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“Pain is far more than a simple sensation; pain is an experience.” 

Welden E. Bell 

 



 

RESUMO 

 

 

A desprogramação neuromuscular pode ser alcançada por meio do uso de dispositivos 

interoclusais, almejando o equilíbrio e a saúde do sistema estomatognático. OBJETIVO: verificar 

se há um padrão para a reprogramação neuromuscular em pacientes com disfunções 

temporomandibulares (DTM) através da análise dos contatos oclusais marcados em placa total 

miorrelaxante. METODOLOGIA: trata-se de um estudo piloto, com 11 pacientes atendidos no 

Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, 

diagnosticados com DTM, através dos critérios RDC/TMD. Foram estudados a intensidade, a 

quantidade, o deslocamento dos contatos nas placas miorrelaxantes entre a sessão clínica da 

instalação da placa e sessões de controle por três semanas. Através da análise descritiva dos 

contatos na placa oclusal vistos por fotografia digital, buscou-se observar algum tipo de padrão de 

deslocamento dos mesmos para estudar a reprogramação neuromuscular. RESULTADOS: não 

foi possível perceber uma constância das variáveis estudadas. Em somente uma placa não houve 

deslocamento dos contatos oclusais no primeiro controle, voltando a variar nos controles 

seguintes. Na segunda sessão de controle, houve deslocamentos em todas as placas. E no terceiro 

controle, somente em uma placa não houveram mudanças. CONCLUSÃO: Não foi possível 

estabelecer um padrão de reprogramação neuromuscular nos pacientes. 

 

Palavras-chave: Oclusão. Síndrome da Disfunção da Articulação Temporomandibular. Placas 

oclusais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Neuromuscular deprogramming can be achieved through the use of occlusal devices, aiming for 

balance and health of the stomatognathic system. OBJECTIVE: To determine whether there is a 

pattern for neuromuscular reprogramming in patients with temporomandibular disorders by 

analyzing the occlusal contacts marked in full occlusal splint. METHODOLOGY: This is a pilot 

study with 11 patients treated in Dentistry Course at the Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, diagnosed with TMD through the RDC/TMD criteria. The intensity, the amount, 

the displacement of contacts on occlusal splints between clinical session of the splint installation 

and control sessions for three weeks were studied. Through the descriptive analysis of the contacts 

in the occlusal plate seen by digital photography, we sought to observe some type of displacement 

pattern of the same to study neuromuscular reprogramming. RESULTS: it was not possible to 

realize a constancy of the variables studied. In only one splint there was no displacement of the 

occlusal contacts in the first control, returning to vary the following controls. In the second control 

session, there were shifts in all devices. And in the third control, only on a splint there were no 

changes. CONCLUSION: Could not establish a pattern of neuromuscular reprogramming in 

patients. 

 

Key Words: Occlusion; Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome; Occlusal splints. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diferentes dados sobre a prevalência de sinais e sintomas de Disfunção 

Temporomandibular (DTM) nas populações tem sido demonstrado na literatura, e isso pode ser 

consequência da grande controvérsia que a disfunção enfrenta ao longo da sua história. O seu 

próprio conceito vem sendo alterado desde a primeira vez que se tentou descrever uma entidade 

que definisse um problema na região da articulação temporomandibular até os dias de hoje. 

Síndrome de Costen foi o primeiro termo utilizado, no período de 1934-1956. Nos anos 1950, era 

usada a terminologia Síndrome da Dor/Disfunção da ATM, e posteriormente, nos anos 1960, 

passou a se chamar Síndrome da Dor/Disfunção Miofascial. Entre os anos de 1960 e 1970, 

adotou-se o termo Distúrbios Funcionais do Sistema da Mastigação, que passou a ser, entre os 

anos 1970 e 1980, Disfunção Mandibular. Nos anos 1980, surgiu o termo Disfunção 

Craniomandibular (DCM). E desde os anos 1990 temos o termo usado até os dias atuais: 

Disfunção Temporomandibular (DTM) (Helkimo, 2012). Consequentemente, ao se modificar a 

sua definição, ocorrem mudanças quanto a sua etiologia e diferenças no seu diagnóstico e 

tratamento ao longo da história.  

Carlsson (2012) afirma que o tratamento das DTM foi deveras influenciado pela 

incerteza sobre a sua etiologia ao longo do tempo, sofrendo diversas variações entre países, 

centros clínicos e terapeutas. Alteração na oclusão dentária foi por muito tempo considerada fator 

etiológico único da DTM, favorecendo que o seu tratamento mais comum se apoiasse em 

terapêuticas que promovessem o ajuste oclusal. Esse embasamento foi sendo questionado a 

medida em que um modelo multifatorial foi surgindo, apoiado em uma perspectiva 

biopsicossocial, no qual características psicológicas e comportamentais dos pacientes passaram a 

ser consideradas como parte dos fatores etiológicos da disfunção. Então, o conceito de DTM vem 

se ampliando e, segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, ela pode ser definida como um 

termo coletivo que abrange uma série de problemas clínicos que envolve os músculos da 

mastigação, a ATM e as estruturas associadas (Carrara, Conti e Barbosa, 2010). 

Deve-se levar em consideração a ocorrência concomitante de sinais clínicos e 

sintomas subjetivos da disfunção para que haja uma necessidade real de tratamento. Magnusson 

(2012) orienta que para se tratar as DTM, deve-se ter como princípio fundamental a utilização de 

métodos simples e conservadores, evitando-se o sobretratamento dos mesmos. Dentre as 

modalidades reversíveis e de baixa morbidade e alta eficácia, podem ser citadas as técnicas de 
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abordagem comportamental, como o esclarecimento, biofeedback, relaxamento e controle de 

estresse; os procedimentos físicos, como a fisioterapia em geral e as placas oclusais; além de 

procedimentos considerados minimamente invasivos, como a terapia farmacológica e as 

infiltrações intra-articulares da ATM (Siqueira et al, 2012).  

A associação de métodos simples que combinam placas oclusais, esclarecimento e 

exercícios mandibulares reduzem consideravelmente a intensidade e frequência da dor em DTM. 

O conhecimento dos diferentes subgrupos das DTM é essencial para uma indicação adequada da 

abordagem de tratamento, não sendo a placa apropriada para todos os casos. Estando indicada para 

casos de mialgia mastigatória sem sinais ou histórico de bruxismo relacionado ao sono, dor 

muscular mastigatória em paciente com bruxismo relacionado ao sono, mialgia mastigatória 

decorrente de traumatismos cirúrgicos ou não, sem sinais ou histórico de bruxismo do sono, 

síndrome dolorosa miofascial mastigatória, inflamação aguda da ATM (Siqueira et al, 2012). 

Ash e Ramfjord (1995) defendem que provendo ao paciente um aparelho que tenha 

um esquema oclusal considerado ideal, livre de desarmonias, reduziria ou eliminaria toda 

atividade muscular anormal causada por interferências oclusais. Nesse conceito, após o uso do 

aparelho e a diminuição dos sintomas, alteraria-se as relações oclusais permanentemente visando 

restabelecer uma oclusão mais estável na tentativa de conseguir a mesma estabilidade obtida com 

o aparelho.  

Um dispositivo interoclusal pode promover a desprogramação neuromuscular por 

meio do reposicionamento da posição final de fechamento da mandíbula, promovendo o equilíbrio 

e saúde do sistema estomatognático. É perceptível que a maioria das teorias sobre os mecanismos 

de ação das placas se associam com o mecanismo neuromuscular fisiológico e sua relação com 

padrões de harmonia e desarmonia oclusal, e com a resposta fisiológica desse sistema aos 

dispositivos interoclusais. A condição de programação e desprogramação do sistema 

neuromuscular pode ser uma diretriz real para o estudo e tratamento da DTM (Seabra, Luchiari e 

Lima, 2012). Além disso, ao analisar as mudanças nos contatos oclusais nas placas 

estabilizadoras, poderá ser possível instituir uma normatização clínica em relação a quantidade de 

controles semanais necessários para ajuste de uma placa total miorrelaxante. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Verificar se há um padrão para a reprogramação neuromuscular em pacientes com 

disfunções temporomandibulares através da análise dos contatos oclusais marcados em placa 

miorrelaxante. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Verificar a intensidade dos pontos de contato marcados na placa oclusal miorrelaxante. 

2. Verificar a quantidade dos pontos de contato marcados na placa oclusal miorrelaxante. 

3. Verificar o comportamento dos deslocamentos dos pontos de contato marcados na placa 

oclusal miorrelaxante. 

4. Verificar por quanto tempo se consegue visualizar deslocamentos dos pontos de contato 

marcados na placa oclusal miorrelaxante. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Diversas estruturas da face e da boca formam o sistema estomatognático, tais como: 

cavidade bucal, dentes, ossos, sistema neuromuscular, suprimento vascular, articulação 

temporomandibular (ATM), dentre outros. Esse sistema apresenta as funções de mastigação, 

deglutição, respiração e fonação, tendo como função principal a mastigação, que é uma atividade 

sensório-motora, cujo objetivo é o de preparar o alimento para o processo de digestão. É possível 

se perceber uma infinidade de informações a respeito de hábitos alimentares, sobrevivência e 

adaptação das diversas espécies ao se fazer uma análise de sua anatomia bucofacial e do sistema 

mastigatório, através de seus músculos, ossos e dentes (Grossmann et al, 2015). A ATM e os 

músculos da mastigação são constituintes fundamentais do sistema mastigatório e uma breve 

revisão anatômica se faz necessária para compreensão das DTM. 

 

2.1 ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

 Considerada uma das mais complexas estruturas faciais, a ATM representa a articulação da 

mandíbula com a base do crânio, e é formada pelos seguintes componentes anatômicos: 

mandíbula, osso temporal, ligamentos, membrana sinovial, fluido sinovial, disco e zona 

retrodiscal, nervos e vasos sanguíneos (Grossmann et al, 2015). É recoberta por fibrocartilagem e 

apresenta elementos de uma articulação sinovial: disco articular, membrana sinovial revestindo 

internamente o espaço supra e infradiscal e produzindo a sinóvia, cuja função é de lubrificar e 

nutrir os componentes articulares (Morais et al, 2012). É uma estrutura altamente especializada e 

sem similar no esqueleto humano, sendo a única com um ponto de fechamento rígido representado 

pelas superfícies mineralizadas das faces oclusais dos dentes. Sua classificação pode ser 

dificultada, haja vista apresentar uma série de características morfológicas e funcionais exclusivas. 

É uma alavanca do tipo interpotente, sinovial elipsóidea e multiaxial, permitindo movimentos de 

rotação, translação, lateral-medial e circundução. Ribeiro (2012) sugere, inclusive, a proposição de 

um novo termo para a classificação específica do subtipo da articulação temporomandibular pela 

Comissão de Terminologia Anatômica da Sociedade Brasileira de Anatomia. A ATM é uma 

articulação bilateral, em um osso único. Tal característica possibilita a execução dos movimentos 
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complexos da mastigação. Como numa articulação sinovial gínglimo (dobradiça), realiza os 

movimentos de elevação e abaixamento (rotação) da mandíbula. Em consequência ao movimento 

de deslizamento, como numa articulação sinovial plana, realiza a movimentação lateral e medial 

direita e esquerda, protrusão e retração (translação). E faz o movimento de circundução, como 

numa articulação sinovial elipsóidea (Ribeiro, 2012).  

Dentre os componentes ósseos que formam a ATM, temos a cabeça da mandíbula, a fossa 

mandibular e o tubérculo articular da porção escamosa do osso temporal. É de grande importância 

o estudo e conhecimento desses componentes, haja vista que alterações em suas estruturas 

implicam em desordens funcionais e dor. A cabeça da mandíbula está localizada junto ao colo da 

mandíbula, formando o processo condilar. É uma saliência que apresenta uma convexidade 

anteroposterior mais acentuada e menor convexidade mediolateral (Ribeiro, 2012). Articula-se 

diretamente com a fossa mandibular (quando a boca está fechada) e com o tubérculo articular 

(quando a boca é aberta) (Grossmann et al, 2015).  

A fossa mandibular, também reconhecida por fossa glenóide, está localizada na porção 

escamosa do osso temporal. É uma depressão óssea, com profundidade variável, limitando-se 

posteriormente às fissuras petrotimpânica, petroescamosa e timpanoescamosa; anteriormente, ao 

tubérculo articular; medialmente, à espinha do osso esfenoide; lateralmente, à base do processo 

zigomático do osso temporal; e sua porção central (teto) é formada por uma lâmina óssea fina, que 

separa a fossa mandibular da fossa média do crânio. Apesar de delgada a lâmina óssea do teto da 

fossa mandibular, esse fato não causa interferências na função da articulação em condições 

normais, em virtude da presença do disco articular entre as duas estruturas ósseas, e dessa região 

acomodar a cabeça da mandíbula em uma situação de repouso, e não durante o movimento 

(Ribeiro, 2012).  

O tubérculo articular é uma barra óssea transversal, é a parte propriamente funcional da 

ATM durante os movimentos mandibulares. Fato explicado pelo espesso revestimento de tecido 

conjuntivo fibroso desprovido de nervos e vasos, enquanto que a fossa mandibular é revestida com 

uma camada do mesmo tecido, no entanto, com menor espessura. É extremamente convexo no 

sentido anteroposterior e ligeiramente côncavo no sentido transversal. É formado por duas 

vertentes, anterior e posterior, sendo a inclinação posterior determinante para a trajetória da cabeça 

da mandíbula nos movimentos de abertura e fechamento da boca (Grossmann, 2015).  

Além das estruturas ósseas, a ATM apresenta também uma constituição de tecidos moles, 

formados pela cápsula articular, revestimento das faces articulares, disco articular e ligamentos. A 

cápsula articular é uma parede que envolve toda a articulação, formada por uma camada externa, a 
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membrana fibrosa, e uma camada interna, a membrana sinovial. Ela delimita o espaço da cavidade 

articular, definindo os limites anatômicos e funcionais da ATM. A membrana fibrosa é uma 

camada delgada, formada por tecido conjuntivo fibroso, mais frouxo do que denso, rico em fibras 

colágenas, vascularizado, inervado e com capacidade de regeneração. A membrana fibrosa fixa-se 

superiormente nos componentes ósseos da ATM: no limite posterior da fossa mandibular (fissuras 

petrotimpânica, petroescamosa e timpanoescamosa), nas margens medial e lateral da fossa 

mandibular e na vertente anterior do tubérculo articular. Inferiormente, fixa-se na periferia do 

processo condilar da mandíbula, contornando-o. A membrana sinovial é responsável pela 

produção do líquido sinovial (sinóvia), fluido claro, transparente ou levemente amarelado, estéril, 

viscoso e incoagulável (em situações normais), que preenche toda a cavidade articular. A sinóvia 

apresenta uma função de lubrificação e nutrição das faces articulares, e, junto à membrana 

sinovial, desempenha uma função fagocitária e imunológica. Essa membrana é formada por duas 

camadas, uma lâmina subíntima próxima à membrana fibrosa, de tecido conjuntivo frouxo e bem 

vascularizado, e uma lâmina íntima, voltada para a cavidade articular e formada por células que 

sintetizam proteínas, glicoproteínas e proteoglicanas, células semelhantes aos fagócitos, com 

capacidade fagocitária, e por uma matriz extracelular com abundante substância fundamental. O 

disco articular, em sua periferia, também se encontra fixo à membrana fibrosa, dividindo a 

cavidade articular em dois compartimentos: supradiscal ou discotemporal e infradiscal ou 

discomandibular, consequentemente, fazendo com que a ATM possua duas membranas sinoviais 

(superior e inferior) (Ribeiro, 2012).  O volume total do líquido sinovial é de, aproximadamente 

2ml, sendo maior no compartimento superior. Esse volume pode se encontrar aumentado em 

situações provocadas por trauma, infecção ou neoplasia, caracterizando um derrame intra-articular 

ou efusão (Grossmann et al, 2015).  

O revestimento das faces articulares é formado por tecido conjuntivo fibroso, denso, rico 

em fibras colágenas tipo I, avascular, sem inervação e com presença de fibroblastos entre as fibras 

colágenas, podendo conter algumas células cartilagíneas. São características diferentes da maioria 

das articulações sinoviais (revestidas por cartilagem hialina), no entanto, são essenciais para 

suportar às forças aplicadas durante os movimentos funcionais da ATM. Além de ser menos 

susceptível ao envelhecimento e ter poder de regeneração. Tem uma maior espessura sobre as 

faces articulares que são submetidas a uma maior pressão (vertente anteromedial e região superior 

da cabeça da mandíbula, e vertente posterolateral e região do vértice do tubérculo articular) 

(Ribeiro, 2012).  

Entre as superfícies articulares da cabeça da mandíbula e do osso temporal (fossa 

mandibular e tubérculo articular) está o disco articular, uma estrutura firme, porém flexível, em 
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forma de placa elíptica, formada por fibrocartilagem. Sua porção central é formada por um tecido 

semelhante ao revestimento das faces articulares. E o fato de ser sem inervação e avascular é uma 

característica estratégica, pois haveria compressão de nervos e vasos nessa região durante os 

movimentos mandibulares (Ribeiro, 2012). É mais espesso na sua porção medial, correspondente 

ao espaço entre a cabeça e a fossa mandibular. O disco articular divide a cavidade articular em 

dois compartimentos, espalha o líquido sinovial promovendo lubrificação e reduzindo o desgaste 

das faces articulares, amortece cargas, estabiliza a cabeça da mandíbula, promove os movimentos 

combinados da ATM e regulariza os movimentos mandibulares de uma forma sincrônica através 

de fibras nervosas proprioceptivas na sua periferia (Ribeiro, 2012; Grossmann et al, 2015). 

Relacionados à ATM, existem ligamentos formados por fibras muito resistentes, de tecido 

conjuntivo denso, composto por fibras colágenas compactamente dispostas, sendo assim, não tem 

a capacidade de se estirarem, são inextensíveis. Tem uma função importante de limitar os 

movimentos exagerados da cabeça da mandíbula, além de evitar o estiramento dos músculos 

ligados à articulação. São os ligamentos temporomandibular, estilomandibular e 

esfenomandibular. Cujas funções são, respectivamente, manter o complexo disco-cabeça da 

mandíbula contra o tubérculo articular, prevenir o deslocamento lateral da cabeça mandibular, 

restringir o movimento posterior da cabeça da mandíbula e do disco no interior da fossa 

mandibular, protegendo a zona retrodiscal (Ribeiro, 2012); limitar a protrusão exagerada; ajudar a 

limitar a abertura máxima da boca (Grossmann et al, 2015). 

 

2.2 MÚSCULOS MASTIGATÓRIOS 

 

 Os músculos da mastigação são constituídos de 4 pares de músculos relacionados 

diretamente ao movimento de elevação da mandíbula, ou seja, fechamento da boca. São o 

masseter, temporal, pterigóideo medial e pterigóideo lateral. Apresentam uma mesma inervação, 

através do nervo trigêmio (V par craniano), embora tenham funções diferentes. O músculo 

masseter é o principal levantador da mandíbula, é o mais potente, espesso, volumoso, proeminente 

e superficial dentre os músculos mastigatórios. Apresenta dois feixes distintos, sendo um 

superficial e outro profundo. O feixe superficial tem sua inserção fixa (origem) na margem inferior 

dos dois terços anteriores do arco zigomático, e sua inserção móvel (inserção) na superfície lateral 

do ângulo da mandíbula, na tuberosidade massetérica, e região posterior e inferior da superfície 

lateral do ramo da mandíbula. O feixe profundo tem sua inserção fixa na margem inferior do terço 

posterior do arco zigomático e toda superfície medial desse arco, e sua inserção móvel na 
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superfície lateral do ramo até o ângulo da mandíbula. Além da função de elevação, a parte 

superficial participa da protrusão da mandíbula, e a parte profunda, exerce uma retração, que 

garante uma oclusão prolongada (Ribeiro, 2012). 

 O músculo temporal apresenta fibras mais longas do que o masseter e uma grande área de 

inserção fixa na fossa temporal, que é toda preenchida por ele. É o mais largo, plano e amplo 

músculo mastigatório. Assim como o masseter, possui dois feixes musculares, um superficial e 

outro profundo. A parte superficial tem sua origem na fossa temporal, e a parte profunda tem seu 

ponto fixo no tubérculo do esfenóide. Formando um leque, as fibras de ambos os feixes 

convergem, inserindo-se no processo coronóide e na margem anterior do ramo da mandíbula 

(Grossmann et al, 2015). O músculo temporal, graças a disposição de seus feixes de fibras, realiza 

os movimentos de elevação da mandíbula (parte anterior), retração da mandíbula (parte posterior) 

e o movimento lateral, devido à contração unilateral da parte posterior do músculo do mesmo lado 

(contração isolada e homolateral). 

 O pterigóideo medial é um músculo espesso, retangular, cuja inserção fixa tem origem na 

fossa pterigóidea e na superfície medial da lâmina lateral do processo pterigóideo do osso 

esfenóide, e inserção móvel se dá na superfície medial do ramo e ângulo da mandíbula 

(Grossmann et al, 2015), na tuberosidade pterigóidea. Tem uma ação sinérgica ao masseter na 

elevação, e protrusão mandibular em uma contração bilateral, e tem uma participação no 

movimento lateral da mandíbula numa contração unilateral.  

 O quarto músculo da mastigação é o pterigóideo lateral, um músculo curto, espesso e 

ligeiramente cônico, que apresenta duas cabeças distintas, sendo uma superior, com fibras mais 

curtas e dispostas no sentido horizontal, e outra inferior, maior e com fibras mais oblíquas. 

Grossmann et al (2015) e Ribeiro (2012) consideram o pterigóideo lateral o mais complexo, seja 

anatômica e funcionalmente, dentre os músculos mastigatórios. A cabeça superior tem sua 

inserção fixa na crista e face infratemporais na asa maior do esfenóide, e a inserção móvel na 

fóvea pterigóidea, com uma parte dos feixes inserindo-se no disco articular (Ribeiro, 2012). A 

cabeça inferior tem inserção fixa na superfície lateral da lâmina lateral do processo pterigóide do 

esfenóide e na superfície lateral do processo piramidal do osso palatino, enquanto sua inserção 

móvel ocorre na fóvea pterigóidea na porção anteromedial do colo da cabeça da mandíbula. 

Quando ambas as cabeças desse músculo se contraem bilateralmente, contribuem para a protrusão 

da mandíbula. Havendo uma contração unilateral da cabeça inferior, há o movimento de 

lateralidade da mandíbula para o lado oposto (Grossmann et al, 2015). A cabeça inferior também 

contribui para o abaixamento da mandíbula, juntamente com os músculos gênio-hioideo e 

digástrico, ao contrair-se bilateralmente. E colaborando com a estabilização do disco articular, a 
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cabeça superior mantém-se ativa na elevação da mandíbula para vencer uma contrarresistência (ao 

mastigar um alimento mais duro) (Ribeiro, 2012). 

O aparecimento de desordens funcionais pode ocorrer em virtude de alguma alteração no 

sistema estomatognático. Em determinadas situações, a tolerância, adaptabilidade e capacidade de 

remodelação do sistema é ultrapassada, surgindo a disfunção temporomandibular (Cordeiro, 2014; 

Silva CAV, 2012). Fatores como idade avançada, doenças sistêmicas e hormônios influenciam a 

capacidade adaptativa da ATM (Siqueira, 2012a). 

 

2.3 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

 

O conceito na área da disfunção temporomandibular sofreu algumas mudanças desde a sua 

primeira descrição, quando davam ênfase apenas às alterações articulares, e atribuíam a sua 

etiologia somente às alterações oclusais. Atualmente, a Academia Americana de Dor Orofacial 

conceitua a disfunção temporomandibular como um termo que define uma série de problemas 

clínicos relacionados aos músculos da mastigação, articulações temporomandibulares e estruturas 

associadas (Barbosa, 2012; Carrara, Conti, Barbosa, 2010; Giannasi, 2012; Niemelä et al, 2012; 

Oliveira, 2015; Ozkan, Ozkan, Erkorkmaz,2011; Pal, 2014; Portero, 2009; 2011; Siqueira, 2012b). 

Segundo Siqueira (2012b), o termo DTM é genérico e refere-se a vários subgrupos de dores 

musculoesqueléticas relacionadas à atividade mandibular.  

É importante o conhecimento de seus diferentes subgrupos, com suas respectivas 

características clínicas, assim como a adequada abordagem de tratamento. Diante de uma 

necessidade de se padronizar o diagnóstico e classificação das DTM, através de um processo de 

diagnóstico cientificamente confiável e válido, que tivesse um sentido clínico, surgiu o RDC/TMD 

(Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders), baseado no modelo 

biopsissocial da DTM, em que a mesma é determinada por uma interação complexa de variáveis 

biológicas e sociais. As informações são agrupadas em dois eixos, sendo o eixo I voltado para o 

diagnóstico clínico dos principais subtipos de DTM, e o eixo II, dedicado ao desenvolvimento de 

um perfil psicossocial do paciente com DTM. Segundo o RDC/TMD, o eixo I apresenta três 

subgrupos: dor miofascial e dor miofascial com limitação de abertura (grupo I – desordens 

musculares); deslocamento do disco com redução, deslocamento do disco sem redução com 

limitação de abertura, deslocamento do disco sem redução sem limitação de abertura (grupo II – 

deslocamentos de disco); e artralgia, osteoartrite e osteoartrose (grupo III) (Dworkin, 2012). 
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A disfunção representa um problema de saúde pública por gerar limitação funcional e dor, 

sendo um assunto de grande relevância para pacientes e sociedade, pois estima-se que 9,7% da 

população apresenta alguma condição relacionada ao diagnóstico de dor miofascial (Ficnar et al, 

2013), sendo o tipo mais comum de DTM (Alencar JR, 2009; Michelotti, 2012; Ozkan, Ozkan, 

Erkorkmaz, 2011). No Brasil, estima-se que 37,5% da população apresente pelo menos um 

sintoma de DTM. Sabe-se que há uma escassez de estudos voltados para a população brasileira 

com adequada metodologia para identificação e diagnóstico da disfunção. E que a prevalência de 

seus sinais e sintomas não corresponde a igual necessidade de tratamento (Carrara, Conti, 

Barbosa, 2010). No Brasil, aproximadamente 7 milhões de pessoas apresentam DTM sintomática 

(Barbosa, 2012). Conforme estudos transversais e um estudo longitudinal ao longo de 20 anos, 

existe uma tendência de autolimitação das DTM, mostrando que há uma diminuição na sua 

prevalência de acordo com a idade. É uma condição menos comum em idosos, sendo a faixa etária 

mais comum de seu diagnóstico entre 32,6 a 39 anos. As mulheres apresentam o dobro de 

prevalência de dor relacionada à DTM do que os homens, também manifestam uma maior 

sensibilização central do complexo nuclear trigeminal do que os homens, além dos sons articulares 

serem mais comuns entre elas (Teixeira, 2012). Silva (2012) considera que, dentre as 

anormalidades orofaciais crônicas, as DTM são uma das condições musculoesqueléticas mais 

frequentes e debilitantes.  

Inicialmente, ao se estudar as disfunções temporomandibulares, atribuiu-se a sua etiologia 

uma teoria mecanicista, apoiada em fatores provocados pela desarmonia oclusal (Klasser, Greene, 

2009). No entanto, essa tentativa de isolar uma única causa para a DTM não obteve consenso. 

Percebeu-se que a correção de fatores oclusais interferem pouco no controle da disfunção em 

pacientes sintomáticos, e estudos posteriores identificaram uma etiologia multifatorial. Siqueira 

(2012b) não acredita numa relação etiológica direta entre a má oclusão e os sintomas da 

articulação temporomandibular, visto que tratamentos que não modificam a oclusão são usados 

por anos para o alívio da dor e disfunção. Determinou-se uma etiologia multifatorial apoiada num 

modelo biopsicossocial, que se baseia na íntima relação entre as alterações físicas e o 

comportamento emocional (Tosato, 2015), envolvendo uma combinação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais. Slade et al (2016) afirma ser uma disfunção complexa com uma influência 

mútua de diversos fatores ambientais e genéticos.  Barbosa (2012) atribui a fatores biomecânicos, 

neuromusculares, neurobiológicos e biopsicossociais. Os fatores contribuintes para as DTM são 

classificados em predisponentes, representados por aspectos sistêmicos (saúde geral 

comprometida, doenças reumáticas), psicológicos (personalidade, comportamental) e estrutural 
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(características oclusais, perda de dentes); iniciadores, como traumatismo (micro e 

macrotraumatismos), parafunções e sobrecarga; e perpetuadores, como os estresses mecânicos e 

musculares, problemas metabólicos e dificuldades psicossociais. Importante salientar que um fator 

contribuinte não deve ser limitado a uma das três categorias. Sendo assim, um mesmo fator pode 

ser iniciador em um paciente, embora seja perpetuador em outro (Carlsson, 2012). E indivíduos 

que apresentam fatores predisponentes podem não desenvolver a disfunção, a depender da 

presença de fatores iniciadores, da sua suscetibilidade, capacidade de adaptação e tolerabilidade às 

situações adversas que podem ser submetidos. Carrara, Conti e Barbosa (2010) chamam atenção 

para a importância de se identificar os fatores predisponentes, iniciadores e perpetuadores da 

disfunção através de uma completa anamnese, e afirmam que a oclusão dentária não pode ser 

considerada um fator etiológico primário de DTM. Existe uma associação entre o estresse 

emocional e alterações na atividade de vida diária, hábitos parafuncionais e aumento da disfunção 

e da atividade muscular. No entanto, não há evidências ainda de uma relação de causa e efeito 

entre o bruxismo e as DTM, havendo necessidade de novos estudos para determinar ou não o 

bruxismo como fator etiológico das disfunções (Camparis e Siqueira, 2012). 

A maior parte das condições específicas da DTM se apresentarão numa combinação de dor 

e disfunção do sistema mastigatório, em que a dor pode ocorrer nos músculos da mastigação ou 

pode ser uma artralgia da ATM. E a disfunção se refere a uma limitação dos movimentos 

mandibulares e qualquer arranjo interno da ATM que resulte em sons articulares ou interferências 

durante os movimentos (Laat, 2012). Seus sinais e sintomas mais comuns são dor facial, ruídos na 

articulação temporomandibular (ATM), limitação de abertura bucal e desvios durante os 

movimentos mandibulares (Niemelä et al, 2012). Também podem ocorrer sintomas relacionados 

ao ouvido, como dor de ouvido, zumbido, vertigem, devido à proximidade anatômica da ATM e 

das estruturas auriculares e cervicais (Giannasi, 2012). Teixeira (2012) acrescenta ainda dor à 

mastigação e/ou na abertura máxima, dor à movimentação mandibular, cefaleia, fadiga nos 

músculos mastigatórios, dor à palpação muscular, dor à palpação lateral da ATM, sinais como 

travamento de abertura, travamento de fechamento, que podem ou não se apresentarem 

simultaneamente. Deve-se levar em consideração os aspectos de fadiga e dor nos músculos e na 

ATM durante a mastigação, limitação de abertura bucal e presença de ruídos articulares para a 

identificação de DTM. Enquanto a dor e os sintomas periféricos, como a cefaleia, cervicalgia, 

otalgia, tontura, zumbido, sensação de surdez e sintomas orofaríngeos são apontados como 

sintomas associados ou agravantes do quadro clínico do paciente (Teixeira, 2012). A localização 

precária da dor, disseminação da dor e dor referida é uma condição associada à dor profunda 
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envolvendo a ATM e a musculatura mastigatória. Isso pode ser explicado pela sensibilização 

central provocada pelos impulsos nociceptivos dos tecidos profundos (ATM e os músculos 

mastigatórios). Esse é um aspecto importante nas condições de dor crônica (Sessle, 2012). 

Furquim, Flamengui, Conti (2015) afirmam que os sintomas de DTM devem ser entendidos como 

uma resposta individual complexa e que podem piorar ou melhorar dependendo da composição 

genética individual. 

Segundo Carrara, Conti e Barbosa (2010), o controle da dor, a recuperação da função, a 

reeducação do paciente e a diminuição de cargas adversas que agravam o problema são os 

objetivos do tratamento das DTM. E dentre as formas de tratamento, podem ser citadas as terapias 

conservadoras e reversíveis, como o aconselhamento, fisioterapia, terapias de relaxamento, 

intervenções medicamentosas e o uso de dispositivos interoclusais (Niemelä et al, 2012), além de 

tratamentos mais invasivos, como as cirurgias e a terapia com injeção de trigger point (Ozkan, 

Ozkan, Erkorkmaz, 2011). Magnusson (2012) aponta três conceitos principais para se enfrentar e 

controlar as DTM: redução da tensão psíquica (aconselhamento e autoconfiança do paciente, 

tratamento farmacológico, e programas de treinamento de relaxamento); restabelecimento de uma 

alteração da função (aparelhos interoclusais, exercícios terapêuticos mandibulares, diferentes 

abordagens congnitivas de tratamento); e alteração da forma (aparelho interoclusal – alteração 

temporária e reversível, ajuste oclusal seletivo, prótese, ortodontia, cirurgia ortognática). Em 

virtude da etiologia multifatorial e indefinida e ter uma evolução autolimitada, o uso de terapias 

reversíveis e não invasivas é o mais indicado para se conseguir tratar as DTM, visto que, terapias 

como o ajuste oclusal por desgaste seletivo, terapia ortodôntica, ortopedia funcional, cirurgia 

ortognática e técnicas de reabilitação oral protética, que são técnicas que provocam alterações 

oclusais complexas e irreversíveis, não são suportadas pela Odontologia Baseada em Evidência 

(Carrara, Conti, Barbosa, 2010). A placa oclusal é uma das terapias reversíveis mais utilizadas 

para o tratamento das DTM. Conti et al (2015) afirmam que os dispositivos intraorais são 

geralmente usados para reduzir a dor e melhorar a função dos pacientes. 
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2.4 DISPOSITIVO INTEROCLUSAL 

 

Os dispositivos interoclusais são placas removíveis, não invasivos, confeccionados, 

geralmente, em acrílico prensado duro, e podem ser usados no tratamento das DTM (tanto 

muscular quanto articular), bruxismo do sono e algumas patologias oclusais. Diversos tipos de 

dispositivos são relatados na literatura, e eles variam quanto ao tipo de material em que são 

confeccionados, podendo ser rígidos ou resilientes; quanto ao seu desenho, que pode proporcionar 

uma variação na espessura, extensão da cobertura oclusal e configuração horizontal; e quanto ao 

relacionamento intermaxilar que determinam, aspecto estabelecido pelos diferentes desenhos 

possíveis (Hamata, 2006). Os dois tipos principais são a placa estabilizadora, que é bem indicada 

para DTM muscular, principalmente quando há parafunção associada, e a reposicionadora, 

indicada para DTM articular, principalmente para mau posicionamento e deslocamento de disco 

articular (Valle e Fernandes, 2015). Dylina (2001) descreve a terapia com placa como a arte e 

ciência de estabelecer uma harmonia neuromuscular do sistema mastigatório e criar uma 

desvantagem mecânica para as forças parafuncionais através de dispositivos removíveis. É a forma 

de tratamento mais recomendada para a DTM, principalmente a placa estabilizadora (Niemelä et 

al, 2012), também conhecida como placa de Michigan. Esse modelo terá uma maior abordagem, 

pois é tema de interesse dessa dissertação. 

Alguns aspectos devem ser observados na confecção da placa estabilizadora. Elas devem 

ser polidas e precisam apresentar retenção e estabilidade no encaixe com os dentes; o local de 

contato com os dentes antagonistas deve ser uma superfície plana, sem marcas ou planos 

inclinados; os pontos de contato dos dentes posteriores devem estar bem distribuídos sobre a 

placa, apresentando uma mesma intensidade, enquanto que os dentes anteriores devem contatar 

com menos intensidade; os movimentos de lateralidade e protrusão devem ser guiados pelos 

caninos (Valle e Fernandes, 2015). A guia canina é uma característica muito importante tanto para 

a oclusão natural como na confecção da placa, percebeu-se uma diminuição na tensão e uma 

redução significativa na atividade eletromiográfica dos músculos elevadores do sistema 

mastigatório relacionadas a ela. Acredita-se, também, que contatos oclusais do lado de não 

trabalho pode trazer algum benefício para o tratamento da dor na ATM. Um estudo indica que 

esses contatos podem promover uma proteção da ATM do mesmo lado (Conti, 2006).  

A placa estabilizadora provê uma oclusão ideal e deve ser ajustada em intervalos regulares 

devido ao reposicionamento da mandíbula ocasionado pelo relaxamento muscular com o seu uso. 
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Os contatos são registrados com o paciente bem posicionado na cadeira, através de marcações 

feitas entre os dentes antagonistas e a placa, com carbono articular de boa qualidade. Esse registro 

deve ser feito tanto dos contatos de fechamento, quanto no movimento de protrusão e lateralidade. 

Os mesmos devem se apresentar com uma intensidade semelhante, então a necessidade de ajuste 

vai depender da intensidade de cada contato, pois pontos mais intensos, são contatos mais fortes, e 

pontos furados, são contatos mais fortes ainda (Valle e Fernandes, 2015). Quando bem ajustada, 

ela proporciona uma oclusão em relação cêntrica, elimina interferências posteriores, apresenta 

guia anterior, reduz a atividade neuromuscular e favorece um relacionamento oclusal estável 

através de contatos dentários uniformes ao longo do arco (Al-Ani et al, 2005). 

 

2.4.1 Mecanismo de ação 

 

Embora seja uma terapia em vigor há mais de 100 anos, não se sabe ao certo como se dá o 

seu mecanismo de ação. Conti (2012) acredita que está baseado na redução da atividade muscular, 

melhora da estabilidade oclusal, aumento da dimensão vertical, alterações cognitivas e efeito 

placebo. Magnusson (2012) relata uma provável combinação de diferentes mecanismos 

envolvidos em diversos pacientes e condições. O efeito placebo tem grande contribuição, podendo 

ser atribuído a ele mais de 40% da eficácia do tratamento. A presença da placa modifica a 

consciência do paciente devido a uma alteração na neuromusculatura, havendo uma alteração na 

posição da língua e no volume oral. Essa sensibilização cognitiva favorece a uma consciência dos 

hábitos parafuncionais que o paciente faz, colaborando com a adequação de uma posição de 

repouso mandibular mais relaxada e aberta (teoria da consciência cognitiva). A espessura da placa 

restabelece a dimensão vertical diminuída, favorecendo à diminuição ou até eliminação de 

atividades musculares anormais (teoria da dimensão vertical). Acredita-se que, enquanto a placa 

está em uso, há uma redução na atividade eletromiográfica dos músculos elevadores da mandíbula, 

além de promover uma melhor estabilidade oclusal, com redistribuição das forças oclusais. A ação 

das placas pode ser explicada ainda pela teoria da regressão à média, um termo estatístico que 

explica a flutuação da intensidade dos sintomas associados com as condições de dor crônica, em 

que ocorre uma variação na intensidade da dor ao longo do tempo (Almilhatti, 2002). Siqueira et 

al (2012) consideram que as placas podem ser fator modificador comportamental, e que seu uso 

tem efeito superior do que a ausência de tratamento; e nos casos de dor aguda da ATM, afirmam 

que a diminuição da hiperalgesia mecânica intra-articular em função dos contatos dentais é, 
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provavelmente, o seu mecanismo de ação, favorecendo para a diminuição da sensibilização central 

e os efeitos secundários sobre a musculatura. Acredita-se, também, que as placas proporcionam 

uma oclusão ideal, por meio de contatos oclusais posteriores múltiplos, bilaterais e simultâneos e 

guias excursivas sobres os dentes anteriores, favorecendo a redução da atividade muscular 

anormal e a estabilização da ATM (teoria da adequação oclusal). A placa corrige contatos 

deflexivos da mandíbula, alterando o relacionamento maxilomandibular (teoria do realinhamento 

maxilomandibular). Essa teoria se foca no alcance do balanceamento neuromuscular. Por ser plana 

e lisa, ela permite que a mandíbula assuma uma posição mais equilibrada, sem influência de 

fatores oclusais, promovendo um relaxamento da musculatura e redução dos sintomas, e podendo 

favorecer a uma posição mais anterossuperior dos côndilos. E essas mudanças devem acontecer 

juntamente com ajustes da placa, a fim de se obter uma oclusão funcional estável (Hamata, 2006). 

 

2.3.2 Desprogramação neuromuscular 

 

A desprogramação neuromuscular dos movimentos de abertura e fechamento da boca é um 

importante meio de diagnóstico e tratamento das DTM. Os músculos esqueléticos são controlados 

pelo Sistema Nervoso Central (SNC) através de um programa de ação que orienta a contração 

muscular, ativando ou desativando esses músculos, chamado de sistema neuromuscular. O 

movimento de abaixamento e elevação da mandíbula se dá através da programação de contração e 

relaxamento controlada pelo SNC (programação neuromuscular), gerando a trajetória clínica de 

abertura e fechamento da boca. A mesma deve ser um movimento regular e retilíneo em situações 

de normalidade, visto que a programação neuromuscular determina que a musculatura de ambos 

os lados execute ações equivalentes e simultâneas. Consequentemente, deve existir contatos 

dentários simultâneos, de mesma intensidade e bem distribuídos de ambos os lados, determinando 

uma oclusão dentária estável no final da trajetória de fechamento bucal. Isso se deve ao fato da 

ATM ser considerada, funcionalmente, como uma peça única, apesar de ser uma articulação dupla 

anatomicamente (Seabra, Luchiari e Lima, 2012). 

Numa situação normal, a programação neuromuscular é determinada pela Posição de 

Máxima Intercuspidação (PMI), definida como a posição final atingida pelos dentes no 

movimento de fechamento da boca, em que há uma coincidência com o equilíbrio dos 

componentes do sistema estomatognático. Isso faz com que os movimentos de abertura e 

fechamento tenham sempre uma mesma trajetória. Diante de qualquer interferência no ponto final 
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desse movimento de fechamento, o SNC reprograma uma nova trajetória, via cerebelo, a fim de 

proteger o sistema como um todo, criando um novo ponto de fechamento bucal com estabilidade 

oclusal, Máxima Intercuspidação Habitual (MIH), mesmo que a musculatura de um lado da 

mandíbula fique mais contraída do que do outro, os componentes ligamentares fiquem com 

diferentes graus de estiramento e as ATM assumam posições distintas uma da outra. O ideal seria 

que a programação neuromuscular e a MIH coincidissem com a Posição de Relação Cêntrica (RC) 

da mandíbula com a base do crânio, já que essa é uma posição de referência de repouso e 

equilíbrio do sistema estomatognático (Seabra, Luchiari e Lima, 2012). Entretanto, Hamata (2006) 

sugere que o uso da relação cêntrica como referência para uma placa oclusal pode ser 

questionável, já que estudos clínicos mostraram haver um reposicionamento mandibular durante o 

tratamento com placas. Após ajustes oclusais posteriores das mesmas, a posição final da 

mandíbula (posição de equilíbrio neuromuscular) difere da posição do início do tratamento (RC).  

O cerebelo é uma importante peça para a desprogramação neuromuscular almejada com o 

uso de dispositivos interoclusais. O SNC envia o sinal de intenção de movimento tanto para os 

músculos como para o cerebelo. E o mesmo recebe um feedback sensorial, a fim de verificar se as 

informações enviadas aos músculos foram efetivamente executadas. Ele é um local de aprendizado 

motor, pois possibilita a comparação entre a intenção do movimento e o que foi realmente 

executado, podendo promover a correção do movimento. Ao se usar uma placa oclusal, pretende-

se desprogramar a memória neuromuscular mediada pelo cerebelo, possibilitando a modulação e 

correção da nova forma do movimento, visando a manutenção do equilíbrio do sistema 

estomatognático. Uma nova atividade motora é repetida conscientemente, gerando um novo 

programa motor, que poderá ser desencadeado posteriormente sem controle consciente. (Seabra, 

Luchiari e Lima, 2012). 

A presença de sinais e sintomas de DTM é determinante para a instalação de um 

dispositivo interoclusal visando a desprogramação neuromuscular. Como consequência da não 

coincidência entre o ponto final de fechamento mandibular e a posição de relação cêntrica, mesmo 

que haja estabilidade oclusal, haverá um desequilíbrio articular e muscular entre os lados direito e 

esquerdo ou uma anteriorização da mandíbula, que provocará uma alteração do tônus muscular, 

gerando a reprogramação neuromuscular do SNC. Diante da presença de sinais e sintomas de 

DTM, é instalado um dispositivo interoclusal, que promoverá a desprogramação neuromuscular 

através da promoção do reequilíbrio oclusal observando a posição final de fechamento em 

coincidência com a posição de relação cêntrica, proporcionando o equilíbrio e saúde do sistema 

estomatognático (Seabra, Luchiari e Lima, 2012). 



29 
 

3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo piloto, com um delineamento exploratório-descritivo, buscando 

explicar algumas características e relações existentes entre o comportamento dos deslocamentos 

dos pontos de contato com a reprogramação neuromuscular, visando, assim, aumentar os 

conhecimentos sobre a associação da oclusão e melhoria das sintomatologias das DTM. A 

pesquisa se dispõe, ainda, a ampliar o conhecimento odontológico sobre a quantidade de visitas de 

controle são necessárias após a instalação da placa miorrelaxante no paciente. 

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UERN (CEP/UERN), através do parecer n° 65320 CEP/UERN 2012 (Anexo A), de acordo com 

Resolução 466/12. Somente após autorização do referido comitê, foi dado início aos trabalhos 

referentes à coleta de dados da pesquisa. 

  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo iniciou com 32 voluntários que foram atendidos no projeto de extensão para 

pacientes com DTM, do Curso de Odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte – UERN, no Campus de Caicó, diagnosticados através dos critérios RDC/TMD. Após perda 

de 28 indivíduos por descontinuidade do tratamento, os resultados foram avaliados em um grupo 

de 11 participantes.  Eles receberam informações sobre a pesquisa e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B). 

Foram incluídos os voluntários com idade igual ou superior a 18 anos, para ambos os 

gêneros, diagnosticados com DTM (muscular ou articular), com indicação para o uso de placa 

total miorrelaxante como parte do tratamento da DTM, com contenção dentária posterior e que 

assinaram o TCLE para esta pesquisa. 

Foram excluídos voluntários que não compareceram a todas as sessões planejadas para o 

estudo; com problemas neurológicos, psiquiátricos, com tumor ou trauma na face ou no pescoço, 

fibromialgia; em uso de medicamentos que interfiram no tratamento da DTM; e com tratamento 

reabilitador em andamento. 
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3.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 A pesquisa começou com uma avaliação clínica realizada por dois examinadores 

por meio de anamnese, exame físico intraoral e extraoral. Os voluntários iniciaram o tratamento 

para DTM, fazendo uso de medicações, quando necessário, e foi dado aconselhamento a todos 

sobre a disfunção, hábitos parafuncionais deletérios, instruindo quanto a diminuição voluntária da 

função mandibular e orientações referentes a alimentação mais pastosa, visando diminuir a 

sobrecarga do sistema mastigatório. Foram, então, submetidos aos procedimentos clínicos para 

confecção da placa oclusal miorrelaxante, com subsequente instalação do dispositivo. Além da 

sessão de instalação, os voluntários passaram por três sessões, sendo uma em cada semana, para 

controle da sintomatologia da DTM, através de avaliação em escala visual analógica, e ajuste fino 

da placa, cujo ajuste procedeu à marcação dos contatos através de carbono oclusal (Accufilm2). 

 

3.3.1 Tomadas fotográficas 

 

Um terceiro pesquisador foi responsável pelo registro fotográfico. Em cada sessão, 

foram feitas tomadas fotográficas das placas apoiadas sobre uma base fixa, com uma incidência de 

90 graus de angulação entre elas e a lente da máquina. Foi usada uma câmera semiprofissional 

Sony HD50, com resolução de 5,0 megapixels. O registro fotográfico dos contatos oclusais 

marcados nas placas foi feito no dia da sua instalação, bem como em cada sessão semanal de 

controle, antes e após o ajuste dos contatos. Ao lado de cada dispositivo interoclusal foi colocada 

uma régua milimetrada com sua marcação milimétrica visível, para possibilitar a calibração das 

imagens em computador. As fotografias foram armazenadas como arquivos de imagem, com a 

descrição na sua legenda identificando qual a sessão e qual o momento (antes ou após o ajuste) da 

tomada fotográfica.  
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Figura 1. Fotografia calibrada com auxílio de régua milimétrica. 

 

3.3.2 Tratamento e análise das imagens 

 

 O tratamento e a análise das imagens foi feito pela autora do presente trabalho. As imagens 

foram inicialmente carregadas no programa ImageJ 1.51d, sendo então calibradas por meio da 

régua endodôntica milimetrada e armazenadas em formato .tiff (Figura 1).  Em seguida, foi 

utilizado o programa CorelDRAW X8, em que, para cada voluntário da pesquisa, foi gerado um 

arquivo único com suas imagens. Todos os arquivos do Corel contem três páginas compostas por 

duas imagens alinhadas verticalmente em cada uma. Foram comparadas as imagens entre o 

momento da instalação e antes do primeiro ajuste, depois do primeiro ajuste e antes do segundo, 

depois do segundo ajuste e antes do terceiro. As mesmas foram dimensionadas e alinhadas através 

de linhas guia verticais e horizontais. Quando necessário, usou-se a ferramenta de rotação para 

possibilitar a disposição das imagens numa mesma posição, viabilizando a comparação do 

posicionamento dos pontos de contato entre um momento e outro, verificando os seus 

deslocamentos. Foi criado um guia em forma de “T” invertido, que foi posicionado dentro de cada 

dispositivo interoclusal, para auxiliar as linhas guia horizontais e verticais na padronização da 
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posição dos mesmos (Figura 2). As fotografias foram analisadas levando em consideração a 

intensidade, quantidade e deslocamento dos contatos oclusais. 

 

Figura 2.  Padronização da posição das imagens através de linhas guia horizontal e verticais, e “T” invertido. 

 

  

Além da contribuição na padronização da posição das placas, algumas linhas guia foram 

usadas para verificar os deslocamentos de cada ponto de contato marcado entre uma imagem e 

outra. Em cada página do arquivo do CorelDraw, as linhas guia verticais foram deslocadas de 

modo a passar por cada ponto de contato na fotografia disposta acima. Foi, então, observado se os 

pontos correspondentes na imagem de baixo estavam coincidentes ou não com essas linhas 

verticais (Figura 3). 

Para a análise dos resultados, foram feitas comparações, em três momentos distintos, das 

imagens obtidas na instalação da placa e em cada sessão de controle da mesma. A pesquisadora 

expressou os dados encontrados em tabelas confeccionadas em três planilhas eletrônicas do 

programa Excel 2016. A primeira planilha se referiu à intensidade dos contatos oclusais, a 

segunda era relativa à quantidade dos contatos, e a terceira tratava do deslocamento dos mesmos.  
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Figura 3. Linhas guia comparando o posicionamento dos pontos de contato, identificando se houve deslocamento dos 

mesmos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

A primeira variável comparada foi a intensidade dos contatos oclusais (Tabela 1). Foi 

analisado se esta manteve-se semelhante entre uma imagem e outra ou se houve seu aumento ou 

diminuição. Percebeu-se que duas placas tiveram a intensidade dos toques mantida no primeiro 

controle, à medida que quatro tiveram um aumento na intensidade e 5, diminuição. No segundo 

controle, 5 dispositivos mantiveram a intensidade de contatos, em 1 aumentou e em 5 diminuiu.  E 

no terceiro controle, quatro mantiveram a intensidade, houve aumento em dois e diminuição em 

cinco (Figuras 4 e 5).  

Através da segunda variável, foi verificado se houve um aumento ou diminuição na 

quantidade dos contatos oclusais nas placas, ou se eles permaneceram numa mesma quantidade 

entre as imagens (Tabela 2). A quantidade de contatos nas placas sofreu variações entre as sessões. 

No primeiro controle, em seis dos onze dispositivos, houve uma diminuição na quantidade de 

toques oclusais, à medida que os cinco restantes tiveram um aumento. No segundo controle, um 

dispositivo se manteve com a mesma quantidade de toques, embora eles tenham variado de 

posição entre uma imagem e outra. Enquanto oito dos dez que restaram apresentaram uma 

diminuição dos contatos, e os outros dois, um aumento. No terceiro controle, em oito das onze 

placas, houve uma diminuição dos toques, ao passo que, ocorreu um aumento no restante (Figuras 

6 e 7). 

O deslocamento dos contatos oclusais pôde ser explorado através da análise da última 

variável, em que foi verificado se houve deslocamento de 50%, mais ou menos de 50% dos pontos 

marcados (Tabela 3). Em somente uma placa não houve o deslocamento dos contatos oclusais no 

primeiro controle. No segundo controle, houve deslocamento dos toques em todas as placas. E no 

terceiro controle, apenas um dispositivo se manteve com seus contatos em posição inalterada 

(Figuras 8 e 9). Dentre os que tiveram o deslocamento percebido, a maioria dessa alteração 

aconteceu em mais de 50% dos pontos de contato (Figuras 10 e 11).  
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Tabela 1. Variação da intensidade dos contatos oclusais 

Participantes Controle Manteve Aumentou Diminuiu 

 

1º controle 

 

X 

 1 2º controle 

 

X 

 

 

3º controle X 

  

 

1º controle 

  

X 

2 2º controle X 

  

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle X 

  3 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

 

X 

 4 2º controle X 

  

 

3º controle 

 

X 

 

 

1º controle 

 

X 

 5 2º controle X 

  

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

  

X 

6 2º controle 

  

X 

 

3º controle X 

  

 

1º controle 

  

X 

7 2º controle X 

  

 

3º controle X 

  

 

1º controle 

  

X 

8 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

 

X 

 

 

1º controle 

 

X 

 9 2º controle X 

  

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle X 

  10 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

  

X 

11 2º controle 

  

X 

 

3º controle X 
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Intensidade dos contatos Freq. (%) 

1º controle   

Manteve  2 18,18 

Aumentou 4 36,36 

Diminuiu 5 45,45 

2º controle   

Manteve 5 45,45 

Aumentou  1 9,09 

Diminuiu 5 45,45 

3º controle   

Manteve 4 36,36 

Aumentou 2 9,09 

Diminuiu 5 45,45 

Figura 4. Intensidade dos contatos oclusais. 

 

 

Figura 5: Intensidade dos contatos oclusais. 

18,18% 

45,45% 

36,36% 36,36% 

9,09% 9,09% 

45,45% 45,45% 45,45% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1º controle 2º controle 3º controle

Intensidade dos contatos 

Manteve Aumentou Diminuiu
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Tabela 2. Quantidade dos contatos oclusais na placa 

Participante

s Controle Manteve Aumentou Diminuiu 

 

1º controle 

  

X 

1 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

  

X 

2 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

 

X 

 3 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

 

X 

 

 

1º controle 

  

X 

4 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

 

X 

 5 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

 

X 

 6 2º controle 

 

X 

 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

  

X 

7 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

 

X 

 

 

1º controle 

  

X 

8 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

 

X 

 

 

1º controle 

 

X 

 9 2º controle 

  

X 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

 

X 

 10 2º controle 

 

X 

 

 

3º controle 

  

X 

 

1º controle 

  

X 

11 2º controle X 

  

 

3º controle 

  

X 
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Quantidade dos contatos Freq. (%) 

1º controle   

Manteve 0 0,00 

Aumentou 5 45,45 

Diminuiu 6 54,54 

2º controle   

Manteve 1 9,09 

Aumentou 2 18,18 

Diminuiu 8 72,72 

3º controle   

Manteve 0 0,00 

Aumentou 3 27,27 

Diminuiu 8 72,72 

Figura 6. Quantidade de contatos oclusais 

 

 

Figura 7. Quantidade de contatos oclusais 

0,00% 

9,09% 

0,00% 

45,45% 

18,18% 

27,27% 

54,54% 

72,72% 72,72% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1º controle 2º controle 3º controle

Quantidade dos contatos 

Manteve Aumentou Diminuiu
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Tabela 3. Deslocamento dos contatos oclusais 

Participantes Controle Sim Não Mais de 50%* Menos de 50%* 50%* 

 

1º controle X 

 

X 

  1 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

 

X 

  2 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

  

X 

 

 

1º controle X 

 

X 

  3 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

  

X 

 

 

1º controle 

 

X 

   4 2º controle X 

  

X 

 

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

 

X 

  5 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

 

X 

  6 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

  

X 

 7 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

 

X 

  8 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

  

X 

 

 

1º controle X 

 

X 

  9 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

 

X 

  10 2º controle X 

 

X 

  

 

3º controle X 

 

X 

  

 

1º controle X 

 

X 

  11 2º controle X 

   

X 

 

3º controle 

 

X 

    

*Obrigatório marcar se a resposta anterior for sim. 
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Deslocamento dos contatos Freq. (%) 

1º controle   

Sim 10 90,90 

Não 1 9,09 

2º controle   

Sim 11 100 

Não 0 0 

3º controle   

Sim 10 90,90 

Não 1 9,09 

Figura 8. Deslocamento dos contatos oclusais. 

 

 

 

Figura 9. Deslocamento dos contatos oclusais. 

  

 

 

90,90% 

100,00% 

90,90% 

9,09% 

0,00% 

9,09% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1º controle 2º controle 3º controle

Deslocamento dos contatos 

Sim Não
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Quantidade dos contatos Freq. (%) 

1º controle   

Mais de 50% 9 90 

Menos de 50% 1 10 

50% 0 0 

2º controle   

Mais de 50% 9 81,81 

Menos de 50% 1 9,09 

50% 1 9,09 

3º controle   

Mais de 50% 7 70 

Menos de 50% 3 30 

50% 0 0 

Figura 10. Variação do deslocamento dos contatos oclusais. 

 

 

 

Figura 11. Variação do deslocamento dos contatos oclusais. 

90,00% 

81,81% 

70,00% 

10,00% 9,09% 

30,00% 

0,00% 

9,09% 

0,00% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1º controle 2º controle 3º controle

Variação do deslocamento 

Mais de 50% Menos de 50% 50%
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Para o controle das DTM é preciso ter em mente três aspectos a serem abordados no 

tratamento: redução da tensão psíquica, restabelecimento de uma alteração da função e alteração 

da forma (Magnusson, 2012). O uso de dispositivos interoclusais está envolvido em dois desses 

aspectos, visto que possibilita o restabelecimento da função do sistema mastigatório alterada pelos 

sinais e sintomas da disfunção, além de promover a alteração da forma, mesmo que 

temporariamente, ao modificar o posicionamento maxilomandibular. É uma das terapias 

reversíveis mais utilizadas para o tratamento da disfunção por ser de fácil confecção, ser um 

método conservador e ter rápido efeito terapêutico (Terra, 2014). 

Dispositivos interoclusais são usados quando se objetiva desprogramar o sistema 

neuromuscular; descomprimir as ATM, ao promover a recaptura do disco articular a padrões 

fisiológicos; restabelecer a dimensão vertical, estabilidade oclusal e relação cêntrica adequadas; e 

como terapia coadjuvante na reeducação do paciente diante de hábitos parafuncionais ou posturais 

(Barbosa et al, 2012). São usadas, também, para reduzir a hiperatividade muscular e eliminar 

qualquer instabilidade ortopédica entre as posições oclusal e articular (Pita, 2011). Apesar de 

serem questionadas quanto a sua efetividade e eficácia, as placas oclusais tem sido empregadas ao 

longo de muitos anos para o controle de sinais e sintomas de DTM, e diversos estudos tem 

demonstrado seu efeito positivo no tratamento.  

Em um estudo a respeito da eficácia do tratamento de DTM com placa estabilizadora foi 

visto que, em um mês de terapia, a medida da dor facial diminuiu quando aferida numa escala 

visual analógica (VAS), embora não tenha sido possível atribuir à placa qualquer alívio 

estatisticamente significante (Niemelä et al, 2012). Em 10 semanas de tratamento, houve uma 

melhora positiva nos sintomas gerais da dor miofascial (Nilner et al, 2008).  

Estudiosos perceberam uma redução da sintomatologia da dor (Ozkan, Ozkan, Erkorkmaz, 

2011; Conti et al, 2012; Hamata, Zuim, Garcia, 2009), embora o período de existência dos 

sintomas tenha variado entre os participantes (Hamata, Zuim, Garcia, 2009)
 
e a melhora tenha se 

dado de forma gradativa (Ozkan, Ozkan, Erkorkmaz, 2011). O manejo da DTM é bem sucedido 

através do aconselhamento e alteração de comportamento, mas se feito junto a terapia com placa, 

os resultados podem ser obtidos antecipadamente (Conti et al, 2012). No entanto, em um estudo 



43 
 

comparando a terapia com placa estabilizadora e aconselhamento, não foi encontrada diferença 

estatística significante entre um tratamento e outro na dor muscular espontânea, não houve 

mudança significativa no efeito do tratamento da dor muscular, nem houve influência significativa 

na cefaleia e na dor durante a mastigação ao longo de três meses (Michelotti et al, 2012). A terapia 

com placa oclusal promove a melhora dos sinais e sintomas de DTM, favorecendo a qualidade de 

vida, embora não seja responsável pela cura da disfunção, podendo haver a recorrência dos sinais 

e sintomas em período posterior. (Silva CAV, 2012) 

Um estudo apresentou dados sobre um acompanhamento de pacientes com dor miofascial 

durante 6 meses de terapia. Após 3 meses, período correspondente à primeira fase do tratamento, 

62,1% dos participantes que fizeram uso da placa relataram estar completamente recuperados ou 

muito melhores do que antes do tratamento, e 33,1% deles tiveram uma redução da dor em 50% 

nos primeiros 3 meses de tratamento. Somente os indivíduos que não responderam bem à forma de 

terapia usada na fase 1 foram incluídos na fase 2 e passaram a usar o tratamento dado ao grupo 

oposto durante a primeira fase e após 3 meses foram novamente avaliados. Os pesquisadores 

perceberam que o tratamento alternativo aos não responsivos pode ser útil para melhora dos 

sintomas subjetivos da dor miofascial (Wahlund, Nilsson, Larsson, 2014). 

A avaliação clínica dos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes é uma importante 

forma de orientar o acompanhamento do tratamento. Cordeiro et al (2014) estudaram a evolução 

da dor em pacientes com diferentes tipos de DTM em tratamento através da placa estabilizadora 

durante 12 semanas, cujos ajustes aconteceram a cada 15 dias. Eles perceberam que a placa foi 

efetiva em todos os tipos de DTM estudados, mas em nenhum deles houve a remissão total da dor 

em todos os indivíduos, acontecendo somente em alguns pacientes.  

Quando os músculos relaxam e a inflamação cessa, há uma mudança de posição dos 

contatos oclusais nas placas (Dylina, 2001). Capp e Clayton (1985) perceberam que a oclusão 

permanecia estável sobre a placa durante 5 a 6 dias. A oclusão parecia mudar gradualmente e os 

sintomas retornavam aos poucos também, indicando a necessidade de ajustes da placa devido ao 

relaxamento muscular e reposicionamento mandibular proporcionado por ela. Eles observaram 

que a terapia com placa oclusal foi mais efetiva quando a mesma era ajustada semanalmente. 

Assim como os pesquisadores acima, no presente estudo, as sessões de controle e ajuste da placa 

foram semanais. 

 Hamata, Zuim e Garcia (2009) observaram o período necessário para uma estabilidade 

oclusal representada pelo balanceamento neuromuscular e queixas dos pacientes tratados com 
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placa oclusal, sendo um grupo com o dispositivo confeccionado em MIH e outro em RC. Os 

mesmos foram acompanhados por 3 meses, sendo semanalmente no primeiro mês, e mensalmente 

nos meses seguintes. Na sexta sessão de acompanhamento, foram checados os contatos oclusais na 

placa e ajustados se um ou mais dentes não estivessem em contato com a mesma. Os 

pesquisadores consideraram haver uma estabilidade oclusal quando não houvessem mudanças em 

duas sessões consecutivas de acompanhamento. É difícil determinar quando o paciente alcançará 

um balanceamento neuromuscular com a placa e não será mais necessário o seu ajuste. Eles 

perceberam no seu estudo, que alguns pacientes que alcançaram a estabilidade oclusal em duas 

sessões seguidas voltaram a ter uma variação nos contatos em sessões posteriores, e outros dois 

pacientes não conseguiram alcançar a estabilidade ao longo do tempo da pesquisa. Sugeriram, 

então, duas possíveis explicações para essas ocorrências. Primeiramente, porque existe uma 

variação normal do fechamento da mandíbula, que pode variar de acordo com o grau de tensão e 

estresse físico e mental a que o paciente foi submetido ao longo do dia. E em segundo lugar, a dor 

à palpação ainda não havia sido totalmente eliminada nesses pacientes. Sendo assim, mudanças no 

estado físico dos músculos pode levar à instabilidade no fechamento da mandíbula. Aconteceu 

fenômeno semelhante no presente estudo, quando em um paciente não houve deslocamento dos 

contatos oclusais no primeiro controle, voltando a variar nos controles seguintes. 

Busca-se uma diminuição da intensidade dos contatos mais fortes nas placas, deixando-os 

mais equilibrados, possibilitando um melhor relaxamento da musculatura mastigatória. No 

presente estudo, percebeu-se uma variação na intensidade dos toques entre todos os voluntários 

durante as três sessões. A quantidade de contatos nas placas também sofreu variações. 

Contrariamente ao encontrado no estudo de Pereira e Conti (2001), em que o tratamento com 

placas oclusais aumentou o número de contatos oclusais no grupo de pacientes sintomáticos, no 

presente estudo houve uma diminuição dessa quantidade na maioria das placas entre todas as 

sessões. Pretende-se com o ajuste um toque centralizado em cada dente posterior e toques mais 

leves na região anterior. Além de uma variação no fechamento da mandíbula em virtude de 

tensões e estresses diários, os próprios hábitos parafuncionais de cada indivíduo (como, por 

exemplo, posição para dormir, bruxismo, apertamento) também são capazes de influenciar essas 

variáveis pois podem provocar desequilíbrio na musculatura e desgastes diversos nas placas, 

possibilitando o aparecimento de pontos de contato mais ou menos intensos em diferentes 

posições delas, além de favorecer ao aumento ou diminuição na quantidade dos mesmos. 

Quanto ao comportamento dos pontos de contato marcados na placa miorrelaxante, 

percebeu-se que apenas uma placa não apresentou deslocamento dos toques na primeira sessão e 
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outra na terceira. Houve deslocamento dos toques na maioria das placas em todos os controles. E 

dentre esses, a maioria passou por um deslocamento de mais de 50% dos pontos visualizados nos 

dispositivos. Esse deslocamento pode ser explicado pela desprogramação e reprogramação 

neuromuscular, através do uso do dispositivo interoclusal, da musculatura mastigatória. Em três 

sessões de ajuste e controle da placa, não foi percebida uma estabilidade desses pontos. Ou seja, 

ainda não foi alcançada uma oclusão funcional estável, pois a mandíbula continua reposicionando-

se em busca de uma posição mais equilibrada. Considera-se que a verificação desse 

comportamento dos toques pode ajudar no planejamento e execução do tratamento com placas 

oclusais miorrelaxantes, juntamente com a anamnese e escala visual de dor, até que se obtenha um 

resultado satisfatório, orientando a suspensão do uso do dispositivo. 

No presente trabalho, procurou-se determinar um padrão de atendimento no que se refere à 

quantidade de sessões clínicas para o ajuste fino da placa. Buscava-se, então, uma previsibilidade 

para ajudar a orientar o clínico no tratamento da DTM, levando-se em consideração também a 

remissão dos sinais e sintomas da disfunção. Entende-se que um estado de estabilidade 

neuromuscular é alcançado, graças a desprogramação neuromuscular proporcionada pelo 

dispositivo, quando não há mais deslocamentos dos toques oclusais nas placas. Como estudo 

piloto, percebeu-se que apenas três sessões não são suficientes para cessar a ocorrência dos 

deslocamentos desses toques, não sendo possível estabelecer um padrão para a reprogramação 

neuromuscular em pacientes com disfunções temporomandibulares tratados com placa oclusal 

miorrelaxante. São necessários mais encontros para marcação dos contatos oclusais e ajuste, até se 

obter uma constância dos mesmos. 

 Sugere-se a necessidade de ensaios clínicos randomizados que avaliem o efeito terapêutico 

dos dispositivos oclusais, considerando o tempo de remissão dos sintomas e a reprogramação 

neuromuscular. Deve-se dar atenção ao tempo de acompanhamento dos tratamentos propostos, a 

quantidade de sessões de controle, ao tamanho das amostras, aos critérios de diagnóstico da DTM, 

a uma padronização da forma de avaliação da dor miofascial e o uso de métodos adequados para 

minimização de erros sistemáticos nas pesquisas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Uma placa miorrelaxante pode proporcionar a desprogramação e reprogramação 

neuromuscular, promovendo o equilíbrio e saúde do sistema estomatognático. Entretanto, diante 

do que foi estudado, conclui-se: 

1. Houve uma variação na intensidade, quantidade e deslocamento dos contatos marcados nas 

placas oclusais durante o período proposto para o presente estudo.  

2. Durante todo o período do estudo, foi observado deslocamento dos contatos nas placas 

oclusais.  

3. Não foi possível observar um padrão de reprogramação neuromuscular nos pacientes.  
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
 

 



53 
 

 
 

 

 



54 
 

ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa MENSURAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO 

NEUROMUSCULAR EM PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR 

ATRAVÉS DE MARCAÇÃO DE CONTATO NA PLACA MIORRELAXANTE, que é 

coordenada por PROF. DR. EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA e que segue as 

recomendações da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa 

procura mensurar a reprogramação neuromuscular em pacientes com Disfunções 

Temporomandibulares através da análise dos contatos oclusais marcados na placa 

miorrelaxante. Pretende-se também: Verificar através de mensurações feitas em computador o 

comportamento das mudanças dos pontos de contato marcados na placa miorrelaxante com 

carbono oclusal. Verificar através dos controles semanais nos pacientes que recebem placa total 

miorrelaxante, por quantas semanas se consegue visualizar tais mudanças de posição dos pontos 

de contato interoclusais. Tal conhecimento poderá instituir normatização clínica sobre o número 

de visitas semanais para ajuste de uma placa total miorrelaxante o paciente deve fazer ao 

cirurgião-dentista que instituiu a terapêutica. Estes conhecimentos precisam ser elucidados para 

uma melhor otimização do tratamento clínico com placa total miorrelaxante. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao (s) seguinte(s) procedimentos: 

Anamnese, onde será aplicado o questionário RDC/TMD e exame clínico oral e extraoral. Caso o 

seu tratamento clínico envolva o uso de placa total miorrelaxante, você será convidado a participar 

deste experimento, que se caracteriza pelo cumprimento normal das etapas clínicas de confecção, 

instalação e controle de uma placa oclusal, pois isto fará parte do seu tratamento convencional 

para Desordem temporomandibular. Em você aceitando participar como sujeito desta pesquisa, a 

mudança de procedimento é tão somente acrescentar no início e no final de cada sessão clínica, 

uma fotografia da sua placa miorrelaxante com as marcações de contatos oclusais realizadas. 

Nesta fotografia, aparece somente a placa e os contatos, o que garante a confidencialidade das 

imagens sem qualquer tipo de exposição de sua imagem em qualquer lugar. 

Os riscos envolvidos com sua participação são: riscos a que os pacientes que farão parte do grupo 

amostral desta pesquisa serão submetidos, serão mínimos, de acordo com a portaria 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, já que a tomada do Índice RDC/TMD é o procedimento considerado 

internacionalmente pela pesquisa especializada em Desordens Temporomandibulares o padrão-

ouro quando se deseja aferir condições de DTM com finalidades de pesquisa e os procedimentos 

clínicos que serão realizados para a terapia da DTM são todos consagrados pela rotina clínica e 

pela literatura especializada em Oclusão e DTM. E vale a pena ressaltar novamente que todos os 

indivíduos participantes deste estudo, que é um estudo diagnóstico, receberão por parte da equipe 

executora desta pesquisa, o tratamento clínico adequado para a resolução do seu problema. 
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Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: todos os indivíduos participantes deste 

estudo, que é um estudo diagnóstico, receberão por parte da equipe executora desta pesquisa, o 

tratamento clínico adequado para a resolução do seu problema. Tratamento este que não estará em 

teste neste experimento. E este tratamento será executado nas clínicas odontológicas da faculdade 

de Odontologia da UERN. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua 

participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer 

algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você 

ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para PROF. DR. EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, no endereço Rua 

André Sales, 667 – Paulo VI – Caicó/RN ou pelo telefone (84)3421-6513. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UERN no endereço Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto- 

Mossoró/RN ou pelo telefone (84).33182596 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Estamos de acordo com a participação no estudo descrito acima. Fomos devidamente esclarecidos 

quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais seremos submetidos e dos 

possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram-nos garantidos esclarecimentos que 

venhamos a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da participação em 

qualquer momento, sem que nossa desistência implique em qualquer prejuízo a nossa pessoa ou de 

nossa família. A nossa participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, 

sejam esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Autorizamos 

assim a publicação dos dados da pesquisa a qual nos garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes a nossa identificação. 

 

Participante da pesquisa ou responsável legal: 

________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________ 

 

Caicó, _____/______/______ 

 

Pesquisador responsável: 

PROF. DR. EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA 

Rua André Sales, 667 – Paulo VI – Caicó/RN - telefone (84)3421-6513. 

Comitê de ética e Pesquisa da UERN 

Rua Atirador Miguel da Silva Neto, s/n – Aeroporto – Fone: (84).33182596 


