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INTRODUÇÃO 

               O termo Desordem Temporomandibular (DTM) refere-se aos sinais e 

sintomas associados à dor e aos distúrbios funcionais e estruturais do sistema 

estomatognático, especialmente os relacionados à articulação 

temporomandibular. As DTM são caracterizadas por dores na região pré-

auricular, nas ATM, músculos da mastigação, limitação ou desvio durante a 

realização dos movimentos mandibulares e pela presença de ruídos durante 

os movimentos funcionais. A articulação temporomandibular e a coluna 

cervical são comumente classificadas como entidades funcionais 

biomecânicas integradas, levando a sugerir que pacientes com Desordens 

Temporomandibulares são mais suscetíveis a sofrerem de Desordens 

Cervicais  (DCC) do que pacientes que não apresentam tal desordem. As 

DCC são condições que afetam a região cervical e estruturas relacionadas, 

com ou sem a irradiação de dor para os ombros, braços, região escapular e 
cabeça.  

MATERIAIS E METODOS    
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               Foram selecionados aleatoriamente os prontuários clínicos de 

200 voluntários de um total de 704 pacientes atendidos no Curso de 

Especialização em Prótese Dental da FOP/UNICAMP de acordo com 

os padrões preconizados pelo CETASE (Centro de Estudo e 

Tratamento das Alterações Funcionais do Sistema Estomatognático) 

durante o período de julho de 2009 a junho de 2012. Todos os 

prontuários selecionados deveriam conter a ficha clínica do CETASE 

preenchida em sua totalidade  de modo que o diagnóstico para a 

presença de Desordem Temporomandibular fosse positivo. Deste 

grupo, os prontuários que apresentassem diagnóstico clínico de DTM 

deveriam conter também a ficha clínica para avaliação de presença ou 

não de Desordem Crânio Cervical (DCC) de acordo com os exames 

clínicos proposto por de Wijer & Steenks em 1996.  A ficha clínica do 

CETASE foi desenvolvida com objetivo de permitir a detecção de sinais 

e sintomas de Alterações Funcionais do Sistema Estomatognático de 

forma simples e completa de modo que preconiza a avaliação da 

sensibilidade dolorosa para as estruturas do sistema estomatognático 

a partir da Escala Visual Analógica.  

 

 

Exames Clínicos para Diagnóstico de Desordem Crânio Cervical. 

 

Os exames clínicos para diagnóstico de Desordem Crânio Cervical 

compreenderam movimentos ativos e passivos da cabeça e pescoço; com o 

voluntário na posição sentada e deitada, testes de tração e compressão, e 

testes de provocação da resistência da cabeça, avaliando a ocorrência de dor 

cervical de acordo com estudos propostos por de Wijer & Steenks em 1996. A 

amplitude da dor cervical foi medida de acordo com a Escala Visual Analógica 

(Seymour et al,1985) . 

A descrição dos exames realizados é apresentada a seguir: 

FIGURA 3: Exame dos movimentos passivos: voluntário em posição 

sentada. A)Flexão; B)extensão; C)rotação; D)inclinação lateral. 

FIGURA 4: Exame dos movimentos passivos: voluntário em 

posição deitada.A)Flexão; B)rotação; C)inclinação lateral. 

FIGURA 4: Provas de tração e compressão: voluntário em posição 

sentada. A)Tração e B)compreensão. 

FIGURA 5: Testes de provocação da resistência: voluntário em posição 

sentada. A)Flexão; B)extensão; C)inclinação lateral; D)rotação. 

Instrumentos de Avaliação  

Neste estudo foi avaliada a prevalência de Desordem Crânio Cervical, em 

voluntários com sinais e sintomas de DTM. Foram considerados como 

portadores destas patologias os voluntários que apresentaram no mínimo 

30% de respostas positivas para as questões presentes nas duas fichas  

clínicas utlizadas.  

 
Análise dos Resultados 

 Para a análise dos resultados, os dados referentes aos parâmetros 

estudados foram analisados com auxílio do programa computacional 

SAS/STAT, 2003 e XLSTATPRO,2010  apresentados sob forma de tabelas, 

permitindo sua análise estatística, percentual e descritiva. Na análise 

estatística foram usados os testes t de Student e Coeficiente de Correlação 

de Pearson com nível significativo de 5%. 

 RESULTADOS 

Sinais e Sintomas 

Total 

 (n=71) 

Desordem Crânio Cervical  

(n=49) 

n % n % P 

Ruído Articular 61 86 40 82 0,1251ns 

Limitação de Abertura 

Bucal 
21 30 17 35    0,1631ns 

Dor nas ATM 52 73 40 82  0,0168 * 

Salto Condilar 32 50 23 47 0,6425ns 

DVO baixa 31 44 21 43 0,3601ns 

DVO alta 8 11 4 8 0,1704ns 

Tabela2: Desordem Crânio Cervical X Sinais e sintomas referentes à Desordem 

Temporomandibular.. 

 

Grupos Musculares 

Total 

 (n=71) 

Desordem Crânio Cervical  

(n=49) 

n % n %           P 

mm. Temporal (E) 
42 59 34 69     0,0049 * 

mm. Masseter (E) 
45 63 34 69     0,0711ns 

mm. Temporal (Pl) 
45 63 36 73     0,0016 * 

mm. Masseter (Pl) 
52 73 41 84     0,0052 * 

mm.Esternocleidoma

stóideo(Pl) 
35 49 27 55     0,0573ns 

mm. Trapézio (Pl) 
46 65 37 76     0,0121* 

mm. Platisma (Pl) 
5 7 4 8     0,4383ns 

mm. Digástrico (Pl) 
22 30 18 44     0,0529ns 

mm. Pterigóideo 

Medial (Pl) 
33 46 25 51     0,2568ns 

Tabela 3: Desordem Crânio Cervical X dor muscular espontânea (E) e dor muscular à palpação 

(Pl). 

 

* Significativo ao nível de 5%. 

 

FIGURA 2: Exame dos movimentos ativos: voluntário em posição sentada. A) Flexão; 

B)Extensão; C) inclinação lateral; D) Rotação; E) Flexão e extensão lateral. 
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FIGURA 1: Escala Visual Analógica 

CONCLUSÃO 
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- Há uma forte prevalência de 69% entre a ocorrência de Desordem Crânio 

Cervical em pacientes portadores de Desordem Temporomandibular 

- Os sintomas de Desordem Temporomandibular que apresentaram correlação 

com a Desordem Crânio Cervical foram: dor nas articulações 

temporomandibulares, dor nos músculos masseter espontânea e dor à 

palpação nos músculos temporais, masseteres e trapézio. 

 

DTM 

DCC n % 

Presente 49 69 

Ausente 22 31 

Total  71 100 

Tabela 1: Prevalência da Desordem Crânio Cervical em voluntários portadores de Desordem 

Temporomandibular . 


