o OIDP ou o OHIP-14, todos os fatores tiveram associação na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal (Tabelas 21 e 22). 
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Tabela 21 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre o diagnóstico 
de DTM feito pelo Eixo II do RDC/TMD e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 
avaliada pelo OIDP - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICO DE DTM EIXO II - RDC/TMD n Média de 
ranqueamento 

Valor 
de p 

Incapacidade e intensidade da dor e    <0,01 
Grau I 25 47,0 
Grau II 553 61,0 
Grau III 49 90,6 
Grau IV 28 115,86 

 

    
Grau de depressão    

Normal  26 60,0 
Moderada 50 66,5 
Severa 79 91,2 

0,001 

    
Sintomas físicos não-específicos     

com itens de dor    
Normal  23 50,9 
Moderada 24 65,4 
Severa 108 86,6 

0,001 

    
sem  itens de dor    

Normal  22 54,0 0,007 
Moderada 25 69,2  
Severa 108 84,9  

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de Kruskal-Wallis 
 

Tabela 22 - Distribuição dos 155 pacientes em estudo segundo associação entre o diagnóstico 
de DTM feito pelo Eixo II do RDC/TMD e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal, 
avaliada pelo OHIP-14 - Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de Pernambuco – Jul 2003-Fev 2004 

DIAGNÓSTICO DE DTM EIXO II – RDC/TMD n Média Desvio 
padrão 

Valor 
de F 

Valor 
de p 

Incapacidade e intensidade da dor      
Grau I 25 17,4 10,6 
Grau II 53 21,6 8,1 
Grau III 49 31,0 10,6 
Grau IV 28 41,8 10,3 

28,162 <0,01 

      
Grau de depressão      

Normal  26 19,3 9,9 
Moderada 50 25,3 12,0 
Severa 79 31,6 12.6, 

11,610 <0,01 

      
Sintomas físicos não-específicos       

com itens de dor      
Normal  23 18,3 8,5 
Moderada 24 24,5 12,1 
Severa 108 30,2 12,7 

10,0 <0,01 

      
sem  itens de dor      

Normal  22 19.5 9,1 6,368 0,002 
Moderada 25 25,7 12,7   
Severa 108 29,6 12,8   

NOTA: Valor de p determinado pelo teste de ANOVA 
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Analisando-se a média de ranqueamento do OIDP e a média do OHIP-

14, expostos nas Tabelas 21 e 22, respectivamente, observa-se a relação 

direta do grau de severidade dos fatores psicossocial e psicológico no impacto 

negativo na qualidade de vida relacionada à saúde bucal dos pacientes, ou 

seja, quanto maior o grau de severidade das alterações psicossocial e 

psicológicas, maior o impacto da qualidade de vida relacionada à saúde bucal. 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 VALIDAÇÃO DO RDC/TMD 

O processo de validação do questionário Eixo II do RDC/TMD 

preconizado por Dworkin e LeResche (1992), e adaptado culturalmente para a 

população brasileira por Kosminsky et al. (2004) seguiu criteriosamente a 

metodologia descrita na literatura, obedecendo a critérios semelhantes, 

estabelecidos por Guillemin, Bombardier e Beaton (1993); Ciconelli et al. 

(1999); Góes (2001); Dworkin et al. (2002b); e Tamanini et al. (2003). 

O questionário Eixo II do RDC/TMD se constitui em várias escalas com 

diferentes capacidades psicométricas. Dentre essas, destacam-se a Escala 

Graduada de Dor Crônica, que utiliza o esquema de classificação de Von Korff 

et al. (1992), avaliando o estado psicossocial, e as subescalas de depressão e 

somatização, baseadas na escala Lista de Checagem dos Sintomas (SCL-90) 

(DEROGATIS, 1973), avaliando o estado psicológico do paciente, ambas 

devidamente validadas na literatura. No entanto, para a escala de limitações na 

função mandibular, baseada em uma lista de itens comumente usados em 

pesquisas clínicas em DTM, não tem sido avaliadas a confiabilidade e validade 

(DWORKIN; LeRESCHE, 1992). 

Quando se tem um conjunto de itens, para saber se conferem uma 

escala de medida com o mesmo domínio, avalia-se a consistência interna, 

mediante o teste de confiabilidade alfa Crombach, medindo o quanto os itens 
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se correlacionam entre si e com o resultado global da escala, onde o valor de 

alfa não deve ser menor que 0,5 (FRANKFORT-NACHMIAS; NACHMIAS, 

1992; PEREIRA, 2001), tendo o valor mínimo geralmente utilizado como 

referência de 0,7 em trabalhos clínicos (COHEN, 1960; STREINER; NORMAN, 

1995).  

A consistência interna obtida no presente estudo foi válida, obtendo-se 

o índice geral de alfa a 0,72, excedendo o valor recomendado em trabalhos 

clínicos. Assim os 12 itens componentes da escala de limitações na função 

mandibular apresentam o mesmo domínio conceitual e se correlacionavam 

entre si, constituindo realmente uma escala. Outros estudos de validação 

também avaliaram a consistência interna pelo teste de confiabilidade alfa 

Crombah e obtiveram valores de alfa semelhantes (GORENSTEIN; ANDRADE, 

1998; FLECK et al., 1999b; FLECK et al., 2000; GÓES, 2001; DWORKIN et al., 

2002b; TAMANINI et al., 2003; FERREIRA; LOUREIRO; ARAÚJO, 2004).  

Na avaliação do grau de correlação entre os diferentes domínios do 

Eixo II - RDC/TMD, considerando as três subescalas de fatores psicológicos 

(depressão, sintomas físicos não específicos com e sem itens e dor), a Escala 

Graduada de Dor Crônica (incapacidade e intensidade da dor) e a escala de 

limitações na função mandibular, os escores do coeficiente de Spearman 

mostraram as diferentes propriedades psicométricas referente a cada escala. 

De uma maneira geral, o instrumento validado tem correlação positiva entre os 

seus itens e está realmente medindo o que se propõe. 

 

Todo instrumento de avaliação deve ser reprodutível através do tempo, 

ou seja, deve reproduzir resultados iguais ou muito semelhantes em duas ou 
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mais administrações para o mesmo paciente, considerando, naturalmente, que 

seu estado clínico geral não tenha sido alterado (GRIEP et al., 2003). A 

confiabilidade e reprodutibilidade intraexaminador do instrumento em estudo, 

pelo estudo teste-reteste a aproximadamente 30% da amostra, foi demonstrada 

válida pelos resultados da estatística Kappa e coeficiente de Spearman, 

mostrando-se satisfatórios, variando de concordância substancial a quase 

perfeita e com valor p<0,01, respectivamente. Ciconelli et al. (1999); Fleck et al. 

(1999b); Fleck et al. (2000); Góes (2001); Tamanini et al. (2003) adotaram 

metodologia semelhante.  

A validade concorrente foi avaliada pela correlação entre os 

questionários Eixo II (RDC/TMD), OIDP e OHIP-14, aplicados por ocasião da 

primeira consulta a todos os integrantes da amostra, usando correlação de 

Spearman. O grau de correlação foi estatisticamente significante e válido tanto 

para a validade convergente como para a divergente. Dessa forma, o processo 

de validação da versão em português do questionário Eixo II do RDC/TMD 

resultou em um instrumento reprodutível, válido e com linguagem de fácil 

entendimento apresentando equivalência idiomática, semântica, cultural e 

conceitual aplicável para a população brasileira. No entanto, a sensibilidade da 

atual versão validada para o português, a alterações temporais, deverá ser 

avaliada em futuras pesquisas. 

6.2 IMPACTO FÍSICO, PSICOSSOCIAL E PSICOLÓGICO DA DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR  
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Um aspecto interessante dos resultados do presente estudo transversal 

é o grau de concordância entre este e outros estudos clínicos realizados em 

diferentes populações. O perfil de prevalência da dor orofacial relacionada a 

DTM, usada para definir a DTM, apresenta-se semelhante, especialmente em 

relação à ampla participação das mulheres na maioria dos estudos. O gênero 

feminino teve maior prevalência em relação ao masculino, com uma 

representatividade de 89% da amostra, o que também tem demonstrado a 

literatura. Diversos estudos apontam uma maior proporção de mulheres em 

relação aos homens na busca por assistência na área das disfunções 

temporomandibulares: 90,1% (KEMPER; OKESON, 1983); 83,7% (OLIVEIRA; 

1992); 78% (LIST; DWORKIN, 1996); 76,1% (YAP et al., 2002b); 73,5% (De 

BOEVER et al., 1996); 71,6% (EPKER; GATCHEL; ELLIS, 1999); 71% (YAP et 

al., 2002a). 

A média de idade apresentada no atual estudo de 37,3 anos, esteve 

situada próxima da média geral da população portadora de DTM encontrada 

em vários estudos: 39 anos (RAMMELSBERG et al., 2003); 36 anos 

(EMSHOFF, RUDISCH, 2001); 35,5 anos (EMSHOF et al., 2002); 34,9 anos 

(BARCLAY et al., 1999); 34,8 anos (EPKER; GATCHEL; ELLIS, 1999); 34,7 

anos (EPKER; GATCHEL, 2000). 

Entre as características socioeconômicas, observou-se ter havido 

tempo de escolaridade inferior ou igual a 11 anos para a maioria (86,5%) dos 

participantes do estudo, o que, para a mesma faixa etária, a média nacional é 

de 5,7 anos de estudo (IBGE, 2000). Em decorrência da extensão e 

complexidade do RDC/TMD, o grau de escolaridade pode se constituir em 

limitação fundamental, não verificada na amostra estudada, o que parece ter 
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reduzido o viés de informação, conferindo maior consistência ao processo de 

validação. Quanto aos dados referentes à renda familiar mensal, a população 

estudada apresentou predomínio de 2 a 5 salários mínimos com percentual 

maior que o do Estado de Pernambuco e da Cidade do Recife, os quais 

correspondem a 15,5% e 20,9%, respectivamente, segundo o Censo de 2000 

(IBGE, 2000), e maior que da população brasileira, estimado para 2002 em 

22,2%, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 

2001) (IGGE). Destaca-se que o Centro de Controle da Dor Orofacial 

FOP/UPE, embora priorize o atendimento à população de baixa renda, teve 

clientela integrada por uma camada de poder aquisitivo mais alto que a média 

do Município, do Estado e do País, fato que, associado ao nível cultural 

também diferenciado, pode estar caracterizando uma população ideal para 

pesquisas, nestes aspectos. Questiona-se ainda a inacessibilidade de pessoas 

integrantes da classe média, ao tratamento especializado em dor orofacial em 

serviços privados.  

Dentre os sintomas da DTM, a dor na região orofacial tem sido relatada 

ser o sintoma mais freqüentemente presente em seus portadores (DWORKIN, 

LeRESCHE, 1992; OKESON, 1998; MANFREDI; SILVA; VENDITI,  2001; 

PAIVA et al., 1997), sugerindo ser a razão mais importante pela procura de 

tratamento (VON KORFF et al., 1988; DWORKIN; LeRESCHE, 1992; LIST, 

DWORKIN, 1996; DWORKIN et al., 1990a; OLIVEIRA; SHEIHAM, 2004), fato 

também constatado no atual estudo, onde todos os pacientes reportaram dor 

na região orofacial. No entanto, a prevalência diferiu da encontrada por 

Dworkin e LeResche (1992) e, em maior proporção da relatada por List e 

Dworkin (1996), correspondendo a 95% e 83%, respectivamente. 



 

 

152 

Incluindo outras queixas reportadas pelo paciente, os resultados 

mostraram maior comprometimento da região da ATM, caracterizada por 

sintomas auditivos, destacando-se estalido na ATM, zumbido nos ouvidos e 

crepitação na ATM. Apesar do estalido ser o problema articular mais comum na 

DTM (WÄNMAN; AGERBERG, 1990; DUCKRO et al., 1990; GOULET et al., 

1995; MAGNUSSON et al., 2000), a alta prevalência dos sinais e sintomas 

como a dor orofacial, estalido, zumbido nos ouvidos e crepitação, na atual 

pesquisa, pode ser compreendida considerando o local onde a mesma foi 

realizada. O CCDO-FOP/UPE, é centro especializado de referência em dor 

orofacial e disfunção temporomandibular no Estado de Pernambuco, para onde 

a maioria dos pacientes vem por encaminhamento com hipótese diagnóstica de 

DTM, inclusive por cirurgiões-dentistas e médicos otorrinolaringologistas. 

Oliveira e Brunetti (1998) também constataram um maior encaminhamento de 

pacientes com DTM a centros especializados de tratamento, por cirurgiões-

dentistas e médicos otorrinolaringologistas. 

Em se tratando especificamente da máxima prevalência da dor 

orofacial pela DTM neste estudo, outro aspecto importante, que corrobora a 

discussão anterior, foram os resultados obtidos pelo Índice Anamnésico DMF 

(FONSECA et al.; 1994), o qual classificou aproximadamente ¾ da amostra 

com DTM severa, revelando a seletividade da clientela do CCDO-FOP/UPE 

para dor orofacial e DTM. 

Outra característica marcante da dor orofacial pela DTM, considerando 

o seu tempo de instalação, foi o predomínio de duração da dor crônica por 

tempo superior a um ano, em concordância com os achados de Dworkin e 

LeResche (1992) e List e Dworkin (1996). 
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As limitações da função mandibular, avaliadas pelo Eixo II (RDC/TMD), 

mostraram o impacto físico da DTM em seus portadores, destacando-se maior 

limitação para mastigar alimentos duros, comer e bocejar, todos diretamente 

relacionados ao funcionamento mandibular pela atividade dos músculos da 

mastigação. Da mesma forma, utilizando similar metodologia, List e Dworkin 

(1996) obtiveram a mesma seqüência de prevalência de limitação na 

população de suecos. 

Mediante os resultados do exame físico, componente do Eixo I do 

RDC/TMD, pela classificação da DTM em três grupos, evidenciou-se que os 

dados da atual pesquisa, representados pela população brasileira, são 

concordantes, em parte, com outros estudos em diferentes populações. 

Para a população brasileira (dados do presente estudo), o diagnóstico 

mais prevalente foi classificado no grupo I, dor miofascial, em que o subgrupo 

de dor miofascial sem limitação de abertura bucal também foi maior. 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudos na população 

americana (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; DWORKIN et al.; 2002a), de suecos 

(LIST; DWORKIN, 1996); asiática (YAP et al., 2003), e finlandesa (RANTALA et 

al., 2003). 

O segundo grupo de diagnóstico mais prevalente na população 

brasileira foi o grupo III, referente a desordens articulares, destacando-se a 

artralgia, com distribuição aproximadamente igual para ambas ATM, e o grupo 

de menor número de casos foi o grupo II, de deslocamento do disco articular, 

corroborando assim com os dados da população americana (DWORKIN; 

LeRESCHE, 1992; DWORKIN et al.; 2002a), porém divergindo da população 

de suecos (LIST; DWORKIN, 1996), asiática (YAP et al., 2003) e finlandesa 
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(RANTALA et al., 2003), os quais tiveram ordem inversa de prevalência. 

Apesar dos resultados encontrados no atual trabalho e em outros na literatura, 

De Leeuw et al. (1994) e Kuttila et al. (1998) não encontraram diferenças de 

prevalência entre os grupos de desordem muscular e articular. 

Avaliando-se o impacto e severidade psicossocial e psicológico da 

DTM nos pacientes em estudo, obtidos mediante o questionário Eixo II 

RDC/TMD, observou-se que o fator psicossocial de incapacidade e intensidade 

da dor pela Escala Graduada de Dor Crônica foi presente, com distribuição 

uniforme, considerando a união dos graus I e II e dos graus III e IV, 

diferentemente de Dworkin e LeResche (1992); List e Dworkin (1996), onde os 

graus I e II prevaleceram em 73% da população americana estudada e 74% da 

população de suecos, respectivamente, enquanto que para a população 

asiática, apenas 4,2% apresentaram disfunção psicossocial (YAP et al., 2003).  

Dentre os fatores psicológicos, a depressão foi presente na maioria dos 

pacientes, em mais de 80%, sendo classificada com Grau III, de máxima 

severidade, em mais da metade amostra brasileira. Dworkin et al. (2002a), 

encontraram resultados parecidos na população americana. Não 

correspondendo aos achados na população de asiáticos, que apresentaram 

menor prevalência de depressão (YAP et al., 2002b; YAP et al., 2003; YAP et 

al., 2004). Na população de suecos (LIST; DWORKIN, 1996), e em estudo 

anterior na população de americanos (DWORKIN; LeRESCHE, 1992), tiveram 

prevalência aproximadas, porém com maior severidade do grau II, classificada 

como moderada. 

Os sintomas físicos não específicos, com e sem itens de dor, foram 

mais prevalentes tanto no impacto quanto na severidade, comparando-se com 
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a depressão, da mesma maneira alguns estudos apresentaram resultados 

similares, porém com prevalências discretamente menores das encontradas no 

presente estudo (DWORKIN; LeRESCHE, 1992; LIST, DWORKIN, 1997; YAP 

et al., 2002b; YAP et al., 2003; YAP et al., 2004). 

Assim, na presente pesquisa, a DTM mostrou ter impacto e grau 

máximo de severidade em todos os fatores psicológicos estudados, sendo 

maior para os sintomas físicos não específicos (somatização), seguidos da 

depressão. Comparando-se o domínio de depressão com outras populações, 

na população brasileira a DTM teve maior impacto do que na população 

asiática, e com maior severidade, comparando-se com estudos na população 

de suecos e americanos. Com relação à somatização, a população brasileira 

foi mais comprometida tanto no impacto, como na severidade. 

Esse comprometimento psicológico e psicossocial em pacientes 

portadores de DTM, embasam a necessidade da avaliação multiaxial, 

reforçando o emprego de procedimentos diagnósticos, nos quais incluem a 

avaliação do Eixo II durante o exame clínico em DTM, fato que contempla o 

emprego do RDC/TMD em pesquisas em DTM, possibilitando uma avaliação 

no contexto biopsicossocial da dor. 

6.3 IMPACTO FÍSICO, SOCIAL E PSICOLÓGICO DA DTM NA QUALIDADE 
DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL 

Avaliando-se o prejuízo no desempenho das atividades da vida diária 

devido a dor orofacial pela DTM, no domínio físico, social e psicológico, usando 

o OIDP e OHIP-14, constatou-se o inverso relatado na literatura, quando se 
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trata do domínio mais afetado. Murray et al. (1996) e Segù et al. (2003) 

avaliando o impacto da dor orofacial na qualidade de vida, encontraram que a 

dimensão psicológica foi a mais afetada, seguida da dimensão física. No 

entanto, no presente trabalho, teve maior comprometimento da dimensão 

física, seguida da psicológica. Houve concordância no menor 

comprometimento do domínio social, sugerindo dois pensamentos. O primeiro, 

de que portadores de dor orofacial pela DTM, apesar de apresentarem 

limitações funcionais e significante associação de alteração dos fatores 

psicológicos, convivem com a disfunção, não demonstrando ser doença 

incapacitante, a ponto de promover reclusão do convívio social. O outro 

pensamento sugere que os integrantes do estudo participam de poucas 

atividades sociais, não fazendo parte do cotidiano. Analisando os resultados da 

freqüência do item sair com os amigos, no OIDP, percebe-se que este foi o 

único que apresentou maior freqüência de uma a duas vezes por mês, diferindo 

das outras atividades, as quais tiveram freqüência de todos ou quase todos os 

dias. 

6.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE A DTM E A QUALIDADE DE VIDA 
RELACIONADA À SAÚDE BUCAL E FATORES PSICOSSOCIAL E 
PSICOLÓGICO  

Houve associação entre o impacto da qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal e o gênero feminino, avaliado pelo OIDP e pelo OHIP-14, teve 

associação com gênero feminino e nível menor de escolaridade. Destaca-se 

que ambos, OIDP e OHIP-14 foram estruturados baseados no modelo teórico 

de Locker (1988) de saúde bucal, entretanto o OIDP apresenta a especificidade 
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de ter níveis diferentes de conseqüência variável, incluindo o terceiro nível de 

impacto finalístico, equivalente às dimensões de incapacidade e deficiência do 

modelo da OMS (WHO, 1980). Sendo o OIDP um instrumento mais específico, 

não possuindo impactos intermediários, seja esta a justificativa do seu impacto 

apenas relacionado ao gênero feminino. Murray et al. (1996); Di Fabio (1998) 

encontraram maior prevalência de impacto no gênero feminino, porém não 

relataram se teve correlação estatisticamente significante. 

Avaliando-se a associação do comprometimento da qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal e a DTM, classificada pelo Índice Anamnésico DMF 

(FONSECA et al., 1994), tanto para o OIDP como para o OHIP-14, essa 

associação foi extremamente significante (p<0,001), indicando ainda, pela 

média de ranqueamento do OIDP e média do OHIP-14, que quanto maior o 

grau de severidade da DTM, piores as condições de qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal.  

O prejuízo da qualidade de vida relacionada à saúde bucal, pelo OIDP 

e OHIP-14, mostrou diferença de associação entre os três grupos de 

diagnóstico da DTM dos pacientes estudados, avaliados pelo Eixo I do 

RDC/TMD. No OIDP, a associação foi significante para os grupos de desordem 

muscular e de desordem articular, destacando-se a dor miofascial com 

limitação de abertura bucal e a artralgia, respectivamente. Enquanto que, 

usando o OHIP-14, constatou-se correlação estatística com o grupo I 

(desordem muscular), que apresentou valor próximo a 0,05. Bush et al. (1993) 

acharam maior limitação nas atividades diárias para o grupo com desordem 

muscular, enquanto que Segù et al. (2003) e Murray et al. (1996) encontraram 

o sintoma de dor na ATM com maior prevalência. 
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Com relação aos resultados do teste de hipótese do estudo, de que 

pacientes portadores de dor orofacial relacionada à DTM apresentam um maior 

impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, estando este impacto 

associado aos fatores psicossociais e psicológicos, constatou-se significância 

estatística da confirmação da hipótese para todos os fatores psicossocial e 

psicológicos estudados, avaliados pelo Eixo II do RDC/TMD. Como exemplo, o 

paciente com dor orofacial pela DTM, que tem depressão, poderá ter uma 

qualidade de vida inferior, em relação ao paciente com dor que não tem 

depressão. Segue-se o mesmo raciocínio para as outras dimensões abordadas 

no Eixo II do RDC/TMD, a incapacidade e intensidade de dor e somatização, 

pelos sintomas físicos não específicos, com e sem itens de dor. 

Baseando-se na média de ranqueamento do OIDP e na média do 

OHIP-14, pode-se inferir que portadores de dor orofacial devida à DTM e 

alteração dos fatores psicossocial e psicológicos apresentam um significativo 

impacto físico, social e psicológico, afetando negativamente a qualidade de 

vida relacionada à saúde bucal, e este impacto está associado de forma 

crescente ao grau de severidade das alterações psicossocial e psicológicas. 

Quanto maior o grau dessas alterações, maior impacto na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal. Achados semelhantes foram referidos por Murray et 

al. (1996), utilizando o OHIP. Todavia, até a presente data, não existe na 

literatura científica estudo com o OIDP e dor orofacial ou DTM.  

Apesar dos instrumentos OIDP e OHIP-14 terem sido formulados com 

perguntas direcionadas para o domínio relacionado à dor ou ao desconforto 

bucal, como exemplo, cárie dentária, suas perguntas podem ser adaptadas 

para outro conteúdo, como foi o caso da atual pesquisa, onde o termo dor na 
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face foi usado para caracterizar todas as dores na região orofacial ou outra 

sintomatologia, relacionadas a DTM. Murray et al. (1996) também adaptaram o 

formato do OHIP para avaliar o domínio da dor orofacial. 

Os resultados da presente pesquisa mostraram ainda que, tanto o 

OIDP como o OHIP-14, apresentam propriedades psicométricas satisfatórias e 

válidas para medir o impacto e a freqüência que a dor orofacial pela DTM 

prejudica o desempenho das atividades da vida diária. Como também o efeito 

ou severidade desse impacto, no caso do OIDP.  

6.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

No presente estudo, do ponto de vista estatístico, realizou-se análise 

em três níveis: o processo de validação do RDC/TMD, análise descritiva da 

amostra e o teste de hipóteses de associação e diferença de médias, seguindo 

metodologia com padrão estabelecido na literatura. No entanto, a principal 

limitação metodológica do presente estudo se refere à seleção e tamanho da 

amostra. O tamanho da amostra, apesar de calculado probabilístico, não 

permitiu que a análise evoluísse para uma análise complexa do tipo 

multivariada.  

Outra limitação refere-se a impossibilidade de generalização dos 

resultados para a população em geral, pelo local onde o estudo foi realizado. O 

CCDO-FOP/UPE é um serviço de referência em dor orofacial e DTM, 

compreendendo uma população usuária com encaminhamento direcionado 

para diagnóstico e tratamento de algias orofaciais. A realização de um estudo 

epidemiológico de base populacional despenderia muito tempo, sendo inviável 
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para o atual estudo, bem como, não foi objetivo proposto. Fato semelhante 

também é constatado em diversos estudos na literatura, pelo que até a 

presente data, não existem dados consistentes para estabelecer evidências da 

relação causa-efeito entre a DTM e fatores psicossociais e psicológicos, assim, 

os estudos disponíveis apenas possibilitam uma estimativa de prevalência. 

Alguns pesquisadores como LeResche (1997a); Bont et al. (1997) também já 

apontaram essa limitação nas pesquisas em DTM.  

6.6 CONTRIBUIÇÕES DO PRESENTE ESTUDO 

Esta pesquisa contribui como um marco na literatura científica por 

vários aspectos. Primeiramente, pela validação para o idioma português, do 

Brasil, o instrumento Critérios Diagnósticos de Pesquisa em DTM: Eixo II 

(RDC/TMD), preconizado por Dworkin e LeResche (1992), há mais de dez 

anos. Dessa forma, possibilita a sua aplicação à população brasileira, e 

conseqüentemente, proporciona a inclusão do Brasil em estudos 

epidemiológicos transculturais. 

Outra importância relevante, relaciona-se ao emprego mundialmente 

pioneiro do indicador sociodental OIDP com a disfunção temporomandibular e 

fatores psicológicos e psicossociais, o qual mostrou propriedades 

psicométricas satisfatórias e válidas para avaliar o impacto, a freqüência e a 

severidade da DTM nas atividades da vida diária dos seus portadores. 

Contribuiu também em ser o primeiro estudo utilizando os instrumentos OHIP-

14 e o RDC/TMD, no Brasil. 
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De uma forma geral, a metodologia desenvolvida na atual pesquisa foi 

compatível com a literatura, de igual maneira os dados encontrados. Todos os 

objetivos propostos foram investigados e a hipótese em estudo foi testada e 

comprovada estatisticamente, contribuindo para o melhor entendimento 

biopsicossocial do paciente portador de dor orofacial relacionada à disfunção 

temporomandibular, abrindo horizontes para futuras pesquisas em DTM. 

Futuras pesquisas de base populacional são necessárias para 

investigar a relação causa-efeito, como também poder extrapolar os resultados 

para a população, as quais poderão utilizar um instrumento válido, confiável e 

reprodutível para avaliar as disfunções temporomandibulares, indo além do 

aspecto físico, mas também o seu impacto na qualidade de vida relacionada à 

saúde bucal. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Ao final do estudo concluiu-se que: 

 

� A disfunção temporomandibular e os fatores psicossocial e psicológicos 

produzem importante impacto nos portadores de DTM, interferindo 

negativamente na qualidade de vida relacionada à saúde bucal, e este 

impacto também foi associado ao grau de severidade dos fatores 

psicossocial e psicológicos. 

� O processo de validação do questionário Eixo II do RDC/TMD seguiu 

metodologia proposta na literatura e mostrou-se reprodutível, válido e 

aplicável a população brasileira; 

� A dor orofacial relacionada à disfunção temporomandibular promoveu 

impactos físicos, psicossocial e psicológicos na maioria dos pacientes 

atendidos no Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de Pernambuco; 

� A dor orofacial pela DTM interferiu negativamente na qualidade de vida 

relacionada à saúde bucal dos pacientes, com maior prejuízo no 

desempenho das atividades diárias relacionadas ao domínio físico, seguido 

do psicológico e, com menor impacto, nas atividades sociais; 

� Os instrumentos específicos de qualidade de vida relacionada à saúde 

bucal, OIDP e OHIP-14, mostraram confiável capacidade psicométrica para 



 

 

163 

avaliar o impacto da DTM no desempenho das atividades da vida diária nas 

dimensões física, social e psicológica; 

� Existe diferença de associação entre os grupos de DTM e o impacto na 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal, enquanto que para todos os 

fatores psicológicos, como depressão e somatização (sintomas físicos não 

específicos, com e sem itens de dor), e psicossocial de incapacidade e 

intensidade da dor, existe significante associação com o prejuízo da 

qualidade de vida relacionada à saúde bucal, quando avaliados tanto pelo 

OIDP e OHIP-14. 
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10 ANEXOS 

 
ANEXO A 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TÍTULO DA PESQUISA: O impacto da Disfunção Temporomandibular na qualidade de vida. 

Eu, _____________________________________________________________  , 

abaixo assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário do projeto de 

pesquisa supra-citado, sob a responsabilidade da pesquisadora Profª. Luciana Barbosa Sousa de 

Lucena, membro do Curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba–UEPB e do Programa 

Integrado de Pós-Graduação em Odontologia UFPB-UFBA. 

Assinando este Termo de Consentimento estou ciente de que: 

1. O objetivo da pesquisa é: Avaliar o impacto da Disfunção Temporomandibular (DTM) na qualidade de 

vida de pacientes atendidos no CCDO – FOP/UPE. 

2. Durante o estudo realizarei as seguintes atividades: 

- Preenchimento de questionários relacionados ao diagnóstico da disfunção temporomandibular e 

a qualidade de vida (RDC/TMD; OIDP e OHIP-14); 

- Colaborar para a realização do exame clínico; 

3. Obtive todas as informações necessárias para poder decidir conscientemente sobre a minha 

participação na referida pesquisa; 

4. Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa, a não ser que esta 

interrupção seja contra-indicada por motivo médico; 

5. Meus dados pessoais serão mantidos em sigilo e os resultados gerais obtidos através da pesquisa 

serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, expostos acima, incluída sua publicação 

na literatura científica especializada; 

6. Poderei contatar o Comitê de Ética da UPE para apresentar recursos ou reclamações em relação à 

pesquisa ou ensaio clínico através do telefone: (81) 3416-4062, o qual encaminhará o procedimento 

necessário. 

 

Recife(PE), _______de_______________de________ 
 
 
  _______________________________________________    RG:____________ 
                            Assinatura do Voluntário 
 
                _______________________________________________ 
                                            Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO B 
CENTRO DE CONTROLE DA DOR OROFACIAL – CCDO – FOP – UPE 

FICHA CADASTRAL 
 

 Data ___/_____/_____ 
 
 
Nome: ___________________________________________________ Pront.:_____________ 
 
Rua: ________________________________________ Nº ______  Bloco:  ______ Aptº:_____ 
 
Bairro: _____________________    Cidade: _________________    CEP: ________________ 
 
Nascimento: ___/___/___Profissão: ____________ Instrução: ___________Gênero: �   M    �   
F 
 
Est. Civil: ______________ Indicado por: ________________Profissão: _________________ 
 
Religião: _________________________ 
 
Telefones para contato: ________________________________________________________ 
 

 
Questionário Anamnésico Simplificado - Índice Anamnésico DMF  (1994): 

 
Respostas:   S – Sim: 10 pontos   ou   AV – Às Vezes: 05 pontos   ou   N – Não: 0 
 S AV N 
1- Sente dificuldade para abrir bem a boca?    
2- Você sente dificuldade para movimentar sua mandíbula para os lados?    
3- Tem cansaço ou dor muscular quando mastiga?    
4- Sente dores de cabeça com freqüência?    
5- Sente dor na nuca ou torcicolo?    
6-Tem dor de ouvido ou próximo dele?    
7- Já notou se tem ruídos nas ATMs quando mastiga ou quando abre a boca?    
8- Você já observou se tem algum hábito como apertar ou ranger os dentes?    
9- Ao fechar a boca sente que seus dentes não se articulam bem?    
10- Você se considera uma pessoa tensa (nervosa)?  Em uma escala de 0 a 10: 
0 “não é nervosa” e 10 “muito nervosa”:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

   

SOMA PARCIAL    
SOMA TOTAL                                   

Diagnóstico Imediato  
 
(0-15) Não DTM; (20-40) DTM Leve; (45-65) DTM Moderada; (70-100) DTM Severa 
 
 
Entrevistador: _______________________________________  Data: ____/____/____ 
  
Observações:_____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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ANEXO D – OIDP 
 

Nome do Investigador 
 

Nº Prontuário do 
Paciente 

 

 
Data: 

____/____/____   
              dia     mês   

ano 
 
Nome do Paciente: 

 
Versão em Português do Questionário “Oral Impact on Daily Performance – OIDP” 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

Agora nós vamos lhe apresentar um grupo de atividades da sua vida diária como por exemplo: 
COMER, FALAR, LIMPAR A SUA BOCA, DORMIR, MOSTRAR OS SEUS DENTES, MANTER O SEU 
ESTADO EMOCIONAL, REALIZAR OS SEUS ESTUDOS, SAIR COM AMIGOS e REALIZAR 
ESPORTES. Nesta fase gostaríamos de saber das dificuldades que você possa ter tido em realizar essas 
atividades na sua vida diária durante os últimos 6 meses, causada pela sua dor na face ou problema 
na articulação temporomandibular (ATM). 
 
Pense cuidadosamente e não tenha pressa. Você tem nesse questionário uma lista com 9  atividades: 
Para cada atividade você será perguntado, se você teve ou não dificuldade em realizar a atividade 
em questão. 
 
1. Caso você NÃO tenha tido dificuldade em realizar a atividade em questão, você deverá 

responder a atividade seguinte. 
 
2. Se por acaso você tiver tido alguma dificuldade na atividade em questão, você deverá 

responder SIM.  Devendo responder as seguintes perguntas: 
• Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 

Se menos de uma vez por mês ou mais de uma vez por mês 
• Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa dificuldade? 

Estabelecendo a severidade e a causa da dificuldade. 
 
 

Por favor, leia cada pergunta e marque com um X somente a resposta que achar mais correta. 
 
1- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para COMER nos últimos seis meses? 
 (ex: comer o que você quiser, morder maçãs, cenoura crua, beber alimentos frios ou quentes). 
  
             o Não (Responda a questão 2) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 
 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 
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2- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma dificuldade 
para FALAR (ex: pronunciar alguma palavra, principalmente começada com “s”) nos últimos seis 
meses?  
  
             o Não (Responda a questão 3) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 

 
 
3- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para LIMPAR A SUA BOCA nos últimos seis meses? (ex. escovar, passar fio dental ou 
bochechar). 
 
             o Não (Responda a questão 4) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 
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4- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para DORMIR nos últimos seis meses? 
 
             o Não (Responda a questão 5) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 

 
 
5-Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para MOSTRAR SEUS DENTES SEM SE SENTIR ENVERGONHADO nos últimos seis 
meses? (ex: ao sorrir ou gargalhar, ao falar, ao abrir sua boca). 
 
             o Não (Responda a questão 6) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 
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6- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para MANTER SEU ESTADO EMOCIONAL nos últimos seis meses tornando-o (a) mais 
emotivo(a) (ex: chorar fácil), ficar triste ou facilmente mais irritado(a) que o normal? 
 
             o Não (Responda a questão 7) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 

 
 
7- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para REALIZAR SUAS TAREFAS ESCOLARES USUAIS OU SEUS ESTUDOS nos 
últimos seis meses? (ex: falta de concentração durante as aulas, faltar ás aulas). 
 
             o Não (Responda a questão 8) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 
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8-Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para SAIR COM OS SEUS AMIGOS nos últimos seis meses? (ex: festas, passeios, 
reuniões). 
 
             o Não (Responda a questão 9) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 

 
 
9- Você poderia me dizer se a sua dor na face ou problema na ATM lhe causaram alguma 
dificuldade para REALIZAR ATIVIDADES FÍSICAS nos últimos seis meses? (ex: esportes como o 
futebol). 
 
             o Não (Muito obrigado por ter preenchido esse questionário) 
             o Sim 
 

- Nos últimos seis meses quantas vezes você teve essa dificuldade? 
         Apenas uma vez por mês:                        OU                      Mais de uma vez por mês: 

o Até 5 dias no total                                                                o Menos de uma vez por mês 
o Até 15 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por mês 
o Até 30 dias no total                                                              o Uma ou duas vezes por semana 
o Até 3 meses no total                                                            o 3 -4 vezes por semana 
o Mais de 3 meses no total                                                     o Todos ou quase todos os dias 

- Qual foi a gravidade dessa dificuldade na sua vida diária e qual foi a causa dessa 
dificuldade? 

 Severidade                                     E                                     Causa 
o Nenhum efeito                                                                     o Dor 
o Muito pouco efeito                                                               o Desconforto 
o Pouco efeito                                                                        o Limitação de função (deixar de 
mastigar ou abrir a boca) 
o Moderado efeito                                                                  o Insatisfação com a aparência 
o Muito efeito  
o Extremo efeito 

 
 

Muito Obrigado. Agora veja se você deixou de responder alguma questão 
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ANEXO E- Oral Health Impact Profile - OHIP-14 

 

Nome: ____________________________________           Pront.:__________ 
 

Data: _____/_____/_____ 

AS QUESTÕES SEGUINTES SÃO A RESPEITO DA FREQÜÊNCIA COM QUE A SUA DOR NA FACE 
AFETA AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.  
RESPONDA CADA QUESTÃO MARCANDO UM “X” NO ESPAÇO QUE MELHOR REPRESENTA A SUA 
RESPOSTA. 
 
 Nunca Difilcilmente ... as 

vezes 
..várias 
vezes 

Quase 
sempre 

 

01. Você já teve alguma 
dificuldade em pronunciar 
alguma palavra devido a 
problemas causados pela sua 
dor na face?  

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o pronounc 

02. Você já sentiu que o seu 
paladar piorou devido a 
problemas causados pela sua 
dor na face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o taste 

03.Você ja teve dor na face? 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o pain 

04. Você já sentiu desconforto 
ao comer algum alimento 
devido a problemas causados 
pela sua dor na face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o eatprob 

05. Você já se sentiu 
constrangido(a) por causa da 
sua dor na face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o selfconc 

06. Você já ficou tenso(a) 
devido a problemas causados 
pela sua dor na face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o tense 

07. Alguma vez você já 
deixou de saborear algum 
alimento devido a problemas 
causados pela sua dor na 
face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o unsadiet 
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AS QUESTÕES SEGUINTES SÃO A RESPEITO DA FREQÜÊNCIA COM QUE A SUA DOR NA FACE 
AFETA AS SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.  
 
 Nunca Difilcilmente ... as 

vezes 
..várias 
vezes 

Quase 
sempre. 

 

08. Você já teve que 
interromper alguma refeição 
devido a problemas causados 
pela sua dor na face? 
 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o meal 

09. Você já sentiu alguma vez 
dificuldade em relaxar devido 
a problemas causados pela 
sua dor na face?  

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o relax 

10. Você já ficou 
envergonhado(a) devido a 
problemas causados pela sua 
dor na face?  
 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o embarr 

11. Você já ficou irritado(a) 
com outras pessoas devido a 
problemas causados pela sua 
dor na face? 
 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o irrita 

12. Você já sentiu alguma 
dificuldade em realizar 
alguma das suas atividades 
diárias (escola, passeios, 
festas, esportes, namorar) 
devido a problemas causados 
pela sua dor na face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o usualjob 

13. Você já sentiu que a sua 
vida em geral não estava 
muito boa devido a problemas 
causados pela sua dor na 
face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o satilife 

14. Você já se sentiu 
totalmente incapaz de realizar 
alguma atividade do seu dia-
a-dia devido a problemas 
causados pela sua dor na 
face? 

0 o 1 o 2 o 3 o 4 o unablefu 
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ANEXO F - EXAME FÍSICO 
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ANEXO G 

Especificações para o Exame Clínico (Eixo I – RDC/TMD) 

A. Indicações Gerais para o Exame 

 

1.  Todos os itens do questionário e exame necessitam ser completados, a não ser que o 

indivíduo se recuse ou não é capaz para colaborar. Neste caso, escreva “SR” (recusa do indivíduo) em 

letras grandes em um bloco adjacente ao item do exame e anotar porque o indivíduo recusou-se ou não 

pode fazer o item. 

 

2.  Todas as medidas devem ser conduzidas com os músculos da mastigação em estado 

passivo, a menos que o exame especifique de outra maneira. As articulações e músculos não devem 

receber peso a mais ou pressão em qualquer momento. 

 

3.  Todas as gravações milimétricas devem ser dadas tanto com um dígito único ou duplo. Se 

uma leitura de dígito duplo é apenas um dígito, preceder com a indicação zero. Se uma medida é entre a 

marcação de dois milímetros, anotar o valor menor. 

 

4.  Os indivíduos sentarão em cadeiras com aproximadamente um ângulo de 90 graus para o 

examinador. 

 

5.  Os examinadores usarão luvas todo o tempo. 

 

6.  Indivíduos com próteses removíveis (P.P.R. ou P.T.) serão examinados com as mesmas na 

boca, com exceção se for necessário removê-las para observação da mucosa e gengiva e realização de 

palpação intraoral. Placas oclusais e outros aparelhos que não façam substituição dos dentes são 

removidos para o exame. 

 

7.  Se o indivíduo tiver barba, um aparelho no pescoço, ou alguma outra barreira física potencial 

que pode interferir com a palpação articular ou muscular, indicar isto. 

8.  Conduzir os procedimentos de exame em uma ordem seguindo o modelo e anotar todas as 

medidas nos espaços adequados na forma específica. 

 

9.  Os itens 4.d, Traspasse incisal vertical , e 6.d, Desvio de linha mediana, são incluídos desde 

que as correções para as medições nos item 4 e 6, respectivamente, possam ser feitas para determinar 

os valores reais de abertura e excursões. Para os itens 4.a através do 4.c, o resultado do traspasse incisal 

vertical (4.d) deve ser adicionado a cada uma dessas medidas para determinar o atual resultado da 

abertura. Para os itens 6.a e 6.b, se o desvio da linha mediana (6.d) é maior que 0, esta medida deve ser 

adicionada a um lado da excursão lateral e subtraída do outro lado. 

Por exemplo: Se um indivíduo tem um desvio de 2mm para a direta, então subtraia 2mm do valor dado 

para a excursão lateral direita e adicione 2mm para o valor dado para a excursão lateral esquerda. 
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Nota: Por causa do critério de diagnóstico de pesquisa é requerida auto-avaliação da localização 

da dor, (itens do exame 1 e 2) verificada pelo examinador. Esses itens foram modificados do questionário 

para o exame. Isto irá permitir ao examinador a oportunidade de confirmar com confiança o tipo e a 

localização da dor. 

 

B. Exame 
 

1. Circule a resposta apropriada. Se o indivíduo indicar dor na linha mediana marque como 

“ambos”. 

 

2. Circule a resposta apropriada . Se não for claro para o examinador, se o indivíduo está 

indicando a articulação temporomandibular (ATM) ou músculo, pressione a área tão ligeiramente quanto 

possível para identificar corretamente o local anatômico. Por exemplo, se o indivíduo indica dor na ATM, 

mas o examinador identifica a localização como músculo, são aqueles marcados os achados do 

examinador. 

 

3. Abertura padrão.   Instruções gerais: Peça ao indivíduo para posicionar a mandíbula numa 

posição confortável (“Coloque sua boca numa posição confortável com seus dentes se tocando 

ligeiramente”). Coloque o dedo polegar (examinador) abaixo do lábio inferior do indivíduo, assim então o 

lábio revela os dentes inferiores. Isto irá facilitar a observação do desvio da linha mediana. Peça ao 

indivíduo para abrir a boca a mais ampla possível, mesmo que ele sinta dor (“Eu gostaria que você 

abrisse a sua boca o máximo que você pode, mesmo se isso for um pouco doloroso”). Se o grau de 

desvio não é claro, então use uma régua milimétrica segurada verticalmente entre o espaço do incisivo 

superior (maxilar) e inferior (mandibular) (ou marque incisivo inferior se a linha mediana não combinar), 

como um guia. Peça ao indivíduo para abrir três vezes. Se o indivíduo exibir mais de um padrão, então 

peça-o para repetir as três aberturas e meça de acordo com o seguinte critério (nota: apenas o padrão de 

abertura é avaliado): 

a. Reto. Se não houver desvio perceptível sobre a abertura. 

b. Desvio lateral para direita ou esquerda (não corrigido). Para desvios que são 

visivelmente perceptíveis para um lado, na abertura máxima. Determine qual lado da face do 

indivíduo o desvio segue a direção, e marque de acordo. 

c. Desvio lateral corrigido (desvio em “S”). O indivíduo exibe um desvio perceptível para 

a direita ou esquerda, mas corrigido para a linha mediana antes ou sobre o alcance da máxima 

abertura mandibular sem auxílio. 

d. Outro.  O indivíduo exibe abertura espasmódica, ou seja, com movimento irregular 

(não uniforme ou contínua) ou tem outra abertura que este forneceu; indique isto e o tipo de 

desvio. Se o indivíduo tem mais que um padrão de abertura, use esta categoria e escreva “mais 

que um”. 

 

4. Extensão de movimento vertical (Amplitude vertical do movimento da mandíbula). Se o 

indivíduo está usando uma prótese total ou prótese parcial removível e está folgada, comprima-a contra o 

rebordo para toda medida de abertura. 

 

a. Abertura (mandibular) passiva (sem auxílio) sem dor  



 

 

210 

 

i. Obtenção da medição. Peça ao indivíduo para colocar a mandíbula numa posição 

confortável (“Coloque sua boca em uma posição confortável”). Peça ao indivíduo para abrir a 

boca o máximo possível (sem auxílio), sem sentir qualquer dor (“Eu gostaria que você 

abrisse sua boca o máximo que você pode sem sentir qualquer dor”). Coloque a margem da 

régua milimétrica na margem incisal do inciso central superior, que é o mais verticalmente 

orientado e meça verticalmente para a margem vestíbulo-incisal do inciso inferior oposto; 

marque essa medida. Indique no formulário qual incisivo supeior foi escolhido. Se o 

indivíduo não abriu pelo menos 30mm, para entender certamente, repita a abertura. Se a 

segunda abertura ainda não produz mais que 30mm de abertura, marque a medida. 

 

b. Abertura máxima (mandibular) passiva (sem auxílio) 

 

i. Obtenção da medição. Peça ao indivíduo para colocar a mandíbula numa posição 

confortável (“Coloque sua boca em uma posição confortável”). Então peça ao indivíduo para 

abrir a boca o máximo possível, mesmo que ele sinta dor (“Eu gostaria que você abrisse a 

sua boca o máximo que você pode, mesmo se isto for um pouco desconfortável”). Coloque a 

margem da régua milimétrica na margem incisal do inciso central superior que é o mais 

verticalmente orientado e meça verticalmente para a margem vestíbulo-incisal do inciso 

inferior oposto; marque essa medida. 

ii. Dor. Pergunte ao indivíduo se ele sente dor na abertura máxima passiva, sem auxílio 

(“Quando você abriu a boca desta vez, você teve dor ?”). Marque se, ou não, a dor foi 

presente, e a localização. A localização é marcada de duas maneiras: pelo lado esquerdo 

e/ou direito e especificadamente se, ou não, a dor é na ATM. Dois registros são necessários 

nos itens 4.b e 4.c para avaliação da dor: grave o lado da dor como “Nenhum”(0), 

“Direito”(1), “Esquerdo”(2), ou “Ambos” (3). Também marque se a dor na ATM está 

“Presente” (1) ou “Ausente” (2). Se o Indivíduo não teve dor, circule “SR” sem resposta (9) 

para o lugar. Se ele indica pressão ou tensão, marque como “Nenhum”. 

 

c. Abertura (mandibular) máxima ativa (auxiliada) 

 

i. Obtenção da medição. Peça ao indivíduo para colocar a mandíbula numa posição 

confortável (“Coloque sua boca em uma posição confortável”). Peça ao indivíduo para abrir a 

boca o máximo possível, mesmo que ele sinta dor (“Eu gostaria que você abrisse a boca o 

máximo possível, mesmo se isto for um pouco desconfortável”). Depois do indivíduo ter 

aberto tal amplitude, coloque seu polegar nos incisivos centrais superiores do indivíduo e 

cruze seu dedo indicador sobre os incisivos centrais inferiores do indivíduo. Desta posição 

você obterá o efeito de alavanca necessário para forçar a boca do indivíduo a abrir mais 

amplamente. Use pressão moderada, mas não abra a boca amplamente forçando muito (“Eu 

estou checando para ver se posso ampliar a sua abertura bucal um pouco mais, e eu irei 

parar se você levantar sua mão”). Meça verticalmente da margem vestíbulo-incisal do 

mesmo incisivo central superior, como antes, até a margem vestíbulo-incisal do inciso 

inferior com a régua milimétrica, marque a medida. 

 



 

 

211 

ii. Dor. Marque se, ou não, o indivíduo sentiu dor e a localização (“Você sentiu dor quando eu 

tentei abrir a sua boca mais amplamente com os meus dedos ?”). Pontue a localização da 

dor como uma abertura máxima passiva, sem auxílio. Se eles indicaram sentir pressão ou 

tensão, marque como “Nenhum”. 

 

d. Traspasse vertical incisal 

 

Peça ao paciente para fechar os dentes deixando completamente juntos. Com uma caneta ou 

unha, marque a linha da margem do mesmo incisivo central superior, na face vestibular do inferior 

correspondente, para medir o traspasse do incisivo superior sobre o incisivo inferior. Meça a distância da 

margem incisal inferior para a linha e anote a medida. 

 

5. ATM. Ruídos articulares – palpação (Sons na palpação para alcance vertical do movimento). 

 

 Instruções gerais: os indivíduos irão indicar a presença ou ausência de sons na ATM direita e 

esquerda.; se apresentarem, os examinadores irão marcar o tipo de som observado. Coloque o dedo 

indicador esquerdo sobre a ATM direita do indivíduo e o dedo indicador direito sobre a ATM esquerda do 

indivíduo (área pré-auricular). O coxim do dedo direito está colocado antes do trágus da orelha. Peça ao 

indivíduo para abrir devagar o máximo possível, mesmo se isto causar dor. Cada fechamento deve trazer 

os dentes completamente juntos numa intercuspidação máxima. Peça ao indivíduo: “Enquanto eu tenho 

meus dedos sobre sua articulação, eu gostaria que você vagarosamente abrisse o máximo que você pode 

e então vagarosamente fechasse até que os seus dentes estivessem completamente juntos”. Peça ao 

indivíduo para abrir e fechar três vezes. Grave a ação/som que a articulação produz na abertura ou 

fechamento como detectada pela palpação e como definida abaixo: 

 

a. Definição de Sons 

 

0 = Nenhum; 

 

1= Estalido. Um som distinto, de breve e muito limitada duração, com início e fim claro, que normalmente 

soa como um “click”. Circule este item somente se é reproduzido em duas de três abertura/fechamento; 

 

2 = Crepitação grosseira. Um som que é contínuo, num longo período do movimento mandibular. Não é 

breve como um estalo ou estouro; o som pode fazer barulhos contínuos traspassantes. Este som não é 

abafado; é o barulho de osso rangendo contra osso, ou como uma pedra contra outra. 

 

3 = Crepitação fina.  Um som fino dissonante que é contínuo, durante um mais longo período de 

movimento mandibular na abertura e fechamento. Não é breve como um estalo; o som pode fazer 

traspassantes sons contínuos. Isto pode ser descrito como fricção ou som estrondoso numa superfície 

áspera. 

 

b. Pontuação dos sons de Estalido. 
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Enquanto muitos dos tipos seguintes de sons não são pertinentes para especificar o critério de 

diagnóstico específico, esta exaustiva lista de definições é fornecida para melhor delinear como os tipos 

de sons necessários para reconhecer RDC/TMD podem diferir de outros sons. 

 

i. Estalido de abertura reproduzível. Se, ao abrir e fechar a boca, até a intercuspidação 

máxima, um estalido é notado em dois de três movimentos de abertura; grave como positivo 

para estalido de abertura. 

 

ii. Estalido de fechamento reproduzível. Um estalido presente em dois de três fechamentos no 

movimento mandibular. 

 

iii. Estalido recíproco reproduzível. Este som é determinado pela medida milimétrica de 

estalidos de abertura e fechamento e a eliminação de ambos os estalidos quando o 

indivíduo abre e fecha na posição protrusiva. Com a régua milimétrica, meça a distância 

interincisal onde os primeiros estalidos de abertura e fechamento foi ouvido. Meça da 

distância vestíbulo-incisal do incisivo central superior identificado no item 4 para a vestíbulo-

incisal do incisivo inferior oposto. Se o estalido cessa e conseqüentemente não é medido, 

deixe os espaços não preenchidos (análises de computador irão então indicar que este não 

é um estalido recíproco; mesmo que um estalido tenha estado presente, ele não continuou a 

estar presente). Avalie a eliminação de estalidos na abertura protrusiva pedindo ao indivíduo 

para protruir a mandíbula. Então peça ao indivíduo para abrir e fechar nesta posição (com a 

mandíbula protruída). O estalido de abertura e fechamento será normalmente eliminado. 

Circule “Sim” (1) se o estalido pode ser eliminado, se a mandíbula é aberta e fechada na 

protrusão, ou numa posição mais anterior do maxilar. Se o estalido não é eliminado, circule 

“Não” (0). Se no indivíduo falta um ou outro, um estalido da abertura reproduzível ou estalido 

de fechamento reproduzível, circule “SR” (9). 

 

iv. Estalido não reproduzível (não pontue). Um estalido não reproduzível está presente se o 

som só é demonstrado periodicamente durante a abertura e fechamento; ele não pode ser 

reproduzido em pelo menos dois de três movimentos mandibulares inteiros. Mais de um som 

pode ser circulado no total para abertura (a) e fechamento (b). Se Nenhum (0) é circulado, 

nenhuma outra resposta pode ser circulada. 

 

 

6. Movimentos excursivos da mandíbula 

 

 

a. Excursão lateral direita 
 

i. Obtenção da medição. Peça ao indivíduo para abrir levemente e mover a mandíbula o 

máximo possível para direita, mesmo se isto for desconfortável. Se necessário, repita o 

movimento (Exemplo: “Mova o seu queixo o máximo possível em direção da direita, mesmo 

se isto for desconfortável, e mova seu queixo de volta para sua posição normal. Mova seu 

queixo em direção da direita novamente”). Com os dentes levemente separados, use uma 
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régua milimétrica para medir a distância vestíbulo-incisal dos incisos inferiores; grave essa 

medida. 

 

ii. Dor. Pergunte ao indivíduo se ele teve dor. Grave se, ou não, o indivíduo sentiu dor e a 

localização. A localização é pontuada de duas maneiras: pelo lado esquerdo e/ou direito e 

especificadamente se, ou não, a dor é na ATM. Dois registros são necessários para os itens 

6.a através da avaliação de dor do item 6.c; grave o lado da dor como “Nenhum” (0), 

“Direito” (1), “Esquerdo” (2), ou “Ambos” (3). Também grave se a dor na ATM é “Presente” 

(1) ou “Ausente” (0). Se o indivíduo não teve dor, circule “SR” (9) (“Você sentiu qualquer dor 

quando você moveu o lado ?”) Se o indivíduo indicou sentir pressão ou tensão, pontue como 

“Nenhum”. 

 

b. Excursão Lateral esquerda 

 

i. Obtenção da medição. Peça ao indivíduo para movimentar a mandíbula o máximo possível 

para o outro lado (esquerdo) (“Eu gostaria que você movimentasse o seu queixo em direção 

ao outro lado e voltasse a posição normal”). Grave esta medida da mesma maneira como na 

excursão direita. 

 

ii. Dor. Pergunte ao indivíduo se ele teve dor. Marque se, ou não, o indivíduo sentiu dor e a 

localização (“Você sentiu qualquer dor quando mudou de lado ?”). Pontue a localização de 

dor como na excursão lateral direita. Se o indivíduo indica pressão ou tensão, pontue como 

“Nenhum”. 

 

c. Protrusiva 

 

i. Obtenção da medição. Peça ao indivíduo para abrir levemente e protruir a mandíbula 

(“Escorregue reto o seu queixo para sua frente o máximo que você pode, mesmo se isto for 

um pouco desconfortável”). Se o indivíduo tem uma sobremordida profunda, peça a ele para 

abrir mais amplamente então ele pode protruir sem interferência dos incisivos superiores. 

 

ii. Dor. Pergunte ao indivíduo se ele teve dor. Grave se, ou não, o indivíduo sentiu dor e a 

localização (“Você sentiu qualquer dor quando você moveu o seu queixo para frente ?”). 

Pontue a localização da dor como na excursão lateral. Se o indivíduo indica pressão ou 

tensão, pontue como “Nenhum”. 

 

d. Desvio da linha mediana. 

 

Se o espaço entre os incisivos superior e inferior não se alinharem verticalmente, determine a 

diferença horizontal entre os dois enquanto o indivíduo esta em oclusão. Meça em milímetros o quão 

longe deste desvio e em qual lado do indivíduo o desvio mandibular está localizado. Se o desvio da linha 

mediana é menor que 1mm, ou não tem desvio, marque “00”. 

 

7. Sons na ATM em palpação para excursões laterais e protrusão. 
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Peça ao indivíduo para mover para direita, para esquerda, e para frente (veja 6) 

 

a. Definição de sons. Referente ao item 5. 

 

b. Pontuação dos sons de estalido. 

 

i. Estalido protrusivo ou laterotrusivo reproduzível. Ocorre quando a ATM expõe um estalido 

com dois ou três movimentos protrusivos ou laterais da mandíbula respectivamente. 

 

ii. Estalido protrusivo ou laterotrusivo não reproduzível. Um estalido não reproduzível está 

presente se o estalido só é demonstrado periodicamente durante movimentos laterotrusivos 

ou protrusivos, mas não pode ser reproduzido em pelo menos dois de três movimentos. Não 

pontue. 

 

C. Instruções gerais para palpação muscular e da articulação para sensibilidade (dolorimento) 
 

1. Examinar os músculos e a cápsula da ATM para sensibilidade requer que você pressione 

uma área específica usando a ponta dos dedos do indicador somente com pressão padronizada, como a 

seguinte: As palpações serão feitas com 2 libras, aproximadamente 1kg de pressão, para os músculos 

extra-orais; 1 libra, aproximadamente 500g de pressão, na ATM e músculos intra-orais. Palpe os 

músculos enquanto usa a mão oposta segurando a cabeça do paciente para fornecer estabilidade. A 

mandíbula do indivíduo deve estar numa posição de descanso, sem o toque dos dentes. Palpe enquanto 

os músculos estão em um estado passivo. Se necessário, ter o indivíduo com os dentes levemente 

apertado e relaxado para identificar e verificar a palpação da área correta do músculo (“Eu vou pressionar 

alguns músculos. Eu gostaria que você apertasse levemente seus dentes, então relaxe e tenha os seus 

dentes levemente separados uns dos outros”). Primeiro localize a posição de palpação usando as marcas 

descritas e então pressione. Por que o local (área) de máxima sensibilidade pode variar de indivíduo para 

indivíduo e é localizada, sendo importante pressionar em múltiplas áreas na região especificada para 

determinar se existe sensibilidade. Antes de começar a palpação diga: “Na próxima parte do exame, nós 

gostaríamos que você dissesse se você sente pressão ou dor quando eu palpo ou pressiono em certas 

partes da sua cabeça e face.” Peça ao indivíduo para determinar se a palpação dói (dolorida) ou se ele 

sente pressão. Se for dor, peça ao indivíduo para indicar se a dor é suave, moderada ou grave (severa). 

Marque qualquer resposta equivocada ou resposta de pressão somente como “Sem dor”.  

  

2. Descrição dos locais dos músculos extra-orais específicos (2 libras de pressão digital, 

aproximadamente 1 kilo) 

 

a. Músculo Temporal (feixe posterior). Palpe as fibras posteriores atrás da orelhs em 

direção as de cima. Peça ao indivíduo para apertar e então relaxar para ajudar a 

identificar o músculo. Percorra com os dedos em direção medial para a borda anterior 

da orelha. 
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b. Músculo Temporal (feixe médio). Palpe as fibras na depressão, aproximadamente, 2cm 

lado a lado da borda da sobrancelha. 

 

c. Músculo Temporal (feixe anterior). Palpe as fibras sobre a fossa infratemporal, 

imediatamente sobre o processo zigomático. Peça ao indivíduo para apertar e relaxar 

para ajudar a identificar o músculo. 

 

d.  Origem do M. masseter. Peça ao indivíduo para primeiro apertar e então relaxar e 

observe o M. masseter para localização. Palpe a origem do músculo começando na 

área 1cm imediatamente em frente da ATM e siga imediatamente o arco zigomático, e 

palpe anteriormente para a borda do músculo. 

 

e. Corpo do M. masseter. Comece apenas seguindo o processo zigomático à borda 

anterior do músculo. Palpe de baixo e volte para o ângulo da mandíbula através de uma 

área da superfície, aproximadamente dois dedos de amplitude. 

 

f. Inserção do M. masseter. Palpe a área 1cm superior e anterior do ângulo da mandíbula. 

 

g. Região posterior da mandíbula (M.digástrico – ventre posterior / M. estilo-hióideo). Peça 

ao indivíduo para  inclinar a cabeça um pouco para trás. Localize a área entre a 

inserção do M. esternocleidomastóideo e a borda posterior da mandíbula. Coloque o 

dedo, então ele vai pelo meio e para cima (e não na mandíbula). Palpe a área 

imediatamente pelo meio e posterior ao ângulo da mandíbula. 

 

h.  Região submandibular (M. pterigóideo medial, M. supra-hióideo e M. digástrico -ventre 

anterior). Localize o lugar abaixo da mandíbula no ponto de 2cm antes do ângulo da 

mandíbula. Palpe superiormente, puxando em direção a mandíbula. Se o indivíduo tem 

muita dor nesta área, tente determinar se o indivíduo está relatando dor muscular ou 

nodular. Se for nódulo, indique no formulário de exame.  

 

 

3. Descrição de locais articulares específicos na palpação (1 libra de pressão digital, 

aproximadamente500g). 

 

a. Polo Lateral. Coloque seu dedo indicador apenas anteriormente do tragus da orelha e 

sobre a ATM do indivíduo. Peça ao indivíduo para abrir lentamente até você sentir o 

polo lateral da cabeça da mandíbula. Use 1 libra, aproximadamente 500g, de pressão 

no lugar que foi palpado, segurando a cabeça com a mão oposta. 

 

b. Aderência Posterior. Este lado pode ser palpado intra-meato auditivo externo. Coloque 

a ponta do dedo mínimo direito dentro do meato externo esquerdo do indivíduo e a 

ponta do dedo mínimo esquerdo dentro do meato externo direito do indivíduo. Aponte a 

ponta do dedo em direção a frente e peça ao indivíduo para abrir levemente a boca (ou 

amplamente se necessário) para ter certeza que o movimento da articulação é sentido 
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com a ponta dos dedos. Coloque uma firme pressão no lado direito e então no lado 

esquerdo dos dentes do indivíduo que estão completamente juntos (mude as luvas do 

examinador). 

 

4. Descrição de lugares intraorais específicos na palpação (1 libra, aproximadamente 500g, de pressão 

digital).  

 

Explique ao indivíduo que você irá agora palpar dentro da boca (“Agora eu vou palpar dentro da 

sua boca. Enquanto eu faço estas palpações eu gostaria que você mantivesse sua mandíbula em uma 

posição relaxada”). 

 

a.Área do M. Pterigóideo Lateral. Antes da palpação, tenha certeza que a unha do dedo indicador foi 

aparada para evitar falso positivo. Peça ao indivíduo para abrir a boca para o lado que está sendo 

examinado (“Mova seu queixo em direção a esta mão”). Coloque o dedo indicador no lado do rebordo 

alveolar sobre os molares superiores direitos. Movimente o dedo distalmente, acima e no meio para 

palpar. Se o dedo indicador é muito largo, use o dedo mínimo  5° digito). 

 

b. Tendão do M. temporal. Depois de completar a palpação do M. pterigóideo lateral, rode o seu dedo 

indicador lateralmente próximo ao processo coronóide da mandíbula, peça ao indivíduo para abrir 

levemente, e mova o seu dedo indicador para cima do bordo anterior do processo coronóide. Palpe o 

ponto mais superior do processo. 

 

Nota: Se isto for difícil de determinar em alguns indivíduos se eles estão sentindo dor no Pterigóideo 

lateral ou no tendão do músculo temporal, rode a palpe com o dedo indicador no meio e então 

lateralmente. Se ainda for difícil, o Pterigóideo lateral é normalmente mais sensível dos dois. 
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ANEXO H -  

Parâmetros da categorização do diagnóstico clínico da DTM pelo Eixo I 

(RDC/TMD) em grupos, proposta por Dworkin e LeResche (1992), são as 

descritas abaixo: 

 

� Grupo I – Desordens musculares 

Consiste nas desordens musculares dolorosas mais comuns 

associadas à DTM, considerando a dor decorrente de alterações musculares, 

sendo classificada em: 

I.a. Dor miofascial ⇒ dor de origem muscular consistindo em queixa de 

dor, nas últimas quatro semanas, associada a áreas localizadas de 

sensibilidade dolorosa à palpação muscular. Critérios: 

3) Relato de dor ou sentir dores na mandíbula, têmporas (nos lados 

da cabeça), face, área pré-auricular ou no ouvido durante o 

repouso ou função mandibular (Q3 - questão 3 do questionário 

Eixo II); mais, 

4) Sensibilidade dolorosa reportada pelo paciente em resposta à 

palpação, durante exame físico extra e intra-oral, de três ou mais 

dos 20 locais musculares (o lado direito e o lado esquerdo contam 

como locais diferentes para cada músculo): 

- M. temporal (feixe posterior) ⇒ parte posterior da têmpora; 

- M. temporal (feixe médio) ⇒ parte média da têmpora; 

- M. temporal (feixe anterior) ⇒ parte anterior da têmpora; 

- M. masseter (origem) ⇒ bochecha, abaixo do arco zigomático; 

- M. masseter (corpo) ⇒ bochecha, no lado da face; 
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- M. masseter (inserção) ⇒ bochecha, na face lateral do ramo 

da mandíbula 

- M. estilo-hióideo e M. digástrico (ventre posterior) ⇒ região 

posterior da mandíbula; 

- M. pterigóideo medial e M. digástrico (ventre anterior) ⇒ 

região submandibular; 

- M. pterigóideo lateral ⇒ palpação intra-oral na região de 

fórnice do vestíbulo próximo aos molares superiores; 

- Tendão do M. temporal ⇒ palpação intra-oral na região 

correspondendo ao processo coronóide da mandíbula. 

Pelo menos um desses locais deve corresponder ao mesmo lado da 

queixa da dor (E 1, 8, 10 – questões 1, 8 e 10 do formulário de exame clínico 

do Eixo I). 

 

I.b. Dor miofascial com limitação de abertura bucal ⇒ presença de 

dor miofascial associada à limitação dos movimentos mandibulares e 

rigidez da musculatura durante movimentação mandibular. Critérios: 

1) Dor miofascial, seguindo a mesma definição prévia do item I.a.; 

mais 

2) Abertura bucal sem auxílio sem dor e traspasse vertical, menor do 

que 40 mm (E 4a, 4d); mais 

3) Abertura bucal máxima com auxílio com pelo menos 5 mm maior 

que a medida de abertura bucal sem auxílio sem dor e traspasse 

vertical (E 4a, 4c, 4d). 
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Cada indivíduo deve ser designado em apenas um subgrupo de 

diagnóstico, ou seja, I.a. ou I.b., ou ainda pode não receber nenhum 

diagnóstico do Grupo I, categorizado como sem diagnóstico. Previamente ao 

diagnóstico de Grupo I, as desordens raras de espasmo muscular, miosite e 

contratura devem ser eliminadas. 

 

� Grupo II - Deslocamento do disco articular 

II.a. Deslocamento do disco com redução: o disco articular é 

deslocado da sua posição entre a cabeça da mandíbula e a eminência 

articular para uma posição anterior e medial ou lateral, mas reduz ao 

final da abertura bucal, geralmente resultando em um ruído 

caracterizado com estalido. Critérios: 

Estalido recíproco na ATM ⇒ estalido durante a abertura vertical e 

fechamento que ocorre em um ponto pelo menos 5 mm maior que a 

distância interincisal na abertura do que no fechamento e é 

eliminado na abertura protrusiva, devendo ser reproduzível em duas 

ou três tentativas consecutivas (E 5); ou 

Estalido na ATM no movimento de extensão vertical ⇒ estalido 

durante a abertura ou fechamento e estalido durante excursão lateral 

ou protrusão, reproduzível em duas ou três tentativas consecutivas 

(E 5a, 5b, 7). 

 

II.b. Deslocamento do disco sem redução, com limitação de 

abertura bucal ⇒ condição em que o disco é deslocado de sua posição 

entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular para uma posição 
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anterior e medial ou lateral, associada com limitação de abertura 

mandibular. Critérios: 

6)  História de significante limitação de abertura (Q 14); mais 

7)  Abertura máxima sem auxílio ≤ 35 mm (E 4b, 4d); mais 

8) Aumento da abertura com extensão passiva até 4 mm maior que 

a abertura máxima se auxílio (E 4b, 4c, 4d); mais 

9) Excursão contralateral < 7 mm e/ou desvio não corrigido para o 

lado ipsilateral na abertura (E 3, 6a ou 6b, 6d); mais 

10) Ausência de sons articulares ou presença de sons articulares 

não classificados nos critérios para deslocamento do disco com 

redução (E 5, 7). 

 

II.c. Deslocamento do disco sem redução, sem limitação da 

abertura bucal ⇒ condição em que o disco é deslocado de sua posição 

entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular para uma posição 

anterior e medial ou lateral, sem limitação de abertura mandibular. 

Critérios: 

1) História de significante limitação de abertura (Q 14); mais 

2) Abertura máxima sem auxílio > 35 mm (E 4b, 4d); mais 

3) Aumento da abertura com extensão passiva pelo menos 5 mm 

maior que a abertura máxima sem auxílio (E 4b, 4c, 4d); mais 

4) Excursão contralateral ≥ 7 mm (E 6a ou 6b, 6d); mais 

5) Presença de sons articulares não classificados nos critérios para 

deslocamento do disco com redução (E 5, 7). 
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A designação do diagnóstico de uma desordem do Grupo II é feita com 

base nos sinais clínicos e não requer o relato de dor. Cada ATM pode receber 

apenas um diagnóstico do Grupo II, sendo classificada apenas como II,a. ou 

II.b. ou II.c., ou ainda como não preenchendo os critérios para qualquer 

desordem desse grupo, sendo categorizado sem diagnóstico. 

 

� Grupo III - Desordens articulares 

Na formação do diagnóstico das desordens desse grupo, devem 

primeiramente ser eliminados os diagnósticos de poliartrites, lesão traumática 

aguda e infecções na articulação. 

III.a. Artralgia ⇒ dor e sensibilidade na cápsula articular e/ou 

revestimento sinovial da ATM. Critérios: 

1) Dor em um ou ambos os locais da articulação (polo lateral e/ou 

inserção posterior) durante a palpação (E 9); mais 

2) Um ou mais dos seguintes relatos de dor na ATM: dor na região 

da ATM e dor durante os movimentos de: abertura máxima sem 

auxílio,  abertura com auxílio e  excursão lateral (E 2, 4b, 4c, 4d, 

6a, 6b). 

3) Para o diagnóstico de artralgia simples, a crepitação grosseira 

deve estar ausente (E 5, 7). 

 

III.b. Osteoartrite da ATM ⇒ condição inflamatória dentro da 

articulação resultante de processo degenerativo das estruturas 

articulares. Critérios: 

1) Artralgia (ver III.a.); mais 



 

 

222 

2) Crepitação grosseira na articulação (E 5, 7). 

 

III.c. Osteoartrose da ATM ⇒ desordem degenerativa da articulação 

em que a sua forma e estrutura estão fora dos padrões de normalidade. 

1) Ausência de todos os sinais de artralgia, por exemplo, ausência 

de dor na região da articulação e ausência de dor na articulação à 

palpação, durante abertura máxima sem auxílio, abertura com 

auxílio e durante excursões laterais (ver III.a.); mais 

2) Crepitação grosseira na articulação. 

 

 


