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Resumo 

Introdução: A Disfunção Temporomandibular é um distúrbio que envolve um grande 
número de problemas clínicos dos músculos mastigatórios da ATM e estruturas 
associadas. È altamente debilitante e incapacitante, alterando a perfeita realização 
de algumas funções essenciais como mastigar alimentos ou falar adequadamente. 
Sua incidência na população vêm aumentando consideravelmente. Este trabalho 
apresenta a prevalência e severidade de Disfunção Temporomandibular em 
acadêmicos da Universidade Salgado de Oliveira em Goiânia-GO. Para tanto, 
utilizou-se como instrumento de coleta de dados em 1732 voluntários o questionário 
anamnésico de Fonseca. Resultados e conclusão: Verificou-se que 1183 
indivíduos (68,27%) são portadoras de algum grau de DTM (leve, moderada ou 
severa) e que 390 indivíduos (22,46%) necessitam de tratamento (moderada e 
severa). A partir dos resultados obtidos pode-se inferir que a prevalência de DTM na 
população estudada é elevada e o grau leve é o mais comum, havendo similaridade 
entre os achados desta pesquisa com os revisados, além de semelhanças na 
prevalência dos sinais e sintomas. A prevalência entre mulheres é razoavelmente 
maior do que em homens e o principal achado clínico, em ambos os sexos, é a dor 
de cabeça, sendo frequente os relatos de tensão/ansiedade hábitos parafuncionais. 

 

Descritores: Disfunção Temporomandibular, Prevalência, dor orofacial. 
___________________________________________________________________ 
 

Abstract  

Introduction: Temporomandibular Disorder is a disorder that involves a large 
number of clinical problems of the masticatory muscles of the TMJ and associated 
structures. It is highly debilitating and disabling, altering the perfect realization of 
some functions, such as chewing food or speak properly. Its incidence has been 
increasing considerably. This work presents the prevalence and severity of 
Temporomandibular Disorders in academics Salgado de Oliveira University in 
Goiânia-GO. Therefore, it was used as an instrument for data collection in 1732 the 
volunteers history questionnaire Fonseca. Results and conclusion: It was found 
that in 1183 individuals (68.27%) are suffering from some degree of TMD (mild, 
moderate or severe) and 390 individuals (22.46%) requiring treatment (moderate and 
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severe). From the results obtained it can be inferred that the prevalence of TMD in 
this population is high and mild is the most common, there is similarity between the 
findings of this research with the revised, in addition to similarities in the prevalence 
of signs and symptoms. The prevalence among women is fairly higher than in men 
and the main clinical finding in both sexes, is the headache, with frequent reports of 
tension / anxiety and parafunctional habits. 

 
 

Keywords: Temporomandibular Disorders, Prevalence, orofacial pain. 
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Introdução 

 

A Articulação Temporomandibular (ATM) é uma das articulações mais 
complexas do organismo, pois é capaz de realizar movimentos em quase todas as 
direções. Do tipo sinovial, permite amplos movimentos mandibulares em torno de um 
osso fixo¹. 

 A mastigação, a deglutição, a fonação e a postura, dependem muito da 
função, saúde e estabilidade da ATM para funcionarem de forma correta². 

A disfunção temporomandibular (DTM) é um distúrbio que envolve um grande 
número de problemas clínicos dos músculos mastigatórios, da ATM e estruturas 
associadas. È altamente debilitante e incapacitante, alterando a perfeita realização 
de algumas funções essenciais como mastigar alimentos ou falar adequadamente. 
Sua incidência na população vêm aumentando consideravelmente, principalmente 
entre mulheres de meia idade, 80% dos pacientes² ³.  

A DTM é um problema que atinge grande parte da população. A DTM tem íntima 
relação com a região da ATM e apresenta sinais e sintomas como dores de cabeça 
e de ouvido, estalidos, dor facial, dentre outros4. 

 As mulheres apresentam maior DTM do que os homens numa porcentagem 
de 5:1 (cinco mulheres para um homem), observa-se também que as DTMs têm uma 
prevalência maior em pacientes dentados seguido dos portadores de próteses 
parciais removíveis e de próteses totais5. 

 Os sinais e sintomas associados à DTM são: dor intra-articular, espasmo 
muscular, dor intra-articular combinada com espasmos musculares, dor reflexa, dor 
na abertura e fechamento da mandíbula, dor irradiada na área temporal, 
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masseteriana ou infra-orbital, crepitação, dor ou zumbido no ouvido, dor irradiada no 
pescoço, dor de cabeça crônica, sensação de tamponamento do ouvido, xerostomia, 
entre outros6. 

 Apesar da DTM não apresentar etiologia definida, diversos fatores podem 
estar relacionados à etiologia da DTM, sendo que dentre eles estão: maloclusão, 
falta de dentes, restaurações ou próteses mal adaptadas, mastigação unilateral 
(hábitos parafuncionais), má-postura, tensão emocional, estresse, patologia ou 
trauma na articulação, fatores sistêmicos entre outros. É claro que muitas vezes 
estas situações estão associadas, e os fatores que determinarão se o paciente 
desenvolverá ou não a desordem serão a tolerância fisiológica e a tolerância 
estrutural do indivíduo4. 

 Há uma tendência em creditar à hiperatividade muscular associada a um 
estresse emocional como sendo a causa primária do surgimento dessas desordens7. 

 Foi confirmada a existência de uma íntima relação entre DTM e alterações na 
postura corporal, podendo apresentar também desvios posturais como 
anteriorização da cabeça, aumento lordose cervical e não nivelamento dos ombros³. 

 Em recentes estudos foram encontrados a onicofagia e o bruxismo como 
hábitos parafuncionais mais frequentes8. 

 Outras pesquisas também concluíram que portadores de DTM crônica 
apresentam algum grau de impacto da dor em suas vidas, especialmente nas 
atividades do trabalho, da escola, no sono, no apetite e alimentação6. 

 Este trabalho tem por objetivo identificar a prevalência e a severidade da DTM 
em acadêmicos da Universidade Salgado de Oliveira de Goiânia além de, apontar 
sinais e sintomas mais frequentes entre portadores de DTM, estabelecer relação 
entre DTM, gênero e idade e apresentar a prevalência de hábitos parafuncionais 
entre portadores de DTM. 

 

Material e Métodos 

  

 Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Salgado de Oliveira. Os voluntários foram informados a respeito dos objetivos e 
procedimentos da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

 A amostra foi constituída de 1732 indivíduos, acadêmicos da Universidade 
Salgado de Oliveira em Goiânia, de ambos os sexos com idade entre 18 e 40 anos e 
ausência de diagnóstico de DTM. 

 O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo foi o Questionário 
Anamnésico de Fonseca, (tabela I). O questionário apresenta 10 (dez) questões 
fechadas com apenas três respostas possíveis: “não”, “às vezes” e “sim”, 
correspondendo a 0 (zero), 5 (cinco) e 10 (dez) pontos respectivamente9. 
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 _____________________________________________________________________________________________________ 

 Tabela  1 – Questionário anamnésico de Fonseca et al (1994) 

  ____________________________________________________________________________________________________ 

  QUESTIONÁRIO ANAMNÉSICO 

  1. Sente dificuldade de abrir a boca? 

  2. Sente dificuldade para movimentar a mandíbula para frente e para os lados? 

  3. Tem cansaço ou dor muscular quando você mastiga? 

  4. Sente dores de cabeça com freqüência? 

  5. Você sente dores na nuca ou no pescoço? 

  6. Tem dor no ouvido ou nas regiões próximas? 

  7. Já notou se tem ruídos (cliques, estalos) nas articulações (próximas ao ouvido)  

      quando mastiga ou quando abre a boca? 

 8 . Você já observou se tem algum hábito bucal? (cacoete, mania)? 

 9 . Sente que seus dentes não tocam, direito? 

 10. Você se considera uma pessoa tensa (nervosa)? 

  ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 A somatória dos valores atribuídos às respostas foi comparada com o índice 
preconizado por Fonseca e colaboradores. Este índice permite a classificação de 
cada indivíduo segundo o grau de DTM: ausente, leve, moderada e severa9 (tabela 
II). Os dados foram avaliados de modo descritivo e quantitativo. A partir dos 
resultados obtidos, foram construídos gráficos e tabelas para apresentá-los. 

 

Tabela 2 – Classificação segundo o grau de DTM 

Classificação da amostra                Índice anamnésico 

DTM ausente                                     0 – 15 

DTM leve                                          20 – 40 

DTM moderada                                 45 – 65 

DTM severa                                      70 – 100 

Fonte: FONSECA et al. (1994) 

 

Resultados 
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 Dos 1732 indivíduos que responderam ao questionário, 549 (31,72%) não 
apresentaram DTM, 793 (45,81%) apresentam DTM leve, 319 (18,39%) apresentam 
DTM moderada e 71 (4,07%) apresentam DTM severa (gráfico 1). 

 

 

4,07%

31,72%

18,39%

45,81%

DTM ausente

DTM leve

DTM moderada

DTM severa

Gráfico 1 - Prevalência, em número percentual, da amostra em 

relação à presença de DTM.
 

 

 

 De acordo com o grau de DTM verificou-se que 1183 (68,27%) são 
portadoras de algum grau de DTM (leve, moderada ou severa), sendo que da 
amostra total apenas 389 indivíduos (22,46%) necessitam de tratamento. 

 A DTM ausente em indivíduos do sexo masculino foi  326 (43,35%), enquanto 
que no sexo feminino foi de 263  (26,84%). O grau de DTM leve foi encontrado em 
304  indivíduos (40,43%)  da amostra masculina e em 471 (48,06%) no sexo 
feminino. 107  indivíduos (14,23%) da amostra masculina apresentaram DTM 
moderada enquanto no sexo feminino a freqüência foi de 197 (20,12%). A 
prevalência de DTM severa identificada no sexo masculino foi de 15 (1,99%), já no 
sexo feminino foi de 49 (5%) (figura 2). 
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Gráfico 2 - Prevalência, em número percentual, da amostra em relação à

 presença de DTM quanto ao sexo.

homens
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A tabela 3 apresenta as respostas do questionário anamnésico, mostrando o 
percentual destas para cada pergunta. 

 __________________________________________________________________________________ 

  Tabela 3 -  Freqüência relativa (%) das respostas do questionário anamnésico. 

 _________________________________________________________________________ 

PERGUNTAS SIM NÃO ÀS VEZES 

1-Dificuldade de abrir a boca 6,93% 81,84% 11,23% 

2-Dificuldade de movimentar a mandíbula 5,76% 82,65% 11,58% 

3-Dor muscular ao mastigar 8,56% 63,62% 27,82% 

4-Dor de cabeça 29,92% 39,99% 30,09% 

5-Dor na nuca ou pescoço 18,68% 43,36% 37,95% 

6-Dor no ouvido ou região 8,27% 73,40% 18,34% 

7-Ruído articular 20,02% 59,90% 20,08% 

8-Hábito parafuncional 26,78% 57,51% 15,72% 

9-Dentes não articulam bem 20,02% 69,73% 10,24% 
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10-Tensão 38,18% 26,37% 35,45% 

 _________________________________________________________________________ 

 

 

 As tabelas 4 e 5 apresentam a frequência percentual das respostas do 
questionário anamnésico no sexo masculino e feminino respectivamente. 

 

 

 Tabela 4 - Freqüência relativa (%) das respostas do questionário anamnésico no sexo 
masculino. 

 
__________________________________________________________________________ 

PERGUNTAS SIM NÃO ÀS VEZES 

1-Dificuldade de abrir a boca 6,14% 85,54% 8,32% 

2-Dificuldade de movimentar a mandíbula 4,75% 85,74% 9,50% 

3-Dor muscular ao mastigar 6,53% 67,33% 26,14% 

4-Dor de cabeça 18,22% 53,27% 28,51% 

5-Dor na nuca ou pescoço 11,88% 54,26% 33,86% 

6-Dor no ouvido ou região 3,76% 80,59% 15,64% 

7-Ruído articular 17,03% 61,98% 20,99% 

8-Hábito parafuncional 28,51% 56,83% 14,65% 

9-Dentes não articulam bem 21,19% 69,70% 9,11% 

10-Tensão 25,74% 40,00% 34,26% 

 __________________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________________ 

  Tabela 5 - Freqüência relativa (%) das respostas do questionário anamnésico no sexo 
feminino. 

__________________________________________________________________________ 

PERGUNTAS SIM NÃO ÀS VEZES 

1-Dificuldade de abrir a boca 7,25% 80,30% 12,45% 

2-Dificuldade de movimentar a mandíbula 6,18% 81,37% 12,45% 

3-Dor muscular ao mastigar 9,40% 62,08% 28,52% 

4-Dor de cabeça 34,79% 34,46% 30,75% 

5-Dor na nuca ou pescoço 21,52% 38,83% 39,65% 

6-Dor no ouvido ou região 10,14% 70,40% 19,46% 

7-Ruído articular 21,27% 59,03% 19,70% 

8-Hábito parafuncional 26,05% 57,79% 16,16% 

9-Dentes não articulam bem 19,54% 69,74% 10,72% 

10-Tensão 43,36% 20,69% 35,94% 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Discussão 

 

 Se somarmos os valores percentuais encontrados nesta pesquisa em DTM 
leve, moderada e severa (68,27%), encontraremos um resultado maior do que os 
59,93% e 47,50% achados por Maia et al. (2002) e Shibayama, Garcia e Zuim 
(2004) respectivamente.  Porém  estão próximos aos 60,64% e 61% apresentados 
por  Conti et al. (1995) e Garcia et al. (1997) respectivamente, e são menores do que 
os 76% e 72% encontrados por Solberg et al. (1989) e Nunes et al. (1989) 
respectivamente.  
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 A necessidade de tratamento encontrada neste estudo (DTM severa e 
moderada) é de 22,46% , resultado que coincide com 22,50% encontrado por 
Shibayama, Garcia e Zuim (2004), e que se assemelha com os 20% encontrados 
por Wânman & Agerberg (1986), mas que é superior aos 11,29%, 16,38% e 14,88% 
apresentados por  Conti et al. (1995), Garcia et al. (1997) e Maia et al. (2002) 
respectivamente. 

 A prevalência de DTM no sexo feminino (73,13%) encontrada neste estudo é  
significativamente maior que no sexo masculino (56,64%). Este fato pode ser 
justificado pela maior exposição das mulheres à mudanças hormonais (ciclo 
menstrual) e também pelo fato de que o homem possui musculatura mais potente se 
comparada com a feminina. 

 De todos os indivíduos que apresentaram DTM moderada e severa, 67% 
eram do sexo feminino e 32% do sexo masculino, valores que diferem dos achados 
por Maia et al. (2002), que foram de 81,25% para mulheres e 18,75% para homens. 

 A DTM apresenta diversos sinais clínicos que não alteram a função normal da 
ATM. Isso acontece pela capacidade de adaptação do nosso organismo, o que 
explica o fato da DTM leve ser o grau de DTM mais comum. Porém quando estes 
sinais e sintomas ultrapassam a capacidade adaptativa do indivíduo, há 
desequilíbrio e perda na função da articulação, gerando exacerbação dos sintomas 
incapacitantes, caracterizando as DTMs moderada e severa, que, por esse motivo, 
necessitam de tratamento.  

Se considerarmos apenas as perguntas de 1 à 7, que dizem respeito aos 
sintomas e não à etiologia, a maior manifestação é a dor de cabeça, resultado que 
coincide com o de Maia et al. (2002) mas que difere dos achados de Gross & Gale 
(1983), hansson (1986) e Nunes e tal. (1989) onde os mais encontrados foram os 
ruídos articulares. Porém  os valores encontrados nesta pesquisa foram de 60,01%, 
valor que  é maior do que os 53,95% encontrados  com Maia et al. (2002).  

 A prevalência de hábitos parafuncionais deste trabalho foi de 42,5%, valor 
este que é inferior aos 68% achados por  Wânman & Agerberg (1986), 60% 
apresentados por Borelli et al. (1987) e aos 70,97% encontrados por Conti et al. 
(1996). 

 Para a pergunta número 10, sobre tensão, o número percentual de pessoas 
que responderam positivamente foi de  73,63%, valor que é superior aos 68,37% 
apresentados por  MAIA et al. (2002). 

  

Conclusão 

 De acordo com os resultados levantados nesta pesquisa, conclui-se que: 

  

 ● A prevalência de DTM na população pesquisada foi de 68,27%, onde a 
DTM leve ocorreu em 45,81%, DTM moderada, 18,39% e DTM severa, 4,07%. 
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 ● A prevalência de DTM severa e moderada (que necessitam de tratamento) 
foi de 22,46%. 

 

 ● A partir dos resultados obtidos  podemos afirmar que há similaridade dos 
achados em nossa pesquisa com os revisados, e semelhanças na prevalência dos 
sinais e sintomas encontrados.  

 

 ● É grande a quantidade de pessoas acometidas por DTM, sendo que a 
prevalência entre  mulheres é significativamente maior do que em homens. 

 

 ● É evidente a falta de informação sobre os sinais e sintomas da DTM, onde 
destacamos a  necessidade de campanhas de informação sobre esta moléstia junto 
a sociedade. Através dessa campanha, a sociedade poderá conhecê-la melhor, 
prevenir-se e tratar-se deste mal. 
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