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PREFÁCIO 

 

Essa tese de doutorado é um ensaio clínico que aborda a realização de uma técnica 

fisioterápica conhecida como mobilização mandibular inespecífica em mulheres 

portadoras de disfunção temporomandibular. Foi utilizado como ferramentas de avaliação 

o Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) para 

diagnóstico da DTM, END para avaliar a intensidade da dor, WHOQOL-BREF para 

analisar a qualidade de vida, escala funcional específica do paciente para avaliar 

funcionalidade, paquimetria e análise cinemática para análise dos movimentos 

mandibulares. 

Para a elaboração da defesa da tese a Universidade Nove de Julho possui algumas 

regras específicas e para melhor entendimento da banca, serão explicadas nesse 

prefácio. 

Segundo as regras o aluno deve dividir a tese em Capítulos:  

1) - Contextualização;  

2) – Métodos; 

3) – Resultados; 

4) - Considerações Finais. 

No primeiro capítulo é apresentado um panorama geral da literatura a respeito do 

assunto abordado, no nosso caso a disfunção temporomandibular, seus sinais e 

sintomas, alterações anatômicas, tratamento, seguido das hipóteses, objetivos dessa tese 

que, segundo as regras da Universidade, devem ser respondidos em forma de artigo. 

No segundo capítulo são apresentados os métodos e procedimentos utilizados para 

a coleta de dados e elaboração desta tese.  

No terceiro capítulo, onde estão os resultados, que devem ser escritos durante a 

formação do aluno dentro da Universidade, encontram-se 4 artigos, o Artigo 1 de 

Protocolo já submetido à International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork: 

Research, Education, & Practice, o Artigo 2 uma revisão bibliográfica em processo de 

metanálise, o Artigo 3 submetido à Manual Therapy e Artigo 4 referente aos resultados do 

presente projeto. 

No quarto capítulo encontram-se as considerações finais, referências bibliográficas e 

anexos. 



10 

 

 

 

RESUMO 

 

A disfunção temporomandibular é definida como um grupo de alterações heterogêneas 

que afetam a articulação temporomandibular, acometendo importantes elementos 

funcionais e anatômicos, caracterizando-se assim como uma doença complexa e 

multifatorial. Essa tese de doutorado foi dividida em quatro estudos com os seguintes 

objetivos: Artigo 1 (protocolo) e Artigo 4 : avaliar a influência da mobilização mandibular 

inespecífica, sobre os movimentos mandibulares de abertura e excursões laterais, em 

mulheres com DTM, por meio da paquimetria e da análise cinemática tridimensional do 

movimento, bem como avaliar a intensidade da dor, a funcionalidade e a qualidade de 

vida; Artigo 2: identificar se a terapia manual é eficaz no tratamento para DTM, bem como 

avaliar a acurácia das ferramentas que são utilizadas para avaliar a reabilitação dos 

pacientes com DTM; Artigo 3: investigar o efeito imediato da mobilização mandibular 

inespecífica, na amplitude de movimento em indivíduos com disfunção 

temporomandibular. Assim obtivemos como resultado e conclusão: Artigo 2: a terapia 

manual é eficaz no tratamento da DTM principalmente na diminuição da dor muscular e 

para melhorar a ADM. A escala visual analógica (EVA) e avaliação clínica com o uso do 

RDC/TMD são as ferramentas mais utilizadas para avaliar os efeitos da Terapia Manual; 

Artigo 3: A mobilização mandibular inespecífica levou a um aumento imediato do 

movimento mandibular vertical máximo, bem como aumentos na excursão lateral direita e 

esquerda em indivíduos com e sem DTM; Artigo 4: A mobilização mandibular inespecífica 

diminui a intensidade de dor e influencia na melhora clínica da amplitude de abertura 

mandibular mensurada pela paquimetria, porém não influencia na funcionalidade, na 

qualidade de vida e na trajetória dos movimentos mandibulares de pacientes com 

disfunção temporomandibular. 

 

Palavras-chave: Desordens da Articulação Temporomandibular, Movimento Mandibular, 

Manipulações Músculoesqueléticas e Modalidades de Fisioterapia.    
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ABSTRACT 

Temporomandibular dysfunction is defined as a group of heterogeneous alterations that 

affect the temporomandibular joint, affecting important functional and anatomical 

elements, characterizing itself as a complex and multifactorial disease. His doctoral 

thesis was divided into four studies with the following objectives: Article 1 (protocol) and 

Article 4: to evaluate the influence of non-specific mandibular mobilization on 

mandibular opening movements and lateral excursions in women with TMD by means 

of pachymetry and the three-dimensional kinematic analysis of movement, as well as 

assessing pain intensity, functionality and quality of life; Article 2: identify if manual 

therapy is effective in treating TMD, as well as assess the accuracy of tools that are 

used to evaluate the rehabilitation of patients with TMD; Article 3: investigate the 

immediate effect of nonspecific mandibular mobilization on the range of motion in 

individuals with temporomandibular dysfunction. Thus we obtained as a result and 

conclusion: Article 2: manual therapy is effective in the treatment of TMD mainly in the 

reduction of muscular pain and to improve the ROM. The visual analogue scale (VAS) 

and clinical evaluation using RDC / TMD are the most used tools to evaluate the effects 

of Manual Therapy; Article 3: Nonspecific mandibular mobilization led to an immediate 

increase in maximal vertical mandibular movement, as well as increases in right and left 

lateral excursion in individuals with and without TMD; Article 4: Non-specific mandibular 

mobilization decreases pain intensity and influences the clinical improvement of the 

mandibular opening amplitude measured by pachymetry, but does not influence the 

functionality, quality of life and trajectory of the mandibular movements of patients with 

temporomandibular dysfunction. 

 

Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, Mandibular Movement, 

Musculoskeletal Manipulations, and Physiotherapy Modalities. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A disfunção temporomandibular (DTM) é definida como um grupo de alterações 

heterogêneas que afetam a articulação temporomandibular (ATM), acometendo 

importantes elementos funcionais e anatômicos, caracterizando-se assim como uma 

doença complexa e multifatorial1-3. Os sinais mais efetivos e comuns são ruídos 

articulares e limitações na amplitude dos movimentos mandibulares, associados ou não a 

deslocamentos do disco articular durante a função mandibular4,5 e os sintomas mais 

predominantes são  dor pré-auricular, na ATM e/ou nos músculos mastigatórios6-9. Um 

estudo realizado com uma população urbana brasileira aponta que 39,2% dos avaliados 

apresentam ao menos um sinal ou sintoma de DTM10.  

Seu desenvolvimento pode estar relacionado com os acometimentos traumáticos da 

mandíbula ou da ATM, interferências oclusais ou má oclusão, alterações nos músculos 

mastigatórios, microtraumas provocados por hábitos parafuncionais contínuos5, condições 

reumáticas, estresse emocional, ansiedade e anormalidades posturais11 gerando assim 

um grande impacto na qualidade de vida12-14 e do sono dos portadores dessa doença15,16.  

Quando há um desarranjo anatômico entre disco, cabeça da mandíbula e eminência 

articular ocorrem descompassos que em sua maioria, são caracterizados como 

deslocamento anterior do disco articular, com ou sem redução. Em ambos os casos, o 

disco apresenta-se anterior à cabeça da mandíbula com a boca fechada, podendo 

reassumir a sua posição, caracterizando um deslocamento do disco com redução 

(DDCR), que tem como característica principal o estalido durante a abertura17,18. O disco 

pode apresentar-se anterior à cabeça da mandíbula durante todo o movimento de 

abertura bucal, promovendo um deslocamento anterior do disco sem redução (DDSR), 

caracterizado pela ausência de estalido, podendo inclusive, em casos mais graves, 

causar a limitação de movimento e alterações funcionais da mandíbula, pela adaptação 

dos tecidos retrodiscais17,18. 

Em função de toda complexidade da DTM faz-se necessário o envolvimento de uma 

equipe multidisciplinar19-21 para seu tratamento, dentre os quais, a fisioterapia, com o uso 

de recursos manuais22-26, vem se destacando. A terapia manual tem-se mostrado um 

importante método para redução da dor, desabilidade e isquemia local27, promovendo o 

rompimento de adesões fibrosas, melhorando a extensibilidade das estruturas não 
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contráteis, aumentando a amplitude de movimento (ADM)28. Observa-se também que o 

uso da terapia manual favorece a transmissão de informações aferentes pelo estímulo 

dos mecanoceptores29 estimulando a propriocepção e a produção de líquido sinovial27,28.  

Estudos29-32 que aplicaram terapia manual, elegendo como técnica a mobilização 

mandibular, em indivíduos com DTM, observaram redução da dor e melhora da ADM 

mandibular. FELÍCIO et al. (2008)33, observaram aumento na ADM e redução da dor em 

indivíduos tratados com terapia orofacial miofuncional, que consiste na associação de 

técnicas, como a massoterapia e a mobilização articular. 

O conhecimento do movimento da mandíbula é importante para uma melhor 

compreensão da função normal da articulação temporomandibular (ATM) e para o estudo 

da etiologia, diagnóstico e posterior tratamento das desordens temporomandibulares34,35. 

O movimento mandibular também exerce influência sobre o desenvolvimento articular e 

sobre o sistema mastigatório36,37. Portanto, conhecer o movimento tridimensional da 

mandíbula (3D) em relação a maxila é essencial para aplicações clínicas relevantes.  

A literatura38 traz informações sobre a amplitude de movimento mensurada pela 

distância entre as bordas incisais dos dentes incisivos superiores e inferiores por meio da 

paquimetria digital e o valor médio da abertura de boca de um adulto é de 

aproximadamente 50mm. Em pacientes com DTM a média da abertura bucal é de 32mm 

e de 44mm para abertura máxima sem dor. Dessa forma, buscar ferramentas que possam 

explorar melhor a avaliação do movimento, irá contribuir no sucesso terapêutico.  

Atualmente, a literatura vem investigando diversos métodos de avaliação e às 

possibilidades de tratamento da DTM26,39,40-49. Esses achados científicos evidenciam as 

atuais necessidades clínicas dos profissionais da saúde, em função de ser uma disfunção 

de origem multifatorial, com diagnóstico complexo e mecanismo patológico que pode 

envolver diversas estruturas do sistema estomatognático1,2. Dessa forma, este estudo 

propõe a realização de um tratamento com a técnica fisioterápica de terapia manual 

conhecida como mobilização mandibular inespecífica26, seguido das análises dos 

movimentos da mandíbula em atividades funcionais, realizadas pré e pós-intervenção 

fisioterapêutica. Os resultados podem ser de grande importância experimental e clínica 

para a compreensão do movimento mandibular principalmente quando o indivíduo 

apresenta algum sinal e/ou sintoma de DTM e há necessidade de realizar algum tipo de 

tratamento e posterior avaliação do movimento mandibular. Apesar dos trabalhos 



19 

 

 

 

encontrados na literatura com a análise dos movimentos mandibulares em pacientes 

portadores de DTM47-50 não há estudos que avaliem e comparem esses achados após 

tratamento fisioterapêutico, nos estimulando buscar o quanto uma intervenção com a 

terapia manual pode interferir no movimento mandibular.  

O presente estudo se diferencia pelo cuidado metodológico, ou seja, desenho do 

estudo, descrição detalhada das técnicas e cálculo da amostra, bem como por propor 

uma técnica de terapia manual aplicadas diretamente à ATM com o intuito de reconhecer 

os efeitos diretos nos sinais e sintomas e função dessa estrutura contribuindo com a 

prática clínica, e também com as pesquisas da área. Um destaque no presente estudo foi 

avaliar a trajetória do movimento mandibular por meio da cinemática e a mobilidade 

articular por meio de um instrumento clinico, a paquimetria. Assim temos a necessidade 

de dar continuidade e aprofundamento a diferentes estudos relacionados ao tratamento e 

avaliação da DTM, pois é sabido que 39,2% da população brasileira apresentam ao 

menos um sinal ou sintoma de DTM segundo estudo epidemiológico10. Assim sendo, 

apresentando este dado como referência nacional, e sabendo que a DTM é multifatorial2,4, 

quanto mais recursos terapêuticos se mostrarem eficazes clinica e cientificamente, 

melhores serão as estratégias de tratamento para DTM. 

 

2. HIPÓTESE 

2.1. Hipótese de pesquisa: A mobilização mandibular inespecífica aumenta a amplitude 

do movimento mandibular e diminui a dor de pacientes com DTM, imediatamente após 12 

sessões e no follow up de 30 dias após o tratamento.  

2.2. Hipótese nula: A mobilização mandibular inespecífica não aumenta a amplitude do 

movimento mandibular e não diminui a dor de pacientes com DTM, imediatamente após 

12 sessões e no follow up de 30 dias após o tratamento. 

 

3. OBJETIVO  

3.1. Objetivo Geral  

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da mobilização mandibular inespecífica, 

sobre os movimentos mandibulares de abertura e lateralidades, em indivíduos com 

diagnóstico de DTM; pré, imediatamente após 12 sessões e no follow up de 30 dias após 

o tratamento.  
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3.2. Objetivos Específicos  

- Analisar a intensidade da dor por meio da Escala Numérica de Dor (END) pré, 

imediatamente após 12 sessões e no follow up de 30 dias após o tratamento. 

- Analisar a qualidade de vida por meio do questionário WHOQOL-BREF dos indivíduos 

portadores de DTM; pré, imediatamente após 12 sessões e no follow up de 30 dias após o 

tratamento. 

- Analisar a funcionalidade por meio da Escala Funcional Especifica do Paciente pré, 

imediatamente após 12 sessões e no follow up de 30 dias após o tratamento. 

- Analisar a trajetória e a ADM do movimento mandibular por meio da cinemática 

tridimensional, pré, imediatamente após 12 sessões e no follow up de 30 dias após o 

tratamento. 

 

4. CASUÍSTICA E MÉTODO 

4.1. Desenho do estudo 

Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, placebo, controlado e cego, desenhado para 

estudar os efeitos da técnica de Mobilização Mandibular. Os indivíduos foram alocados 

em dois grupos por um processo de aleatorização, utilizando-se envelopes opacos e 

lacrados contendo: Grupo A = 15 (intervenção) e Grupo B = 15 (placebo). As avaliações 

foram realizadas utilizando: Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders (RDC/TMD) para diagnóstico da DTM, Escala numérica de dor - END para 

avaliar a intensidade da dor, WHOQOL-BREF para analisar a qualidade de vida, Escala 

Funcional Específica do Paciente para avaliar funcionalidade, Paquimetria e Análise 

Cinemática para análise dos movimentos mandibulares. 

 

O estudo foi dividido em quatro fases: 

Fase pré- intervenção: Os indivíduos foram recrutados de acordo com os critérios 

de inclusão e avaliados pelo RDC/TMD para diagnóstico de DTM. A avaliação da 

qualidade de vida foi realizada por meio do WHOQOL-BREF, a intensidade da dor foi 

avaliada pela END, a funcionalidade avaliada por meio da Escala Funcional Específica do 

Paciente, os movimentos mandibulares foram mensurados pela paquimetria e capturados 

e analisados pela Análise Cinemática do Movimento.    
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Fase intervenção: Os indivíduos foram aleatorizados em 2 grupos: Grupo A 

(intervenção): Mobilização Mandibular Inespecífica e Grupo B (placebo): utilização de um 

aparelho de Ultra-som modificado internamente que não emitia ondas ultrassônicas.  O 

tratamento foi realizado três vezes por semana, 12 sessões de aproximadamente 30 

minutos cada. Antes e ao final de cada sessão, os indivíduos foram avaliados pela END e 

foi realizada a paquimetria para a mensuração da abertura e lateralidades. 

Fase pós-intervenção: Nessa fase foram realizadas as mesmas avaliações da fase 

pré-intervenção, que ocorreu imediatamente após o término da fase intervenção.  

Fase follow-up: Um mês após a última sessão foram realizada novamente as 

mesmas avaliações da fase pré e pós intervenção.    

 

4.2. Cegamento  

Quatro fisioterapeutas e um dentista fizeram parte do protocolo. Um fisioterapeuta foi 

responsável pelas avaliações, outro pela fase intervenção, sendo esse cego para as 

avaliações e alocação dos participantes nos grupos. Um terceiro fisioterapeuta foi 

responsável pela execução da análise cinemática (um dentista acompanhou as coletas e 

realizou a colocação e a retirada dos braquets nos participantes) e o quarto fisioterapeuta 

fez o processamento e análise dos dados coletados. A aleatorização e ocultação da 

alocação foram realizadas por um colaborador externo, não participante da pesquisa, que 

organizou em envelopes opacos individuais os pacientes e respectivas intervenções 

(Grupo A) e placebo (Grupo B) previamente alocados. Com este processo, os 

participantes tiveram a mesma probabilidade de serem alocados em um dos dois grupos 

de tratamento. O cegamento do avaliador e dos pacientes foi mantido até o término da 

pesquisa e tabulação dos dados. 

 

4.3. Critérios de inclusão 

Foram incluídas no estudo mulheres, portadoras de DTM, diagnosticados pelo 

RDC/TMD, com desvio e/ou deflexão mandibular, dentição completa (exceto terceiros 

molares), idades entre 18 a 45 anos. 
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4.4. Critérios de exclusão  

Foram excluídos do estudo mulheres sem DTM, portadores de DTM associada a 

doenças sistêmicas que comprometem as articulações e/ou músculos mastigatórios; over 

bite (mordida profunda) maior que 3mm pois isso dificultaria a fixação e permanência dos 

braquets na coleta dos dados cinemáticos, falhas dentárias, doenças neuromusculares; 

com hipo/hiperplasia condilar; que estivessem usando qualquer tipo de prótese dentária; 

que estivessem em tratamento ortodôntico e/ou fisioterapêutico; que apresentassem 

distúrbios neurológicos ou comportamentais que impossibilitasse a realização da análise 

cinemática e/ou com história de cirurgia prévia da ATM ou ortognática; que estivessem 

fazendo uso de qualquer medicação por indicação médica ou por conta própria. 

 

4.5. Amostra 

A pesquisa contou com a participação de mulheres, com idade entre 18 e 45 anos, 

diagnóstico de DTM confirmado pelo RDC/TMD, que foram recrutadas nas clínicas de 

fisioterapia e odontologia da Universidade Nove de Julho, São Paulo.  

 

4.6. Considerações Éticas 

Todas as avaliações foram realizadas no Laboratório de Biodinâmica do Movimento 

Humano da Universidade Nove de Julho, localizado na Rua Professora Maria José 

Barone, nº300, 1º andar, Vila Maria, São Paulo-SP, (NAPAN). Não houve riscos e nem 

despesas aos indivíduos para a realização do mesmo. A todos as participantes foram 

solicitadas o preenchimento do Termo de Consentimento Formal e Esclarecido (ANEXO I) 

de participação após o completo esclarecimento dos objetivos da pesquisa. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (COEP) da Universidade Nove de Julho - 

CAAE: 43557215.6.0000.5511 e o protocolo registrado no Clinical Triais - NCT02880774. 

 

4.7. Desfechos 

Desfecho Primário: Amplitude do Movimento Mandibular.  

Desfechos Secundários: Dor, Funcionalidade, Qualidade de Vida, Movimento e 

Trajetória Mandibular.  
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5. PROCEDIMENTOS 

5.1.Questionários e métodos de avaliação 

- RDC/TMD: (ANEXO II) - É um instrumento diagnóstico biaxial53, composto pelo 

exame clínico baseado na avaliação física detalhada avaliando-se o padrão de abertura 

bucal, extensão vertical de movimento mandibular, ruídos da ATM na palpação para 

extensão vertical de movimento, movimentos mandibulares excursivos, ruídos da ATM a 

palpação durante excursão lateral e protrusão. O diagnóstico clínico se divide em três 

grupos54. O questionário que integra o RDC/TMD é composto de 31 itens envolvendo 

saúde em geral, saúde oral, história de dor facial, limitação de abertura, ruídos, hábitos, 

mordida, zumbidos, doenças em geral, problemas articulares, dor de cabeça, 

comportamento atual, perfil econômico e social. O RDC foi aplicado em todas as 

voluntárias da pesquisa pelo mesmo avaliador cego, previamente treinado, para 

diagnosticar DTM. As mensurações das amplitudes de movimento mandibular foram 

realizadas pelo próprio avaliador utilizando um paquímetro universal digital da marca 

Starrett Ind. e Com. LTDA 

 

- QUALIDADE DE VIDA 

WHOQOL-BREF: (ANEXO III) – Para a avaliação da qualidade de vida foi utilizado o 

WHOQOL-BREF, uma versão abreviada do WHOQOL-100, um instrumento desenvolvido 

pelo grupo de qualidade de vida da organização mundial de saúde (grupo WHOQOL), 

composto por 26 questões, 2 referentes a saúde global e geral e as demais divididas em 

quatro domínios: saúde física, psicológica, relações sociais e meio ambiente. Cada 

pergunta é pontuada de acordo com a escala de Likert (1 a 5). Ao final do estudo os 

resultados foram transformados em escala linear (0-100), valores iguais ou próximos a 0 

apresentam qualidade de vida desfavorável e próximos ou iguais a 100, apresentam 

qualidade de vida favorável. A versão brasileira do WHOQOL-BREF mostrou-se uma 

ferramenta com características satisfatórias de consistência interna, tornando-se uma 

ferramenta útil para avaliação da qualidade de vida em estudos envolvendo populações 

brasileiras55. 

Domínio físico: Questões referentes à dor e desconforto, energia e fadiga, sono e 

repouso, mobilidade, atividades de vida cotidiana, dependência de medicação ou de 

tratamentos, e capacidade de trabalho. 
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Domínio psicológico: Questões relacionadas a sentimentos positivos; pensar, aprender, 

memória e concentração; autoestima; imagem corporal e aparência. 

Domínio de relações sociais: Questões referentes a relações pessoais, suporte (apoio) 

social, e atividade sexual. 

Domínio meio ambiente: Questões abordando a segurança física e proteção; ambiente 

no lar; recursos financeiros, cuidados de saúde e sociais (disponibilidade e qualidade); 

oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; participação em atividades de 

recreação e oportunidades de lazer; ambiente físico (poluição, ruído, trânsito, clima); e 

transporte56.   

O questionário é autoexplicativo, podendo ser aplicado de 3 maneiras: auto 

administrado, assistido pelo entrevistador ou ainda administrado pelo entrevistador 57. 

 

- FUNCIONALIDADE 

Escala Funcional Específica do Paciente: (ANEXO IV) - A Escala Funcional 

Específica do Paciente é uma escala global, portanto pode ser usada para qualquer 

região do corpo. É solicitado para o paciente identificar até 3 atividades que está incapaz 

de realizar ou apresenta alguma dificuldade, podendo incorporar questões que não foram 

abordadas em uma escala genérica, mas que seja importante para o problema do 

paciente. A mensuração é feita por escalas do tipo Likert de 11 pontos para cada 

atividade, sendo que quanto maior a pontuação média (0-10) melhor é a capacidade do 

paciente para realizar as atividades58. 

 

- INTENSIDADE DE DOR: Escala numérica de dor - END: (ANEXO V) - Escala 

simples e de fácil aplicação, composta de uma sequência de números, de 0 (sem dor) a 

10 (pior dor que se pode imaginar). O grau de dor foi avaliado quando indivíduo estava 

em repouso, antes e depois da realização de cada sessão59. 

 

- PAQUIMETRIA - Para avaliar a amplitude de movimento mandibular (em 

milímetros), foi utilizado um paquímetro digital 150mm/6" da marca Starrett® Ind. e Com. 

LTDA.  Os referidos procedimentos de avaliação constituíram a avaliação clínica do 

RDC/TMD (pergunta 4b do exame clínico, eixo I.)46, mas também foram realizados pré, 

após todas as 12 sessões de tratamento e no follow Up de um mês. Para essa 
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mensuração o paciente permaneceu sentado com 90 graus de flexão de joelho, pés 

completamente apoiados ao solo, as mãos apoiadas nas coxas e olhando para frente. Foi 

solicitado ao mesmo, a abertura e lateralidades da mandíbula para realizar a mensuração 

com o paquímetro (Figura 1).  

Figura 1: Posicionamento do paquímetro (borda dos incisivos centrais superiores e 

inferiores). 

 

- CINEMÁTICA TRIDIMENSIONAL 

Para a aquisição dos dados da cinemática foi utilizado o sistema Vicon®. Esse 

recurso emprega quatro componentes: emissor; meio; refletor e receptor. Os refletores, 

também chamados de marcadores, foram dispostos nos participantes em pontos 

estratégicos:  

- Em um óculos, ajustado atrás da orelha do voluntário (Figura 2 - 3) para 

proporcionar maior fixação, estavam três marcadores de 14mm previamente colados, 

servindo como um sistema local de referência para o seguimento dos movimentos da 

cabeça de cada paciente.  

- Nos incisivos centrais inferiores foram colados 2 barquetes ortodônticos (Morelli®) 

preso a uma “antena” extra oral (Figura 2), confeccionada com fio ortodôntico (Morelli®) 

dobrado em três hastes, formando um cluster com 3 marcadores de 9 mm fixados nas 

extremidades das hastes, servindo como um sistema local de referência para os 

movimentos do seguimento mandíbula. 

- Um marcador de 9 mm foi fixado no tragus da orelha externa direita e esquerda 

(Figura 3-4) servindo como um eixo comum para os segmentos da cabeça e mandíbula. 
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- Foi utilizado um apontador previamente calibrado com dois marcadores colineares 

(Figura 5), um de 25mm e outro de 14mm, para identificar virtualmente o primeiro pré-

molar inferior direito e esquerdo, primeiro pré-molar superior esquerdo e direito e os 

incisivos centrais superior e inferior.   

 

  

 

Figura 2. Marcadores fixados nos dentes incisivos centrais inferiores e no óculos. 

 

 

 

 

Figura 3. Marcador fixado no tragus da orelha externa esquerda 
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Figura 4. Marcador fixado no tragus da orelha externa direita 

 

 

 

Figura 5. Apontador com os dois marcadores colineares. 

 

A posição desses segmentos no espaço foi feita da seguinte maneira: O seguimento 

da cabeça em relação ao sistema de coordenadas global do laboratório e o seguimento 

da mandíbula em relação ao sistema de coordenadas local da cabeça.  

Faz parte do equipamento um sistema de visão composto de oito câmeras 

emissoras de luz infravermelha, que refletem nos marcadores. O emissor de 

infravermelho, incluído nas câmeras, possui LEDs (Diodo Emissor de Luz) que circundam 

a lente da câmera. O formato esférico dos marcadores permite que a luz reflita em todas 

as direções, desde que estejam no campo de visão do conjunto de câmeras. O receptor é 

uma câmera de espectro de resposta sensível ao infravermelho. Dessa forma, emissor e 

receptor cobriram sempre uma mesma área. Cada câmera varreu vários pontos no 
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espaço, supervisionando uma área predeterminada, a qual precisou de no mínimo duas 

câmeras para a reconstrução de cada marcador no espaço tridimensional. Um número 

maior de câmeras garantiu a captação em situações onde houve obstrução de outra, 

durante as atividades funcionais. 

Todas as câmeras foram conectadas a um computador dedicado ao tratamento do 

sinal de vídeo. Este possui placas com diversas funções: circuito e temporização/controle; 

circuito gerador de coordenadas e circuito de interface para as câmeras. Uma vez 

armazenados na memória de vídeo, os dados foram transferidos para um segundo 

computador de propósito geral. Neste, um software próprio, Nexus® 1.8.5 foi utilizado para 

processamento e reconstrução da imagem 3D dos marcadores por meio de um modelo 

biomecânico e diversos algoritmos matemáticos (Figura 6). A avaliação cinemática dos 

movimentos da mandíbula foi executada com os indivíduos sentados em uma cadeira, 

com as costas completamente apoiadas no encosto, olhos abertos, pés paralelos e 

apoiados no solo, e braços apoiados sobre os membros inferiores.  

 

 

Figura 6. Reconstrução da imagem tridimensional. 

 

 Foram realizados os seguintes capturas: 

 - Captura Estática: O voluntário permaneceu imóvel, com a boca fechada, durante 

cerca de 5 segundo mantendo contato entre as arcadas. Em seguida um apontador 

(Figura 5) foi posicionado no primeiro pré-molar inferior direito e com o indivíduo sem se 

mover foi feito a coleta, dessa mesma  foram coletados em seguida o primeiro pré-molar 
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inferior esquerdo, superior esquerdo e direito e entre os incisivos centrais superior e 

inferior.  

 - Captura dinâmica 1:  Foram realizadas seis repetições em abertura e fechamento 

livre até tocar os dentes (habitual); 

- Captura dinâmica 2:  Foram realizadas seis excursões direitas e seis excursões 

esquerdas da mandíbula (lateralidade).   

Todos os participantes foram previamente familiarizados com o procedimento. 

 

Processamento dos dados cinemáticos 

Para o processamento das capturas estática e dinâmica, um sistema local de 

referência (SLR) para a mandíbula foi construído usando um cluster com três marcadores 

fixados nos incisivos centrais inferiores, três marcadores fixados em um óculos e 

marcadores fixados sobre os tragus da orelha direita e esquerda, utilizados para calcular 

o SRL dos respectivos segmentos anatômicos. Cada SLR foi construído com o eixo z 

para cima, o eixo y apontando para a direita do indivíduos o eixo x perpendicular à estes. 

Os SRLs foram centrados, respectivamente, na parte central do óculos e no marcador 

central do cluster fixado nos dentes (Figura 7).  

O ângulo de deslocamento da mandíbula, entre o marcador central situado no 

óculos e o marcador central do cluster foi computado e corresponde à condição de boca 

fechada. Depois de reconstruir o movimento mandibular, a captura dinâmica foi 

processada a fim de extrair os parâmetros necessários. 

Para calcular a ADM, as coordenadas 3D dos marcadores foram medidas e a 

diferença entre a posição máxima e mínima alcançada pelos marcadores, foi computada ( 

Figura 8). A relação entre a ADM do lado direito e esquerdo também foi calculada de 

forma a quantificar a assimetria no movimento. 

Foram obtidos por meio de uma rotina própria desenvolvida no software Vicon 

ProCalc 1.01 às seguintes variáveis para análise :  

- Amplitude de movimento (ADM) da mandíbula, 

- Tempo do Pico do movimento, 

- Deslocamento da mandíbula. 

Durante a abertura e o fechamento, excursões laterais direita e esquerda da 

mandíbula.       
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Figura 7. Sistema de coordenadas crânio – mandíbula 

 

 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL DE TRATAMENTO 

A técnica fisioterápica utilizada nesse projeto foi a Mobilização Mandibular 

Inespecífica, que foi aplicada em ambos os grupos de tratamento. Ela tem por objetivo 

aumentar a função entre as superfícies articulares, eliminar contraturas de partes moles e 

restaurar o comprimento do músculo promovendo assim um efeito analgésico e com 

consequente melhora na abertura e lateralidades bucais.  

Grupo A: A mobilização mandibular inespecífica foi realizada com o indivíduo em 

decúbito dorsal sobre a maca, por um terapeuta experiente e previamente treinado, onde 

utilizando luvas descartáveis, posicionou o primeiro quirodáctilo no último molar, 

solicitando que o indivíduo mantivesse o contato dos dentes sobre o dedo do terapeuta, 

de forma suave, porém sem perder o contato, para proporcionar estabilidade durante a 

mobilização inespecífica60 que é traduzida por pequenos movimentos oscilatórios paralelo 

as arcadas (Figura 9) de forma intermitentemente durante 1 minuto, fazendo cinco 

repetições. No intervalo durante as repetições, o indivíduo realizou quinze vezes 

exercícios de língua no palato, onde o fisioterapeuta solicitava ao voluntário que 

mantivesse a boca aberta e colocasse a língua no céu da boca. Em relação ao lado 



31 

 

 

 

articular a ser mobilizado, este foi previamente definido por meio do diagnóstico realizado 

pelo RDC/TMD, podendo ser uni ou bilateralmente mobilizados, a depender do 

diagnóstico. O terapeuta se manteve em ortostatismo no lado contrário a mobilização 

evitando assim qualquer pressão sobre a mandíbula. O tratamento teve a duração de 

aproximadamente 8 minutos por sessão, que foram realizadas por 3 vezes por semana, 

por 4 semanas, totalizando assim 12 sessões.  

                                          

Figura 8. Técnica de mobilização mandibular inespecífica. 

 

Grupo B: Para o tratamento do Grupo B foi realizado o posicionamento idêntico ao 

Grupo A. Com o indivíduo em decúbito dorsal sobre a maca, foi utilizado um aparelho de 

Ultra-som modificado internamente de forma q não promover a emissão de ondas 

ultrassônicas sobre a região da face com presença de DTM (Figura 5).  

Sabe-se que equipamentos utilizados desse modo não oferecem tratamento 

específico, mas garantem a credibilidade da intervenção placebo como relatado em 

ensaios anteriores61,62.  

O deslizamento do cabeçote foi feito com uso de gel e de forma leve evitando assim 

a realização de uma massagem local. O tempo de aplicação 63 foi o mesmo oferecido ao 

Grupo A, aproximadamente 8 minutos e os procedimentos desse grupo tiveram a duração 

de 4 semanas, 3 vezes por semana, totalizando 12 sessões.  
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Figura 9. Ultrassom Dessintonizado 

 

 

6. ESTATÍSTICA 

6.1. CÁLCULO DA AMOSTRA  

O tamanho da amostra foi definido a partir de um estudo piloto com 8 indivíduos 

portadores de DTM, com idade média de 28,6±3,1 anos e altura média de 168,2±10,8 cm. 

O valor médio do movimento de abertura bucal pré (43,31 ± 5,69 mm) e pós (50,83 ± 

4,97) 12 sessões da mobilização mandibular inespecífica foram utilizados para essa 

estimativa. Para o cálculo foram considerados os valores α = 0,05 (5% de chance de erro 

de tipo I) e 1-β = 0,95 (% do poder da amostra). O número estimado foi de 9 indivíduos. 

Considerando a possibilidade de uma perda amostral de 20% foram considerados para 

esse estudo 11 indivíduos. No entanto, para aumentar o poder estatístico, serão utilizados 

15 indivíduos por grupo. O cálculo foi realizado por meio do software G*Power de acordo 

com FAUL et al. (2007)64. 

 

6.2. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A amplitude do movimento mandibular foi o desfecho primário e foi quantificado pela 

Paquimetria. A Análise da trajetória do movimento mandibular a dor, funcionalidade e a 

qualidade de vida são os desfechos secundários.  
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Abstract:  

Introduction: Temporomandibular disorder (TMD) is characterized as a complex and 

multifactorial disease, where functional and pathological alterations compromise the 

temporomandibular joint, masticatory muscles, and other associated structures. Due to the 

complexity of TMD, the need for interdisciplinary treatment is noted, among which, 

physical therapy using manual resources, has been highlighted. Objective: The aim of this 
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study will be to evaluate the influence of nonspecific mandibular mobilization on the 

opening and laterality mandibular movements of patients with a diagnosis of TMD, as well 

as to analyze the pain behavior, quality of life, and functionality of individuals with TMD, 

pre, immediately, and 30 days after 12 treatment sessions. Method: This is a randomized, 

placebo-controlled, blind study, designed to evaluate the effects of Nonspecific Mandibular 

Mobilization x Placebo (detuned ultrasound). The individuals will be randomized and 

assigned to two groups: Group A (intervention) and Group B (placebo) and evaluated 

according to the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD) for the diagnosis of TMD, the Numerical Scale of Pain (NDT), quality of life 

questionnaire (WHOQOL-BREF), Patient Specific Functional Scale, pachymetry and 

Three-dimensional Kinematic Analysis. Statistical Analysis: Mandibular movement will be 

the primary outcome and will be quantified pachymetry. Pain, Functionality, and Quality of 

Life will be secondary outcomes. Initially the distribution of the data will be verified by the 

Shapiro-Wilk test. In the comparisons between groups, if the data present normal 

distribution, repeated measures ANOVA for two factors will be used, these being: group 

(intervention and placebo) and treatment (pre- and post-intervention), with the Bonferroni 

correction. If the data do not present normal distribution, a logarithmic function will be used 

for the distribution correction. A significance level of p <0.05 will be used. 

 

Key-words: Temporomandibular Joint Disorders, Mandibular Movement, Musculoskeletal 

Manipulations, Physical Therapy Modalities.  

   

Registered in the Clinical Trials - NCT02880774 

Date of trial registration: August/2016 

Anticipated completion date: August/2017 

Funded by: Universidade Nove de Julho – UNINOVE and CAPES (Coordination for the 

Improvement of Higher Level – or Education - Personnel) 
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1. CONTEXTUALIZATION 

Temporomandibular disorders (TMD) are defined as a group of heterogeneous 

alterations that affect the temporomandibular joint (TMJ), involving important functional 

and anatomical elements, being characterized as a complex and multifactorial disease1-3. 

The most effective and common signs are joint noise and limitations in the range of 

mandibular movements, with or without articular disk displacement during mandibular 

function4,5 and the most predominant symptoms are pre-auricular pain in the TMJ and/or 

the masticatory muscles6-9.A study performed in a Brazilian urban population indicates that 

39.2% of the individuals presented at least one sign or symptom of TMD10. 

Its development may be related to traumatic affections of the jaw or TMJ, occlusal or 

malocclusion interference, alterations in masticatory muscles, microtrauma caused by 

continuous parafunctions5, rheumatic conditions, emotional stress, anxiety, and postural 

abnormalities 11thus generating a large impact on quality of life 12-14and sleep for patients 

with this disease15,16.  

When there is an anatomic derangement between the disc, condyle, and articular 

eminence, imbalances occur that are mostly characterized as anterior displacement of the 

articular disc, with or without reduction. In both cases, the disc is presented anterior to the 

mandibular condyle with the mouth closed, being able to reassume its position, 

characterizing a disc displacement with reduction (DDCR), which presents a click during 

opening as the main characteristic17,18. The disc may present anterior to the condyle 

throughout the mouth opening movement, promoting an anterior disc displacement without 

reduction (DDWOR), characterized by the absence of clicking, which may even, in severe 

cases, cause motion limitation and functional alterations of the mandible, through 

adaptation of retrodiscal tissues17,18. 
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Due to the complexity of TMD, the involvement of a multidisciplinary team is 

necessary 19-21, among which, physical therapy using manual resources 22-26, is 

highlighted. Manual therapy has been shown to be an important method for reducing pain, 

disability, and local ischemia 27, promoting the disruption of fibrous adhesions, improving 

the extensibility of the non-contractile structures, and increasing the range of motion 

(ROM)28. It has also been observed that the use of manual therapy favors the transmission 

of afferent information through stimulation of mechanoreceptors29, stimulating 

proprioception and production of synovial fluid27,28.  Studies29-32that applied manual 

therapy, electing mandibular mobilization as the technique in individuals with TMD, 

reported a reduction in pain and improved mandibular ROM. FELÍCIO et al. (2008)33, 

observed an increase in ROM and reduced pain in subjects treated with Orofacial 

Myofunctional Therapy, which is a combination of techniques such as massotherapy and 

joint mobilization. 

Knowledge of mandibular movement is important for better understanding of the 

normal function of the temporomandibular joint (TMJ) and study of the etiology, diagnosis, 

and subsequent treatment of temporomandibular disorders34,35. The mandibular movement 

also influences the joint development and masticatory system 36,37. Therefore, knowing the 

three-dimensional motion of the mandibular (3D) in relation to the maxilla is essential for 

relevant clinical applications. The literature38 provides information on the range of motion 

measured by the distance between the incisal edges of the upper and lower incisors, 

through digital pachymetry the average mouth opening of an adult is approximately 50mm. 

In patients with TMD the average mouth opening is from 32mm to 44mm for maximum 

opening without pain. Thus, seeking tools that can better exploit evaluation of the 

movement, will contribute to therapeutic success. Kinematics have become increasingly 
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widespread in different areas of knowledge, such as in the analysis of gait in 

adolescents39, and children40, alterations related to the biomechanics of the feet 41,42, and 

musculoskeletal alterations related to patellofemoral syndrome 43, also being useful in the 

qualitative evaluation of TMJ movements. 

Thus, based on previous studies from our research group (AMARAL et al. 2013)44(EL 

HAGE et al. 2013)45 the hypothesis of this study, based on physiological alterations 

promoted by nonspecific mandibular mobilization, is that an alteration in mandibular 

movement will occur, with a consequent reduction in signs and symptoms, in individuals 

with temporomandibular dysfunction.  

Currently the literature contains investigations on various possible methods for 

evaluation and treatment of TMD44-59. These scientific findings demonstrate the current 

clinical needs of health professionals, due to this dysfunction being of multifactorial origin, 

with complex diagnosis, and a pathological mechanism that may involve a number of 

stomatognathic system structures1,2, thus, the more therapeutic resources proven to be  

effective scientifically, the better the treatment strategies for TMD.  

Thus, this study proposes to carry out treatment with a physical therapy technique 

known as manual therapy, or Nonspecific Mandibular Mobilization, followed by analysis of 

the mandibular movements during functional activities, carried out pre- and post-the 

physiotherapy intervention. The results could be of great experimental and clinical 

importance for the understanding of mandibular movement, especially when the individual 

exhibits signs and/or symptoms of TMD and there is a need for some kind of treatment 

and further evaluation of mandibular movement. Despite studies in the literature which 

analyze mandibular movements in patients with TMD52-56, there are no studies that 

evaluate and compare these findings after physical therapy, encouraging the investigation 
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into how much an intervention with manual therapy may interfere with the movement, 

through kinematic analysis.  

It is known that 39.2% of the population presents at least one sign or symptom of 

TMD, according to an epidemiological study10. Therefore, presenting this data as a 

national reference, and knowing that the TMD is multifactorial 2,57, the more therapeutic 

resources proven scientifically to be effective, the better the treatment strategies for TMD, 

which could contribute to public health by helping to reduce the incidence rates, in 

research and in the clinic. 

2. HYPOTHESIS 

2.1. Research hypothesis: Nonspecific mandibular mobilization alters the 

mandibular movement and increases joint mobility in patients with TMD, pre, immediately 

after, and 30 days after 12 treatment sessions. 

2.2. Null hypothesis: Nonspecific mandibular mobilization does not alter the 

mandibular movement and does not increase joint mobility in patients with TMD pre, 

immediately after, and 30 days after 12 treatment sessions. 

3. OBJECTIVE 

3.1. General objective 

The aim of this study is to evaluate the influence of nonspecific mandibular 

mobilization on the mandibular opening and laterality movements in individuals with a 

diagnosis of TMD, pre, immediately after, and 30 days after 12 treatment sessions. 

3.2. Specific objectives 

- To analyze pain intensity through the Numeric Pain Scale (END) pre, immediately 

after, and 30 days after 12 treatment sessions. 
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- To analyze quality of life through the WHOQOL-BREF questionnaire of individuals 

with TMD, pre, immediately after, and 30 days after 12 treatment sessions. 

- To analyze functionality through the Patient Specific Functional Scale, pre, 

immediately after, and 30 days after 12 treatment sessions. 

4.  METHODOLOGY 

4.1 Study design 

This is a randomized, placebo, controlled, blind study, designed to investigate the 

effects of the Nonspecific Mandibular Mobilization technique x Placebo (detuned 

ultrasound). The individuals will be divided into two groups by a block randomization 

process (there will be two blocks of 24 envelopes in total), using opaque, sealed 

envelopes containing: Group A = n12 (intervention) and Group B = n12 (placebo). The 

evaluations will be performed using: Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders (RDC/TMD), END, WHOQOL-BREF, Patient Specific Functional Scale, 

Pachymetry, and Kinematic Analysis (Figure 1) - (CONSORT 2010)58. 
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FIGURE 1 .Flowchart of the project (CONSORT 2010)58 
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The study will be divided into four phases: 

Pre-intervention phase: The individuals will be recruited according to the inclusion 

criteria and evaluated by RDC / TMD for diagnosis of TMD. The evaluation of quality of life 

will be conducted using the WHOQOL-BREF, the intensity of the pain will be measured by 

the END, functionality will be evaluated through the Patient Specific Functional Scale, and 

mandibular movements will be captured and analyzed by the Kinematic Analysis of 

Movement and Pachymetry. 

Intervention phase: The individuals will be randomized into 2 groups: Group A 

(intervention): Nonspecific Mandibular Mobilization and Group B (placebo): use of a 

detuned ultrasound device. The treatment will take place three times a week for 12 

sessions of about 30 minutes each. Before and after each session, the subjects will be 

evaluated using the END and pachymetry will be performed to measure the opening and 

laterality. 

Post-intervention phase: In this phase the same evaluations as the pre-intervention 

phase will be conducted, which will take place immediately after the end of the intervention 

phase. 

Follow-up phase: One month after the final session, the same evaluations as in the 

pre and post intervention phases will be performed again.  

 

4.2 Blinding 

 Four physiotherapists and one dentist will form part of the protocol. One 

physiotherapist will be responsible for the evaluations. The second physiotherapist will be 

responsible for the intervention phase, being blind to the evaluations and allocation of 
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participants into groups. Another physiotherapist will be responsible for executing the 

kinematic analysis (the dentist will monitor the collections and carry out the placement and 

removal of dental brackets from the participants), and the fourth will perform the 

processing and analysis of data collected. The randomization and allocation concealment 

will be performed by an external collaborator, not a participant of the research, who will 

organize previously allocated patients and their interventions (Group A) and placebo 

(Group B) in individual opaque envelopes. From this process, the participants will have the 

same probability of being allocated to either of the two treatment groups. The evaluator 

and patient blinding will be maintained until the end of the research and data tabulation.  

 

4.3. Inclusion criteria 

Women59, suffering from TMD diagnosed through RDC/TMD, with mandibular 

deviation and/or deflection, complete dentition (excluding third molars), aged 18 to 45 will 

be included in this study. 

 

4.4. Exclusion criteria 

Individuals who present any of the following will be excluded from participation in this 

study: individuals without TMD; TMD patients who present systemic diseases affecting the 

masticatory joints and/or muscles; an over bite greater than 3 mm, teeth absences, 

neuromuscular diseases; with condylar hypo/hyperplasia; use any type of dental 

prosthesis; are in orthodontic and/or physical therapy; present neurological or behavioral 

disorders that preclude the achievement of kinematic analysis, and/or a history of prior 

TMJ or orthognathic surgery. 
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4.5. Sample 

The study will include women, aged between 18 and 45, with a TMD diagnosis 

confirmed by RDC/TMD, who will be recruited from the physiotherapy and dentistry clinics 

at the University Nove de Julho, São Paulo. 

 

4.6. Ethical considerations 

All evaluations will be conducted at the Biodynamics Laboratory of Human Movement 

at the University Nove de Julho, located on Rua Professora Maria José Barone, 300, 1st 

floor, Vila Maria, Sao Paulo-SP, (NAPAN), with no risk or expenses to individuals for the 

realization thereof. All the participants will be asked to complete the Formal and Informed 

Consent Form (Appendix I) prior to participation, after full clarification of the research 

objectives. The project was approved by the Research Ethics Committee (COEP) of the 

University Nove de Julho - CAAE: 43557215.6.0000.5511 and registered in the Clinical 

Trials - NCT02880774. 

 

4.7. Outcomes 

Primary Outcome: Mandibular movement. 

Secondary Outcomes: Pain, functionality, and quality of life. 

 

5. PROCEDURES 

5.1. Questionnaires and evaluation methods 

- RDC/TMD: (ATTACHMENT II) - This is a biaxial diagnostic tool60, composed of a 

clinical examination based on a detailed physical assessment evaluating the pattern of 
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mouth opening, vertical extent of mandibular movement, TMJ noises on palpation to the 

vertical extension of movement, mandibular excursive movements, TMJ noises on 

palpation during lateral excursion and protrusion. The questionnaire integrated in the 

RDC/TMD is composed of 31 items involving general health, oral health, history of facial 

pain, opening limitation, noise, habits, bite, tinnitus, general diseases, joint problems, 

headaches, current behavior, and economic and social profile61. The RDC will be applied 

to all the volunteers in the study by the same blinded evaluator, previously trained to 

diagnose TMD. The measurements of the mandibular range of motion will be performed by 

the evaluator using a digital universal caliper of the brand Starrett Ind. & Com. LTDA 

 

QUALITY OF LIFE 

WHOQOL-BREF: (ATTACHMENT III) – For the evaluation of quality of life the 

WHOQOL-BREF will be used, an abbreviated version of the WHOQOL-100. This is an 

instrument developed by the quality of life group of the world health organization 

(WHOQOL group), consisting of 26 questions, 2 relating to global and general health and 

the rest divided into four domains: physical, psychological, social relationships, and 

environment. Each question is scored according to the Likert scale (1 to 5). At the end of 

the study the results will be transformed into a linear scale (0-100), scores equal to or near 

0 will represent an unfavorable quality of life and close to or equal to 100, will represent a 

favorable quality of life. The Brazilian version of the WHOQOL-BREF has been shown to 

be a tool with satisfactory internal consistency, making it a useful tool for evaluating the 

quality of life in studies involving Brazilian populations62. 
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Physical domain: Questions related to pain and discomfort, energy and fatigue, 

sleep and rest, mobility, daily life activities, dependence on medication or treatment and 

work capacity. 

Psychological domain: Questions related to positive feelings; thinking, learning, 

memory and concentration; self-esteem; body image and appearance. 

Social relationships domain: Questions related to personal relationships, social 

support, and sexual activity. 

Environmental domain: Questions addressing physical security and protection; the 

home environment; financial, health and social care (availability and quality); opportunities 

to acquire new information and skills; participation in recreational activities and leisure 

opportunities; physical environment (pollution, noise, traffic, weather); and transport 63.  

 The questionnaire is self-explanatory and can be applied in three ways: self-

administered, assisted by an interviewer, or administered by an interviewer 64. 

 

FUNTIONALITY 

- Patient Specific Functional Scale: (ATTACHMENT IV) –The Patient Specific 

Functional Scale is a global scale, so it can be used for any region of the body. The patient 

is asked to identify up to 3 activities that they are unable to or have some difficulty carrying 

out, and may incorporate questions that are not addressed in a generic scale, but are 

important for the patient's problem. The measurement is performed by a Likert scale with 

11 points for each activity, and the higher the average score (0-10) the better the patient's 

ability to perform activities 65. 
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PAIN INTENSITY 

END: (ATTACHMENT V)–This is a simple and easy to apply scale, made up of a 

sequence of numbers from 0 (no pain) to 10 (worst pain imaginable).The degree of pain 

will be evaluated when the individual is at rest before and after the realization of each 

session 66. 

 

PACHYMETRY: To assess the extent of mandibular movement (in millimeters), is 

being used a Starrett digital caliper ®. Is measured the opening of the mouth and the 

laterality (lateral deviation to the right and left). These procedures are assessment clinical 

evaluation of the RDC/TMD, but are also undertaken canonized after all 12 treatment 

sessions and in Follow Up to a month. For this measurement the patient remains seated 

with 90 degrees of knee flexion, feet completely supported to the ground, his hands 

supported on the thighs and staring straight ahead. You will be prompted to perform the 

opening and laterality of the mandible for performing the measurement with the caliper. 

 

RECORD OF KINEMATIC SIGNS 

- Equipment Calibration: For each collection day, system calibration will be carried 

out of the Vicon®system. To determine the laboratory reference coordinates (X, Y, Z), a 

metal structure in the form of a "T" will be used, formed by two rods (containing a total of 

five markers), for scanning the volume of interest. The rod will be moved in all planes 

within the same volume, generating data on location and orientation of the cameras within 

the same volume (dynamic calibration). Next, this structure will be placed in the center of 

the collection area to finalize the calibration.  
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Three-dimensional kinematics 

For acquisition of the kinematic data, the Vicon® system will be used. This resource 

employs four components: transmitter; medium; reflector; and receiver. The reflectors, also 

called markers, will be placed on the participants at strategic points:  

- In a pair of glasses, which will be adjusted behind the ear of the volunteer to provide 

greater fixation, there will be three 14 mm previously glued markers, serving as a local 

reference system for the monitoring of movements of the head of each patient.  

- On the lower central incisors 2 orthodontic brackets will be bonded (Morelli®) 

attached to an extra-oral "antenna", made with orthodontic wire (Morelli®) folded into three 

branches, forming a cluster with three 9 mm markers fixed at the ends of the branches, 

serving as a local reference system for tracking the movements of the jaw. 

- A 9 mm marker will be fixed on the tragus of the right and left external ears, serving 

as a local reference system for this anatomical structure.   

- A pointer will be used with two collinear markers, one 25mm and one 14mm, to 

virtually identify the first left and right lower premolars, the first left and right upper 

premolars, and the upper and lower central incisors (figure 2).  
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FIGURE 2. (A) Markers fixed on the lower central incisors and the glasses, (B) 

Marker fixed on the tragus of the left outer ear, (C) and right, (D) Pointer with two collinear 

markers. 

The position in space of these segments will be performed as follows: The head 

segment relative to the global coordinate system of the laboratory, and the mandible 

segment relative to the local coordinate system of the head.   

A vision system consisting of eight cameras emitting infrared light, which reflects the 

markers, will form part of the equipment. The infrared emitter, included in the cameras, 

features LEDs (Light Emitting Diodes) surrounding the camera lens. The spherical format 

of the markers allows the light to be reflected in all directions, provided that they are set in 

the cameras’ fields of vision. The receptor will be a response spectrum camera, sensitive 

to infrared. The camera will scan several points to obtain three-dimensional images in a 

predetermined area. Thus, the transmitter and receiver will always cover the same area. 

Each camera will scan various points in space, covering a predetermined area, which will 
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need two cameras to obtain three-dimensional images (3D) with the position of each 

marker in space. A larger number of cameras will ensure capture in situations where other 

cameras are obstructed during functional activities. 

All cameras will be connected to a computer, dedicated to the treatment of the video 

signal. This contains plates with different functions: circuit and timing/control; coordinate 

generator circuit, and interface circuit for the cameras. Once stored in the video memory, 

the data will be transferred to a second general purpose computer, in which proprietary 

software, 1.8.5 Nexus®, will be used for processing and reconstruction of the 3D image of 

the markers by means of a biomechanical model and various mathematical algorithms 

(figure 3).  

                       

FIGURE 3. Reconstruction of the three-dimensional image 

 

The kinematic evaluation of the jaw movements will be performed with the individuals 

sitting in a chair with their back completely against the backrest, eyes open, feet parallel 

and flat on the floor, and arms resting on the lower limbs.  
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The following tests will be carried out: 

 - Static test: The volunteer will be asked to remain motionless, with their mouth 

closed for about five seconds, while maintaining contact between the arches, during which 

time the static collection will be performed.  

Next, a pointer will be positioned at the first lower right premolar, with an individual 

isometry, and the collection will be performed. In the same way the left side, the upper left 

and right sides, and between the upper and lower central incisors will be collected.  

 - Experimental dynamic 1: Six free repetitions of opening and closing until the teeth 

touch will be performed (habitual); 

- Experimental dynamic 2: Six right excursions and six left excursions of the 

mandible will be performed (laterality).   

All participants will be previously familiarized with the procedure. 

Processing of kinematic data 

For processing the static and dynamic testing, a local reference system (LRS) for the 

mandible will be built using the cluster with three markers fixed on the lower central 

incisors, three markers fixed on the glasses, and markers on the tragus of the right and left 

ears, which will be used to calculate the LRS of the respective anatomical districts. Each 

LRS will be built with the z axis up and the y axis pointing to the right of the individual. The 

LRSs will be centered, respectively, in the central part of the glasses and the central 

marker of the cluster set on the teeth.  

The displacement of the mandible angle between the center marker situated on the 

glasses and the central cluster marker will be computed and correspond to the mouth 
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closed condition. After reconstructing the mandibular movement, the dynamic test will be 

processed in order to extract the necessary parameters. 

To calculate the ROM, the markers of the 3D coordinates will be measured and the 

difference between the maximum and minimum position reached by the markers will be 

computed. The relationship between the ROM on the right and left sides will also be 

calculated to quantify the asymmetry of movement.  

 

5.2. Experimental treatment protocol 

Group A: The Nonspecific Mandibular Mobilization will be performed with the 

individual in the supine position on a stretcher, by an experienced and previously trained 

therapist, who will, while wearing disposable gloves, position their first finger on the last 

molar, performing nonspecific mandibular mobilization67 (Figure 4) intermittently for 1 

minute, performing five repetitions. An interval will be given during the repetitions, in which 

the individual will perform tongue exercises on the palate fifteen times. In relation to the 

side to be mobilized, this will be pre-defined by the diagnosis made by the RDC/TMD and 

may be unilateral or bilateral mobilization, depending on the diagnosis. The therapist will 

remain in the orthostatic position on the side opposite to the mobilization, thus avoiding 

any pressure on the mandible, making small oscillations with millimetric displacement of 

the mandible. The treatment will continue for 4 weeks, 3 times per week, totaling 12 

sessions. 
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FIGURE 4. Nonspecific mandibular mobilization technique. 

 

  Group B: Performed in an identical position to Group A, with the individual in the 

supine position on a stretcher, a detuned ultrasound device will be applied to the region of 

the face with TMD (Figure 5). The procedures for this group will last for 4 weeks, 3 times a 

week, totaling 12 sessions. 

 

FIGURE 5. Detuned ultrasound application. 

 

6. CALCULATION OF SAMPLE 

The sample size was defined starting from a pilot study with 8 individuals with TMD, 

mean age 28.6 ± 3.1 years and height 168.2 ± 10.8 cm. The mean values of mouth 

opening movement pre (43.31 ± 5.69 mm) and post (50.83 ± 4.97) 12 sessions of 

nonspecific mandibular mobilization were used for this estimate. To perform the 
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calculation, the values α = 0.05 (5% chance of type I error) and 1-β = 0.95 (% power of the 

sample) were considered. The estimated number was 9 individuals. Considering the 

possibility of a sample loss of 20%, 11 individuals were considered for this study. 

However, to increase the statistical power, 15 individuals will be included per group. The 

calculation was performed using the G*Power software according to FAUL et al. (2007)69. 

 

7. STATISTICAL ANALYSIS 

The mandibular movement is the primary outcome and will be quantified through 

pachymetry. Pain, functionality, and quality of life are secondary outcomes. Initially the 

distribution of the data will be verified by the Shapiro-Wilk test. In the comparisons 

between groups, if the data present normal distribution, two-factor repeated measures 

ANOVA will be used; these being group (experimental and control) and treatment (pre- 

and post-intervention), with the Bonferroni correction. If the data do not present normal 

distribution, a logarithmic function will be used for the distribution correction. A significance 

level of p <0.05 will be used and all comparisons and statistical analyzes will be performed 

using SPSS, version 20.0 (Chicago, IL, EUA). 
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REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A EFICIÊNCIA DA TERAPIA MANUAL E AS 

PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO UTILIZADAS NA REABILITAÇÃO DAS 

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES.  

 

RESUMO 

Introdução: A DTM pode ser definida como um conjunto de manifestações clínicas, 

associadas a dor ou não, que são geradas por agentes agressores à integridade 

morfológica e/ou funcional do Sistema Temporomandibular. A avaliação é um dos pontos 

chaves para detectar a presença ou não da DTM e para isso as ferramentas usadas 

precisam ser criteriosas e objetivas. Objetivos: o objetivo desta revisão é identificar se a 

terapia manual é eficaz no tratamento para DTM, bem como identificar as principais 

ferramentas que são utilizadas para avaliar a reabilitação dos pacientes com DTM. 

Projeto: Uma revisão sistemática. Métodos: foram utilizados artigos de revistas 

científicas e periódicos, tanto nacionais quanto internacionais, sendo selecionados por 

meio da pesquisa aos bancos de dados da BIREME, PubMed, Science Direct, Scielo, 

Cochrane, Isiweb, Lilacs e Pedro, publicados de 2008 a 2016. A escala PEDro foi usada 

para demonstrar a qualidade dos estudos incluídos. Resultados: Dos 49 artigos 

identificados pela estratégia de busca, 15 artigos preencheram os critérios de inclusão. 

Conclusões: A terapia manual é eficaz no tratamento da DTM principalmente na 

diminuição da dor muscular. A escala visual analógica (EVA) e avaliação clínica com o 

uso do RDC/TMD são as ferramentas mais utilizadas para avaliar os efeitos da terapia 

manual.  

Palavras-chave: Articulação temporomandibular; Terapia manual; Amplitude Mandiluar. 
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Introduction: TMD can be defined as a set of clinical manifestations, associated with pain 

or not, that are generated by agents that attack the morphological and/or functional 

integrity of the temporomandibular system. The evaluation is one of the key points to 

detect the presence or not of the TMD and for this the tools used need to be objective and 

objective. Objectives: The objective of this review is to identify whether manual therapy is  

effective in treating TMD,  

as well as to evaluate the main tools that are used to evaluate the rehabilitation of patients 

withTMD. Project: A systematic review. Methods: articles of scientific journals and 

journals, both national and international, were selected and selected through BIREME, 

PubMed, Science Direct, Scielo, Cochrane, Isiweb, Lilacs and Pedro databases published 

from 2008 to 2016. The PEDro scale was used to demonstrate the quality of included 

studies. Results: Of the 49 articles identified by the search strategy, 15 articles fulfilled the 

inclusion criteria. Conclusions: manual therapy is effective in the treatment of TMD 

mainly in the reduction of muscular pain. The visual analogue scale (VAS) and clinical 

evaluation using RDC / TMD are the most used tools to evaluate the effects of manual 

therapy. 

 

Keywords: Temporomandibular joint; Manual therapy; Amplitude Mandiluar. 

. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A articulação temporomandibular (ATM) é classificada como parte do sistema 

estomatognático, capaz de realizar movimentos complexos1. Alterações 

anatomopatológicos que ocorrem nessa articulação são definidas como disfunção 

temporomandibular (DTM)2, uma doença multifatorial3,4 que pode comprometer a 

funcionalidade de todo o sistema estomatognático, incluindo ligamentos, músculos e disco 

articular5,6.  

A DTM pode ser definida como um conjunto de manifestações clínicas, associadas a 

dor ou não, que são geradas por agentes agressores à integridade morfológica e/ou 

funcional do sistema temporomandibular7 que podem alterar o equilíbrio dinâmico das 

estruturas desse complexo, levando a uma série de sinais e sintomas característicos 

dessa disfunção, apresentando sua prevalência maior em mulheres8. Dentre os sinais e 
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sintomas mais prevalentes na DTM estão a dor de ouvido, dor facial, cefaleia, nevralgias, 

zumbidos, dores musculares e/ou articulares, limitações e desvios da trajetória 

mandibular, ruídos articulares durante a abertura e o fechamento bucal e cervicalgias9, 10.  

A avaliação é um dos pontos chaves para detectar a presença ou não da DTM e 

para isso as ferramentas usadas precisam ser criteriosas e objetivas. Atualmente, a 

ferramenta padrão–ouro para o diagnóstico da presença da DTM é o Research Diagnostic 

Criteria for Temporomandibular Disorder – RDC/TMD, que é um instrumento diagnóstico 

biaxial, composto pelo exame clínico baseado na avaliação física detalhada e por um 

questionário subjetivo11. Para mensuração da intensidade da dor a Escala visual 

analógica (EVA) é a mais utilizada12. A avaliação a dor mediante pressão é realizada 

através da Algometria13. O registro do padrão da atividade muscular e feito pela 

Eletromiografia (EMG)14. No que se diz respeito à avaliação da amplitude de movimento 

mandibular, a utilização do paquímetro mostra-se eficaz e objetiva15. 

Na literatura, a fisioterapia tem se apresentado como um importante tratamento para 

o alívio da dor musculoesquelética, na redução dos processos inflamatórios bem como na 

restauração da função motora oral e segundo a Academia Americana de Distúrbios 

Craniomandibulares e a Associação Dental de Minnesota, o uso de terapias físicas 

(recusros eletrofísicos, exercícios terapêuticos, técnicas de terapia manual – (TM)) tem se 

mostrado eficaz nos tratamentos para DTM16. As técnicas fisioterápicas direcionadas e 

aplicadas à coluna cervical também apresentam resultados importantes nos tratamentos 

das DTMs17-19 devido às relações anatômicas, biomecânicas e fisiológicas entre o sistema 

mastigatório, coluna cervical e cabeça20,21.  

A mobilização dos músculos da mastigação tem mostrado resultados importantes e 

eficazes no tratamento das DTMs22-26, promovendo a redução do quadro álgico, 

aumentando a mobilidade articular, a eliminação de aderências entre as fibras 

musculares, aumentando a circulação local e relaxamento geral. O uso da massagem 

terapêutica promove um aumento da amplitude de movimento da mandíbula, melhora da 

dor e redução da atividade eletromiográfica dos músculos mastigatórios27,28. A Terapia 

Miofascial Intra-Oral (TMI), juntamente com técnicas de quiropraxia e osteopatia também 

são recursos utilizados na fisioterapia para o tratamento da DTM. A diversidade de 

informações acerca do tratamento com o uso da terapia manual nas DTMs, sua variedade 
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de parâmetros em diferentes estudos, juntamente com as variadas ferramentas de 

avaliação, dificultam o estabelecimento de protocolos mais assertivos. 

A revisão sistemática é um dos níveis de evidência mais valorizada pela hierarquia 

dos estudos, facilitando a elaboração de um desenho metodológico mais criterioso, 

permitindo o aumento da confiabilidade dos resultados29. Assim sendo, a hipótese desta 

revisão é que a terapia manual é eficaz no tratamento para DTM.  

No entanto, o objetivo desta revisão é identificar se a terapia manual é eficaz no 

tratamento para DTM, bem como analisar as principais ferramentas que são utilizadas 

para avaliar a reabilitação dos pacientes com DTM. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Esta revisão sistemática foi registrada sob o número CRD45527 no International 

Prospective Register Of Systematic Reviews- PROSPERO, um registo internacional 

prospectivo de revisão sistemática (disponível em 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/). 

 

2.1 Métodos para a identificação de estudos de pesquisa 

Foram utilizados artigos de revistas científicas e periódicos, tanto nacionais quanto 

internacionais, sendo selecionados por meio da pesquisa aos bancos de dados da 

BIREME, PubMed, Science Direct, Scielo, Cochrane, Isiweb, Lilacs e Pedro, publicados 

de 2008 a 2016. Termos de busca usados foram os seguintes: Musculoskeletal 

manipulation in temporomandiular joint disorders; Manipulation therapy in 

temporomandibular joint disorders; Orthopedic manipulation in temporomandibular joint 

disorders; Massage in temporomandibular joint disorders; Mandibular Mobilization. 

 

2.2. Critérios 

Nessa revisão, foram incluídos ensaios clínicos, controlados, aleatorizados, que 

investigaram o efeito da terapia manual nas DTMs e suas ferramentas de avaliação para 

DTMs publicados entre os anos de 2008 á 2016. Consideramos como Terapia Manual 

qualquer manipulação ou mobilização da região temporomandibular, craniomandibular ou 

que tivesse a intenção de promover melhorias nos quadros de DTM.  Foram incluídos na 

revisão artigos restritos a língua inglesa. O tipo de técnica, tempo de aplicação, 

http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/


66 

 

 

 

parâmetros e suas ferramentas de avaliação precisavam estar descritos em cada estudo, 

a fim de que fosse possível identificar os diferentes protocolos utilizados e comparar seus 

respectivos resultados. 

 

2.3. Seleção dos estudos 

Dois autores, independentes verificaram títulos e resumos dos resultados 

identificados pela estratégia de busca. Depois disso, uma leitura de texto completo foi 

feita dos estudos potencialmente elegíveis. As divergências foram resolvidas por 

consenso entre os dois revisores. A lista de referência dos artigos selecionados foi 

consultada para encontrar possíveis estudos adicionais. Os itens duplicados foram 

excluídos do banco de dados. 

 

2.4. Tipos de comparações 

Estudos ativos (exercícios em casa, cuidados habituais, massagens, usos de placas 

etc) e estudos passivos (nenhuma intervenção, lista de espera etc) foram incluídos nesta 

revisão.  

 

2.5. Principais resultados 

Desfecho primário: Melhora do quadro clinico por meio da terapia manual. 

Desfecho secundário: Acurácia das ferramentas de avaliação. 

 

2.6. Extração de dados 

 As principais características dos estudos foram obtidas por meio de informações 

detalhadas (autores, ano, e objetivos do estudo), sujeitos (tamanho da amostra, sexo e 

idade), detalhes intervencionistas (grupos, duração, frequência, técnica e ferramentas 

utilizadas e pontos de aplicação) e conclusão (resultado, desfechos e conclusão do autor). 

A extração de dados foi concluída após a geração de uma lista única dos artigos incluídos 

na revisão. 

 

 

 

2.7. Avaliação da qualidade metodológica: 
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A escala PEDro (Physiotherapy Evidence Database), baseada na lista de Delphi, foi 

utilizada para a avaliação da qualidade Metodológica dos artigos. Os artigos que 

apresentaram maior evidência clínica foram selecionados por esta escala, pois sua 

confiabilidade é suportada empiricamente. Dois revisores, previamente treinados na 

utilização da escala PEDro, realizaram a leitura e pontuaram os artigos, sem que 

houvesse acesso mútuo aos resultados das pontuações. Após esta etapa, foi analisada a 

concordância entre os dois avaliadores e os artigos que apresentaram discordância foram 

lidos novamente e com o auxilio de um terceiro avaliador a pontuação final reformulada. 

Os trabalhos que alcançaram pontuação maior ou igual a 6 foram alocados em tabelas, 

com as respectivas variáveis discriminadas e preenchidas. (Disponível em 

http://www.pedro.org.au).  

http://www.pedro.org.au/
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Tabela 1: Parâmetros da Terapia Manual - Estudo clínico randomizado e controlado 

 

 

 

 

Primeiro 
autor/ 
ano de 

publicação 

nº 
de 
Suj
eito

s 

 
Sexo e idade 

 
Técnica/ 

Intervenção- 
Comparação 

 
Tempo de 
aplicação 

 
Pontos de 
aplicação 

 

Desfecho 
 

Frequência e 
nº de 

sessões 

 
Score 
Pedro 

 

Craane  

et al. 

(2012) 

 

49 

Mulheres  

com idade média de 

34 a 38 anos 

Fisioterapia + 

instrução e 

orientação domiciliar/ 

Grupo Controle 

(orientação+  

instrução domiciliar) 

 

 

x 

 

Músculos 

mastigatórios 

 

ADM Mandibular e 

Dor 

 

 

9 sessões 

durante 

6 semanas 

 

08/10 

Gomes  

et al.  

(2013) 

28 
Ambos os sexos 

com idade entre 18 
a 40 anos 

Massagem 
Facial/Placa Oclusal 

30 min 
Músculos 

mastigatórios 

 
 

ADM Mandibular e 
Dor 

 
 

3 
atendimentos 

semanais por 
4 semanas 

7/10 

Amaral  

et al.  

(2013) 

50 

Ambos os sexos 
com idade média de 

29,6 ± 2,1 anos. 

Mobilização 
mandibular/Centro de 

Pressão (COP) 

1 minuto/ cinco 
repetições. 

Mandíbula 
(pré-molar) 

ADM Mandibular e 
Centro de Pressão 

(COP) 
 

1 atendimeto 

5 
manipulações 

6/10 
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Kalamir  
et al. 

(2013) 
46 

Ambos os sexos 
com idade entre  

18 a 50 anos. 

Terapia manual intra-
oral/ auto – cuidado 
(auto mobilização) 

15 min 
Músculos 

mastigatórios 

 

ADM Mandibular e 
Dor 

 
 

2 
atendimentos 

por 

semana 
durante 5 
semanas 

7/10 

Tuncer  
et al. 

 (2013) 
40 

9 homens  
 31 mulheres 

com idade entre 
 18 e 72 anos 

Fisioterapia em 
casa/Terapia Manual 
(mobilização articular 

e massagem) 
associados. 

30 min. 
Músculos 

mastigatórios 

ADM mandibular e 
Dor 

 
 

3 vezes por 
semana, 
durante 4 
semanas 

7/10 

Piekartz e 
Hall  

(2013) 
43 

Mulheres 
com idade entre 18 

a 65 anos 

Terapia Manual 
Cervical/ 

Tratamento Orofacial 
30 min 

Músculos 
mastigatórios e 

cervicais 

 
 

Dor de cabeça e 
ADM cervical 

 

6 sessões de 

tratamento  
(4 a 6 

semanas) 

6/10 

 

Packer  
et al 

(2014) 

 

32 
 

Mulheres com idade 
entre 18 a 40 anos 

 

Manipulação  
Torácica alta T1/ 

Placebo 
 

 

1  
manipulação 

 

Região 

Torácica 

T1 

 

Dor e ADM 
mandibular 

 

1 sessão de 
tratamento 

 

09/10 

Packer   Mulheres com idade Manipulação   Região ADM mandibular e 1 sessão de  
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et al. 

(2015) 

32 entre 18 a 40 anos Torácica em T1/ 
Placebo 

 

1 manipulação Torácica 
T1 

atividade muscular 
 

tratamento 07/10 

Kalamir  

et al.  

(2012) 

93 

Idade entre 18 e 50 
anos ambos os 

sexos 

Terapia manual  
intra-oral/  

 
auto – cuidado (auto 

mobilização)/ 
 

controle 

10/15 min 
Músculos 

mastigatórios 

 
 

ADM Mandibular e 
Dor 

 
 
 
 

2 
atendimentos 

por semana 
durante 

5 semanas 

8/10 

Kalamir 
 et al.  
(2010) 

30 
Idade entre  

18 e 50 anos 

Terapia intraoral 
miofascial/ 

 
Auto-cuidado e 

educação/ 
 

Controle 

15 min 
Músculos 

mastigatórios 

 
 

ADM Mandibular e 
Dor 

 
 
 

2 sessões de 
tratamento  

por 5 
semanas 

9/10 

Cuccia 
 et al.  
(2010) 

50 

22 homens  
 28 mulheres 

idade entre  
18 a 50  

Osteopatia/ 
Terapia conservadora 

15/25 min 
Músculos 

mastigatórios e 
região cervical 

ADM Mandibular e 
Dor 

 
2 semanas 6/10 

 
Maluf  
et al.  

(2010) 

28 19 a 40 anos 
RPG/ 

Alongamento estático 
da cadeia global 

40 min 
Musculatura 

Global 

ADM Mandibular e 
Dor 

 
8 sessões 6/10 
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Nascimento 
et al. 
(2013) 

 
 

 

20 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ambos os 
sexos, com 
idade acima 
de 18 anos 

(25 a 56anos) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bloqueio 
anestésico do 

nervo 
auriculotemporal/ 

 
Fisioterapia 

 

 

 
 
 
 

 
3
0
m
i
n 

 

Oito 
bloqueios 

 e 

Fisioterapia 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Músculos 
mastigatórios 

/nervo 

Auriculo 
temporal 

 

 
 
 
 
 

 

 

ADM 
Mandibular 

e 
Dor 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

8 bloqueios 
1 por  
semana 

 
3 sessões 
1 por semana 
(após auto 
exercícios) 

 
 

 

06/10 

 

Rodriguez
-Blanco 

 et al. 
(2015) 

 
 

 

60 

 

 
 
 
 
 

 

 

41 mulheres 
19 homens 
com idade 

entre  
18 a 50 anos 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Manipulação do 
masseter/ 

 
Alongamento de 

isquiostibiais/ 
 

Inibição do 
músculo 

suboccipital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Masseter 
4 a 5s 

 
Isquiostibiai

s 
4s 

 

Suboccipital 
4 min 

 

 
 

 

 

Masseter 
 

Isquiostibiais 
 

suboccipital 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ADM 
Mandibular 

 
Dor  

 
Mobilidade 

lombar 

 

 
 

 

1 sessão 
de 
tratament
o 

 
 

 

08/ 
10 
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Piekartz e 
Lüdke 
(2011) 

 
 
 

 
 

43 

 

 
 
 
 
 

 

 

24 Mulheres 
16 Homens, 
com idade 
média de 

36 ± 7,7 anos 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Terapia manual 
cervical (grupo 

de  
cuidados 
usuais)/ 

  
Terapia manual  
com adição de  
técnicas para  

DTM 

 
 
 

 

 
 
 

30 min 

 
 

 
 

 

 
 

Músculos  
mastigatórios  

e cervicais 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Dor de  
cabeça  

e  
ADM  

cervical 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6 
sessões 

concluídas 

entre 
de 21 

e 42 dias. 
 

 
 

 
 
 

 
 

6/10 
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Tabela 2: Método, ferramentas de avaliação e desfecho dos estudos clínicos randomizados e controlados. 
 
 

Primeiro 
autor/ 
ano de 

publicação 
 

 
O que foi avaliado 

 
Ferramentas de 

avaliação 

 
Seguimento das 

avaliações 

 
Resultados 

 
Conclusão 

Tuncer  
et al.  

(2013) 
 
 

ADM Mandibular 
(Abertura) 
 

Dor 
 

RDC/TMD 
 

Escala Visual 
Analógica (EVA). 

Pré, 
imediatamente 
após e 4 semanas 
após o tratamento. 

Dor com stress foi 
diferente entre os 
dois grupos após o 
tratamento. A dor 
diminuiu no grupo 
Fisio em casa + TM, 
comparada com o 
grupo que fez 
somente fisio em 
casa.   Abertura da 
boca aumentou 
significativamente em 
ambos os grupos ao 
longo do tempo.  
Tempo x tratamento 
apresentou efeito 
significativo entre os 
grupos, com um 
efeito maior no Grupo 
Fisio em casa + TM. 

Os resultados sugerem 
que em um período de 
quatro semanas, ou 
seja, em um curto prazo, 
a TM associada com a 
Fisioterapia em casa tem 
um efeito clinicamente 
significativo na 
intensidade da dor e na 
abertura máxima da 
boca sem dor em 
pacientes com DTM. 
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Maluf  
et al.  

(2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADM mandibular 
 

Dor a palpação; 
 

Dor de Cabeça; 
 

Atividade muscular. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RDC/TMD; 
 

Escala Visual 
Analógica; 
 

Eletromiografia. 

No início do 
estudo, 
imediatamente 
após o final do 
tratamento e 2 
meses depois 

Comparando as 
avaliações da dor 
utilizando a EVA, não 
houve diferenças 
significativas com 
exceção da 
severidade de dores 
de cabeça no final do 
tratamento. Não 
houve diferenças 
significativas para os 
limiares de dor e para 
a EMG quando 
comparou-se os 
grupos. 
 
 
 
 
 

Tanto o RPG e 
alongamento estático 
foram igualmente 
eficazes para o 
tratamento da DTM com 
componente muscular. 
Eles também reduziram 
a intensidade da dor, 
gera aumento do limiar 
da dor e diminuição da 
atividade EMG. 
 
 

Piekartz e 
Lüdke  
(2011) 

 
 
 

Dor de cabeça 
cervicogênica; 
 
 

Dor e limitação 
funcional do 

Escala colorida 
analógica da dor 
(CAS) 
 

Algometria 
 

Pré-tratamento; 
 

Após 6 sessões 
de tratamento; 
 
 

O grupo que recebeu 
TM com técnica 
manual adicional na 
ATM mostraram 
diminuição 
significativa da 

Baseados nessas 
observações, acredita-se 
fortemente que o 
tratamento da região 
têmporo-mandibular tem 
efeitos benéficos para 



75 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Packer 
 et al. 
(2014) 

pescoço; 
Ruídos 
Mandibuláres; 
 

DTM com dor; 
 

Limiar de dor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensidade da Dor 
 

ADM mandibular 
 
 

Neck Disability 
Index (NDI) 
Classificação 
internacional de 
dor de cabeça 
(ICHD-ll 2004); 
 

Questionário 
anamnésico de 
Conti – (CMD); 
 

Estetoscópio; 
 

Questionário de 
DTM e Status de 
dor crônica  (GCP-
NL); 
 
 
 
 

Algometria 
 

EVA 
 

RDC/TMD 
 
 

 
Follow up de 6 
meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pré, pós, 48 e 72 
horas após o 
tratamento. 

intensidade de dor de 
cabeça e 
aumentaram a função 
cervical após o 
período de 
tratamento. Estas 
melhorias persistiram 
durante o período 
livre de tratamento 
(acompanhamento) e 
não foram 
observados no grupo 
de cuidados usuais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não houve interação 
significativa do grupo 
para algometria em 
qualquer análise e o 
teste de Cohen não 
revelou nenhum 
efeito significativo do 
tratamento. Além 
disso, não há 

pacientes com dores de 
cabeça cervicogênicas, 
mesmo a longo prazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com base nas presentes 
conclusões, a 
manipulação da região 
torácica superior 
Mobilizar T1 não conduz 
a uma redução da dor 
em mulheres com DTM. 
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interação significativa 
do grupo para a 
intensidade da dor 
facial determinadas 
pela EVA, e o teste 
de Cohen não revelou 
efeito significativo do 
tratamento em 
relação essa variável. 

 
 

Kalamir  
et al.  

(2012) 
 

ADM mandibular 
 

Dor no repouso, na 
máxima abertura e 
no apertamento. 
 

Abertura em mm 

RDC/TMD; 
 

Escala de 
classificação de 
dor crônica 
(GCPS) 
 

Pinças Vernier 
 

Relatório Global de 
conclusões (GRC) 

Pré-tratamento, 
após 6 semanas, 
6 meses e um ano 
de tratamento. 

Houve diferença 
estatisticamente 
significativa na dor 
em repouso, na 
abertura, no 
apertamento e no 
relatório Global de  
mudança em ambos 
os grupos de 
tratamento em 
comparação com o 
controle em 6 meses 
e 1 ano. Houve 
também diferenças 
significativas entre os 
2 grupos de  
tratamento em 1 ano. 

O estudo sugere que 
ambos os tratamentos 
foram superiores ao 
controle em relação  a 
DTM miogênica  crônica 
ao longo de 1 ano, com 
a técnica de terapia 
manual associada a auto 
cuidados sendo superior 
a somente terapia 
manual em 1 ano. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piekartz e  

 
 
Dor de cabeca 

 
 
Escala Visual 

 
 
Pré, após 6 

 
 
Na linha de base, a 

 
 
O tratamento orofacial 
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Hall 
 (2013) 

 

 

ADM Cervical 
Analógica 
 

RDC/TMD 
 

Exame Manual 
Cervical (Maitland) 
 

Ultra Sonografia 
(Sistema Zebris) 

sessões de 
tratamento (4 a 6 
semanas  meses), 
e após após 6 
meses do 
tratamento. 

frequência dos 
achados foi 
semelhante nos dois 
grupos. Em 
contrapartida, 
diminuíram dor e 
hipomobilidade do 
grupo de cuidados 
orofaciais na segunda 
e terceira avaliação. 
Verificou-se que 64% 
dos sujeitos do grupo 
tratamento orofacial e 
nenhum do outro 
grupo melhorou mais 
do que a menor 
alteração detectável 
(SDC). 
 

juntamente com a TM  
foi mais eficaz do que 
somente a TM, 
melhorando assim a 
deficiência de 
movimento cervical em 
pessoas que sofrem 
de dor de cabeça com 
comprometimento 
cervical e sinais de DTM. 
 

Cuccia 
 et al.          
(2010) 

 

Intensidade 
subjetiva da dor 
 
 

Avaliação Clínica 
da severidade da 
DTM 
 

ADM  

EVA 
 

Índice 
Temoromandibular 
 
 
Compasso 
Calibrado 

Pré, após 6 
meses, no final do 
tratamento. 
 

Pacientes em ambos 
os grupos 
melhoraram durante 
os seis meses. O 
grupo que realizou 
Osteopatia exigiu 
menos medicação. 

As duas modalidades 
terapêuticas 
apresentaram resultados 
clínicos semelhantes  
mesmo o uso de 
medicação sendo  maior 
no grupo convencional. 
Nossos resultados 
sugerem que a 
Osteopatia é uma opção 
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de tratamento válido 
para DTM. 

Kalamir  
et al.  

(2013) 
 

Dor a palpação 
 

ADM mandibular  

RDC/TMD 
 

Escala Visual 
Analógica 

Pré e após 6 
semanas do 
tratamento. 

O grupo TM Intra-oral 
apresentou estatística 
significativa em 
relação à dor em 
todos os resultados 
primários após 6 
semanas em relação 
ao grupo auto-
cuidado. Não houve 
diferença significativa 
na abertura. 

Este estudo mostrou 
evidências de 
superioridade da TM 
Intra-oral em relação ao 
auto cuidado a curto 
prazo, mas não a níveis 
clinicamente 
significativos. 

Nascimento 
 et al.  
(2013) 

 

ADM mandibular 
 

Dor 

RDC/TMD 
 

VAS 
 
 

Pré, pós 
tratamento, 1 
semana após, 4 
semanas após e 2 
meses após. 
 

Houve diferença 
significativa quando 
comparados os dois 
grupos de acordo 
com a pontuação de 
VAS. 
Não houve diferença 
significativa para as 
outras variáveis. 

Bloqueio anestésico e 
fisioterapia, quando 
usadas em conjunto, são 
eficazes na redução da 

dor em pacientes com 
DTM. 

Gomes  
et al.  

(2014) 
 

Dor a palpação e 
severidade da DTM 
 

ADM mandibular 

Indice Anamnésico 
de Fonseca 
 

Paquimetria 
 

Pré e após o 
tratamento. 
 
 
 
 

Na análise intragrupo, 
aumentos 
significativos na ADM 
foram encontrados 
para todas as 
medidas em ambos 

Massagem terapêutica 
sobre os músculos 
mastigatórios e a 
utilização de uma placa 
oclusal leva a um 
aumento na ADM 
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os grupos tanto com 
placa oclusal e 
massagem. Verificou-
se um efeito clínico 
de tratamento com o 
uso da placa oclusal 
em relação a 
excursão lateral 
direita e esquerda em 
comparação com a 
massagem 
terapêutica e com o 
grupo  assintomático. 
 

mandibular semelhante 
ao do grupo de 
comparação 
assintomática em 
relação à abertura 
máxima ativa e excursão 
direita e esquerda em 
indivíduos com DTM. 

Packer  
et al. 

(2015) 

ADM Mandibular 
 

Abertura Vertical 
Máxima (VMO) 
 

Atividade 
Mastigatória 

RDC/TMD 
 

Regua (Ruler) 
 

 
Eletromiografia 

Pré, pós e  
2 a 4 dias pós-
manipulação 

Não houve diferenças 
significativas em 
nenhuma das 
comparações, do 
VMO mandibular ou 
EMG dos músculos 
mastigatórios em 
repouso ou durante a 
contração isométrica 
dos músculos 
elevador mandibular. 
Em relação a 
contração isométrica 
de depressores da 
mandíbula, houve um 

Não foram encontradas 
diferenças significativas 
em relação VMO entre o 
gupo experimental 
e grupos placebo ou 
entre os tempos de 
avaliações diferentes em 
cada grupo. Além disso, 
o teste d Cohen não 
revelou efeito clínico da 
técnica. Portanto, com 
base os achados deste 
estudo, a manipulação 
administrada para o a 
área de T1 não tem 
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aumento imediato da 
atividade muscular do 
músculo  supraioideo 
e músculo masséter 
esquerdo. 

nenhum efeito no VMO e 
EMG dos músculos 
mastigatórios em 
mulheres com DTM. 

Kalamir  
et al 

(2010) 
 

ADM mandibular 
 

Dor no repouso, na 
máxima abertura e 
no apertamento. 
 
 

RDC/TMD 
 

Escala de 
classificação de 
dor crônica 
(GCPS) 
 
 

Pré-tratamento, 
6 semanas pós-
tratamento e pós 6 
meses. 

Os resultados 
mostraram diferenças 
estatisticamente 
significativas em 
repouso, abertura e 
dor no apertamento 
em ambos os grupos 
de tratamento em 
comparação ao 
controle de 6 meses. 
Não foram 
observadas 
diferenças 
significativas entre os 
dois grupos no 
decurso do estudo. 

Este estudo sugere que, 
sozinho ou com a adição 
de autocuidado, a TM 
intra oral pode ser 
benéfica no tratamento 
de DTM crônica de curto 
a médio prazo. 
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Rodrigues -
Blanco  
et al. 

(2015) 

Dor a palpação e 

DTM 

 

Abertura vertical da 

boca 

 

Dor por pressão 

 

Amplitude de 

movimento 

suboccipital. 

 

Mobilidade da 

coluna lombar 

 

RDC/TMD 

 

Paquimetro 

 

Algometria 

 

Inclinômetro 

 

testes (SAR) e 

(FBF) 

 

 

Pré e após 

intervenção 

Na comparação 

intragrupo, observou-

se um aumento na 

flexão suboccipital 

Não foram 

encontradas 

diferenças 

significativas 

na comparação entre 

grupos para qualquer 

variável . 

A inclusão de uma 

técnica de indução 

miofascial em um local 

de combinação de 

protocolo (tratamento 

neuromuscular) 

e técnicas distais 

(alongamento de 

isquiotibiais) em 

indivíduos com DTM não 

tem impacto na melhoria 

abertura de boca, 

mobilidade lombar e 

suboccipital e 

sensibilidade orofaciais à 

pressão mecânica. 

Amaral  
et al.  

(2013) 
 

ADM Mandibular 
 

COP (centro de 
pressão) 
 

Controle Postural 
 

RDC/TMD 
 

Plataforma de 
força. 
 

Pré e Após a 
Mobilização 
Mandibular 
Inespecífica 
 

Foi observado 
diferença significativa 
entre o pré e pos 
tratamento ob a 
condição visual de 
olhos fechados, na 
área do COP, no 
deslocamento ML, 

amplitude ML e na 
velocidade COPAP e 

COPML.  

Estes resultados indicam 
que a mobilização 
inespecífica da 
articulação 
temporomandibular 
contribui para a melhoria 
imediata do controle 
postural em pacientes 
com DTM. 
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Craane  
et al.  

(2012) 

ADM Mandibular 
 

DOR 
 

Comprometimento 
da função 
Mandibular 
 

Limiar de Dor 
 
 
 
 
 

RDC/TMD 
 

Escala Visual 
Analógica (VAS) 
 

McGill - Dor 
 

Questionário 
(MFIQ) 
 

Régua de 
Plástico 
 

Algometria 

Pré e após 3, 6, 12, 
26 e 52 semanas de 
tratamento. 

Todas as variáveis de 
dor diminuíram e 
todas as variáveis 
das funções 
aumentaram 
significativamente ao 
longo do tempo, para 
ambos os grupos. A 
interação entre o 
tempo e tratamento 
grupo não foi 
significativa. 

Esse estudo concluiu 
que a adição da 
fisioterapia não 
promoveu efeito 
significativo, adicional 
em pacientes com DTM 
mas demonstrou um 
efeito positivo em 
informar e instruir os 
pacientes com  
deslocamento anterior 
do disco sem redução 
da ATM. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Estudos incluídos 

A estratégia de pesquisa da atual revisão identificou 49 estudos e 15 deles foram 

julgados pertinentes. Todos os estudos incluídos são apresentados na tabela 1 e 2 com 

todas as suas descrições metodológicas. De acordo com a escala PEDro, dois estudos 

apresentaram Score 9, três apresentaram Score 8, quatro apresentaram Score 7 e Seis 

apresentaram Score 6. 

 

3.2. Características dos sujeitos 

Entre os 15 estudos incluídos nesta revisão, houve 644 indivíduos com idades entre 

18 e 57 anos. Todos os estudos que foram realizados com homens e mulheres os 

mesmos foram alocados aleatoriamente. 

 

3.3. Intervenção e controle de características 

 A duração da intervenção variou de uma única sessão até 12 sessões, com uma 

frequência de 1 – 3 vezes por semana. O local de aplicação da Terapia Manual foi uma 

característica que diferiu entre os estudos e teve a aplicação na - Musculatura Global: 

Maluf et al (2010)30 , Região Torácica(T1): Packer et al (2015)31, Packer et al (2015)32, nos 

Músculos Mastigatórios: Kalamir et al (2013)33,  Kalamir et al (2010)34, Kalamir et al 

(2012)35,  Tuncer et al (2013)36, Nascimento et al (2013)37, Craane et al (2012)38, Gomes 

et al (2013)39, Rodrigues-Blanco et al (2015)40; Músculos Mastigatórios e Cervicais: Von 

Piekartz (2011)41, Von Piekartz (2013)42 e Cuccia et al (2010)43; Mandíbula: Amaral et al 

(2012)26. 

 

3.4. Análise das ferramentas de avaliação 

Nos estudos analisados nessa revisão, a ferramenta mais utilizada para a avaliação 

clínica e diagnóstico da DTM foi o RDC/TMD, a dor foi em sua maioria, avaliada por meio 

da Escala Visual Analógica12. Outras ferramentas com essa mesma finalidade também 

foram empregados: Índice Craniomandibular44,Escala Colorida da Dor45, Questionário de 

McGill36 e Algometria13. A Amplitude do Movimento Mandibular foi avaliada por meio de 

Réguas e Paquimetria, onde eram mensuradas abertura, lateralidade e movimentos 
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mandibulares, além da análise da eficiência mastigatória e atividade muscular, registrada 

por meio da eletromiografia47.  

 

4. DISCUSSÃO 

Por ser uma disfunção de origem multifatorial, diversos recursos têm sido propostos 

para o tratamento dos sinais e sintomas da disfunção temporomandibular, tais como, 

Terapia Manual26,34, placa oclusal39, acupuntura48, terapia medicamentosa43, entre outros. 

Em geral, para o tratamento da DTM, os resultados da terapia manual mostram uma 

significativa melhora do quadro álgico, aumento da mobilidade das articulações, a 

eliminação de aderências entre as fibras musculares, aumentando assim a circulação 

local e relaxamento geral. Ainda, leva a um aumento da amplitude de movimento da 

mandíbula, e uma redução na atividade eletromiográfica dos músculos49. 

Várias técnicas estão envolvidas na gestão do uso da terapia manual na DTM, como 

a manipulação articular ou deslocamento, mobilizações ou técnicas de tecidos moles, as 

terapia trigger points e as massagens. Algumas destas técnicas como a manipulação e 

Trigger Point, podem exigir habilidade e treinamento considerável22-25.  

Na literatura pesquisada, pode-se verificar a existência de diferentes ferramentas 

para avaliação da presença de DTM e suas complicações, organizados sobre diversas 

formas: questionários, índices anamnésicos, clínicos e critérios de diagnóstico. Cada um 

apresenta vantagens, desvantagens e limitações, bem como aplicabilidades distintas. 

Assim, tanto o clínico quanto o pesquisador precisam estar cientes dos dados que podem 

ser obtidos com a aplicação de cada instrumento, para empregá-lo adequadamente.  

Maluf et al. (2010)30 usou como ferramentas de avaliação o RDC/TMD, Escala Visual 

Analógica (EVA) e a eletromiografia (EMG). As avaliações forma realizadas antes, 

imediatamente após e dois meses após tratamento com Reeducação Postural Global 

(RPG) e Terapia Manual (TM). Seus resultados mostraram que tanto o tratamento com 

RPG quanto a TM foram igualmente eficazes para o tratamento da DTM com 

comprometimento muscular. Houve também redução na intensidade da dor e diminuição 

da atividade Eletromiográfica dos músculos analisados. Diferente do estudo de Packer et 

al (2015)31 que usou como ferramentas de avaliação, RDC/TMD, EMG e uma régua para 

mensurar movimentos de abertura e não houve resultados estatisticamente significantes 

após a manipulação da espinha torácica superior (T1). 
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Nos estudos de Tuncer et al. (2013)36, Kalamir et al. (2013)33 e Nascimento et al 

(2013)37, foram usados como ferramentas de avaliação o RDC/TMD e a EVA e em todos, 

houve a redução da dor, nos pacientes portadores de DTM. Cuccia et al. (2010)43 utilizou 

como ferramenta de avaliação a EVA e o Índice Craniomandibular, que foi desenvolvido 

por Fricton JR, Schiffman EL., (1987)44 e permite avaliar com segurança os sinais e 

sintomas de desordens temporomandibulares. Nesse seu estudo concluiu-se que as 

técnicas Osteopáticas apresentam resultados importantes no tratamento de pacientes 

com DTM.  

Gomes et al (2013)39 usaram diferentes avaliações para selecionar seus voluntários: 

a avaliação clínica, por meio de uma ficha de avaliação baseada em Fonseca et. al 1994 

que avalia a severidade da  DTM e a Paquimetria para mensurar as amplitudes de 

movimentos mandibulares (ADM). Nesse estudo a realização da massagem terapêutica 

promoveu aumento da ADM mandibular. 

Outra ferramenta utilizada para analise da localização da dor, sua intensidade e o 

seu comportamento, é o questionário de McGill36, utilizado por Craane et al (2012)48, além 

do uso do RDC11, EVA12, Régua e Algometria13 que é um método semi-quantitativo, que 

localiza com o uso de um aparelho conhecido como dinamômetro, os pontos dolorosos, 

além de quantificar as mudanças dentro das diferentes síndromes dolorosas, obtendo 

assim resultados satisfatórios em relação a melhora do quadro de dor em pacientes 

portadores de DTM. Outros estudos também utilizaram a Algometria em suas avaliações: 

Rodrigues-Blanco et al (2015)40, Von Piekartz (2011)41 e Packer et al (2014)32. 

Estudos como os de Kalamir et al (2010)34 e Kalamir et al (2012)35 utilizaram 

RDC/TMD e a Escala de Classificação de dor Crônica (GCPS) como ferramentas 

avaliativas e concluíram após a aplicação da Terapia Manual, diminuição da dor, melhora 

na ADM mandibular e redução da dor por apertamento. Além disso, Kalamir el al (2012)35 

acrescentou a sua avaliação um Relatório Global de Conclusões (GRC) que avalia a 

melhoria ou não do tratamento após seu término. 

Além do uso do RDC/TMD como ferramenta de avaliação para DTM estudos como 

os de Amaral et al (2012)26 avaliou o Controle Postural com a Plataforma de força, Von 

Piekartz  (2011)41 e Von Piekartz(2013)42 realizaram avaliações cervicais e todos 

apresentaram resultados positivos em suas investigações. Diferente de Rodrigues-Blanco 
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et al (2015)40, que realizou avaliações e testes para mobilidade lombar e não obteve 

resultados significativos em seu estudo 

Nos estudos, os desfechos dirigidos à intensidade da dor foram, em sua maioria, 

avaliados por meio da Escala Visual Analógicas. Outras ferramentas com essa mesma 

finalidade também foram empregados: Índice Craniomandibular, Escala Colorida da Dor, 

Questionário de McGill e Algometria.  

A Amplitude do Movimento Mandibular foi avaliada por meio de Réguas e 

Paquimetria, onde eram mensuradas abertura da boca, lateralidades e movimentos 

mandibulares. Além da análise da eficiência mastigatória e atividade muscular, registrada 

por meio da eletromiografia.  

Correlacionando amplitudes mandibulares e a dor, Gomes (2013)39, mostraram que 

a TM dirigida aos músculos mastigatórios e a utilização de uma placa oclusal leva a um 

aumento na ADM mandibular semelhante ao do grupo de comparação assintomática em 

relação à abertura máxima ativa e excursão direita e esquerda em indivíduos com DTM. 

Maluf et al. (2010)30 relatou melhora na eficiência mastigatória juntamente com a 

diminuição da dor a palpação, superior ao grupo placebo. Indicando assim, que a 

intensidade da dor afeta diretamente a função mandibular (abertura da boca, movimentos 

mandibulares laterais, protrusão mandibular).  

Dessa forma, observa-se a necessidade de dar continuidade e aprofundamento aos 

estudos relacionados ao tratamento da DTM, uma vez que, a dor se destaca como o 

principal sintoma da DTM, além da presença do acometimento muscular e/ou articular que 

promove reduções significativas na qualidade de vida e atividades diárias tais como 

comer, falar, bocejar e sorrir7-10. 

Em relação às ferramentas de diagnóstico e avaliação da DTM e análise de seus 

sinais e sintomas, existe uma grande disponibilidade na literatura. Para que seu uso seja 

apropriado, a escolha da ferramenta mais adequada deve basear-se no julgamento 

fundamentado, vinculado ao intuito específico do pesquisador ou do clínico.  

De acordo com as limitações, acreditamos que é extremamente necessária uma 

análise comparativa da eficácia das técnicas articulares e extra-articulares onde 

comparações mais homogêneas podem ajudar a perspectiva dos clínicos para processos 

de tomada de decisão. Acreditamos também que é necessária a padronização dos 

sinais/sintomas com base na classificação da RDC/TMD. Além disso, apesar da grande 
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disparidade na definição de técnicas, uma padronização das técnicas deve também ter 

em conta. Além disso, as características e especificidade de procedimentos relacionados 

aos seus efeitos fisiológicos, mecânicos ou neurológicos devem ser enfatizava.  

 

5. CONCLUSÃO  

A Terapia Manual é eficaz no tratamento da DTM principalmente na diminuição da 

dor muscular e para melhorar a ADM. No entanto, a falta de consenso sobre os 

parâmetros utilizados é evidente sendo um fator limitante para conclusões mais 

concretas. A escala visual analógica (EVA) e avaliação clínica com o uso do RDC/TMD 

são as ferramentas mais utilizadas para avaliar os efeitos da Terapia Manual. 

Mais estudos ainda são necessários, de preferência ensaios clínicos aleatorizados, 

para definir as ferramentas de avaliação ideais e estabelecer critérios para a sua 

aplicação na presente área de pesquisa que é promissora, sobretudo com o intuito de 

beneficiar os pacientes que sofrem de DTM. 
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8.3 - ARTIGO 3  

(Este artigo é uma pesquisa paralela que foi desenvolvido antes de fechar a 

metodologia da dissertação de doutorado, porém apresenta a mesma técnica terapêutica 

empregada, com análise do efeito imediato, por este motivo foi inserido na dissertação) 

 

SUBMETIDO A MANUAL THERAPY 

QUALIS A2 

 

 

IMMEDIATE EFFECT OF MANDIBULAR MOBILIZATION ON RANGE OF MOTION IN 

INDIVIDUALS WITH TEMPOROMANDIBULAR DISORDER: A RANDOMIZED 

CONTROLLED TRIALS 

 

Immediate effect of mandibular mobilization in individuals with temporomandibular 
disorder 

 
 

mandibular mobilization in individuals with TMD 
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ABSTRACT 

Background: Temporomandibular disorder is a condition with a multifactor etiology 

characterized by muscle and/or joint pain, joint crepitus and/or restriction, and deviated or 

deflected mandibular movements, which can involve pain and a lack of muscle 

coordination. Purpose: The aim of the present study was to investigate the immediate 
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effect of mandibular mobilization on range of motion in individuals with temporomandibular 

disorder (TMD) and compare the results to a control group. Methods: A randomized 

controlled trial was conducted with a blinded examiner. Forty individuals were randomized 

to two groups based on the diagnosis. Both groups were submitted to mandibular 

mobilization. Range of motion (ROM) (maximum active vertical mandibular movement; 

right and left lateral excursion) was evaluated before and immediately after the 

mobilization procedure. The Shapiro-Wilk test demonstrated asymmetric distribution of the 

data. The independent t-test was used to identify differences between groups, with the 

significance level set to 5% (p < 0.05). Results: Post mandibular mobilization, observed 

statistically significant increases in the maximum vertical mandibular movement, on right 

and left side tour, in both groups with and without DTM and the two-way ANOVA tests 

showed significance differences for the interactions,  treatment versus group and 

treatment in all three situations analyzed mandibular movement (maximum vertical 

mandibular movement and right and left excursion), except on left excursion in treatment 

versus group interaction. Conclusion: Mandibular mobilization led to an immediate 

increase in maximum vertical mandibular movement in individuals with and without TMD 

as well as increases in right and left lateral excursion in individuals with and without TMD.   

Keywords: Physical Therapy Modalities, Temporomandibular Joint Disorders, 

Complementary Therapy, Facial Pain. 

 

INTRODUCTION 

Temporomandibular disorder is a condition with a multifactor etiology characterized 

by muscle and/or joint pain, joint crepitus and/or restriction, and deviated or deflected 

mandibular movements, which can involve pain and a lack of muscle coordination.1 A 
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multidisciplinary approach involving physical therapy is highly recommended for the 

treatment of TMD.2  

Studies have suggested that physiotherapeutic techniques, such as massage of the 

masticatory muscles, joint mobilization/manipulation, mandibular exercises, biofeedback 

and electrophysiological resources, can be effective in the treatment of TMD.3-7 

Joint mobilization has been increasingly employed in the treatment of TMD8-10 to 

reduce pain and local ischemia11 and break fibrous adhesions, enhance the extensibility of 

non-contractile structures, increase range of motion (ROM),12 improve the transmission of 

afferent information through the stimulus of mechanoreceptors13 and stimulate both 

proprioception and the production of synovial fluid.11,12 This technique involves passive, 

oscillatory, rhythmic movements with four levels of intensity based on the range of 

accessory arthrokinematic movements (rotation, rolling and sliding).  

Mobilization grades I and II involve small, slow oscillatory movements at the 

beginning of the accessory ROM of the joint free of resistance from tissues and are 

indicated in cases of pain.14 However, systematic reviews3,15 report a low degree of 

scientific evidence and methodological rigor in a large portion of studies addressing the 

use of physiotherapeutic resources for the treatment of TMD, which demonstrates the 

need for further studies with adequate methodological quality. Moreover, as TMD is a 

complex condition, it is important to offer scientific evidence of effective therapeutic 

resources to allow the employment of different treatment strategies in clinical practice. 

The aim of the present study was to investigate the immediate effect of mandibular 

mobilization on ROM in individuals with TMD and compare the results to a control group. 

The hypothesis tested is that mandibular mobilization leads to an immediate increase in 

joint mobility. 
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METHODS 

Population 

Data were collected from 140 consecutive individuals who sought treatment at the 

Human Movement Biodynamics Laboratory of Nove de Julho University, São Paulo, Brazil, 

between January and December 2015. The inclusion criteria were either gender, age 

between 20 and 40 years and complete dentition (except third molars). Further criteria for 

inclusion in the TMD group were a diagnosis of TMD involving both sides and mandibular 

deviation and/or deflection. The absence of TMD was required for the control group.  

The Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD)16 

were used to determine the presence/absence of TMD. These criteria have been cross-

culturally adapted, translated and officially validated for use on the Brazilian 

population.17,18 The RDC/TDM is divided into two axes and is widely used in studies for the 

diagnosis of TMD. The first axis involves a detailed physical evaluation to determine the 

vertical extension of mandibular movement, excursive mandibular movements and 

protrusion and noises in the temporomandibular joint during mandibular movements. The 

second axis is a 31-item questionnaire addressing general health, oral health, a history of 

facial pain, limited mouth opening, joint noises, oral habits, occlusion, ringing in the ears, 

joint problems, headache, current behavior and socioeconomic profile.16 Each evaluation 

was performed once by two examiners individually with the order determined randomly by 

drawing lots.  

Both  examiners were experienced in the assessment and treatment of TMD and had 

undergone a training and calibration exercise for the application of the criteria following the 

guidelines of the International RDC/TMD Consortium. The authors followed the 

recommendations of the CONSORT(Consolidated Standards of Reporting Trails) 
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statement for randomized, controlled trials19.  

  The following were the exclusion criteria: crossbite, open bite, tooth loss, 

mandibular prognathism or retrognathism, use of dentures, use of drugs, currently 

undergoing orthodontic treatment or physical therapy, and neurological disorders.  

 

Ethical Aspects 

This study received approval from the Human Research Ethics Committee of Nove 

de Julho University, São Paulo, Brazil, under process number CAAE: 

43557215.6.0000.5511 and is registered with the Brazilian Registry of Clinical Trials (RBR-

63gdgg). All subjects signed a statement of informed consent prior to participation.  

 

Randomisation and Blinding 

  A randomized, controlled trial was conducted. The participants were allocated to 

two groups through a randomization process based on the diagnosis of TMD. The 

researcher in charge of the randomization was blinded to all assessments. The therapists 

who performed the mobilization technique did not take part in the outcome measures or 

statistical analysis and were instructed not to disclose the details of treatment to the 

outcome assessors. The outcome assessors were blinded to the allocation and did not 

participate in the treatment. The statistician was blinded to the allocation until the 

completion of the statistical analysis. 

 

Experimental design 

The participant was placed in the supine position on a cot and mobilization was 

performed by a previously trained, experienced therapist wearing disposable gloves. The 
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therapist’s thumb was placed on the last molar and the participant was asked to bite down 

lightly on the thumb.14 Nonspecific grade I mandibular mobilization was performed 

intermittently for one minute, with five repetitions and a one-minute rest interval between 

mobilizations, totaling ten minutes (five minutes of mobilization and five minutes of rest), 

which was timed using a chronometer (OREGON™). The therapist remained standing on 

the side opposite to the mobilization to avoid placing any pressure on the jaw and 

exclusively performed one-millimeter mandibular protrusion.9 In the interval between 

repetitions, the participant performed mouth opening 15 times with the tongue on the 

incisive papilla.8 In the TMD group, the mandibular side to be mobilized was first 

determined based on the diagnosis performed with the RDC/TMD. However, both sides 

were mobilized in both groups.  

ROM (maximum vertical mandibular movement; right and left lateral excursion) was 

measured by a blinded examiner before and immediately following mobilization. All 

measurements were recorded in millimeters with the aid of digital calipers (Scarrett®). With 

the participant seated in a standardized chair (adjustable height to position the knees at 

900 of flexion, no arm rests and with the head stabilized), only one measurement of each 

ROM was made in the following sequence: 1) the volunteer was asked to place the 

mandible in a comfortable position and open the mouth as wide as possible, even if feeling 

pain; 2) the volunteer was asked to place the mandible in a comfortable position and 

perform right lateral excursion as far as possible, even if feeling pain; and 3) the volunteer 

was asked to place the mandible in a comfortable position and perform left lateral 

excursion as far as possible, even if feeling pain.  

In the presence of vertical overjet of the upper central incisors, the exceeded value 

was added to the mouth opening measure. In cases of midline deviation of the central 
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incisors, the resulting value was added to the value found for mandibular deviation on the 

contralateral side and subtracted from the ipsilateral side. 

 

Outcome measures 

ROM (maximum vertical mandibular movement; right and left lateral excursion) 

 

Sample size calculation 

The sample size was calculated based on a pilot study considering maximum mouth 

opening after mobilization as the outcome. The calculation was based on the detection of 

a difference of 4.69 mm between groups, assuming a standard deviation of 5.30 mm. 

Considering an 80% statistical power and alpha of 0.05, a minimum of 22 volunteers was 

determined for each group. This calculation was performed using the Ene software 

program, version 3.0 (Barcelona, Spain). 

Statistical analysis 

 The Shapiro-Wilk test was used to test the normality of the data distribution. 

Mean, SD, and 95% CI for each variable were calculated. Mean age, height and weight 

were compared between groups using independent-samples t tests.  

Two-way repeated-measures analysis of variance (ANOVA) with a post hoc 

Bonferroni test was used for intergroup and intragroup comparisons considering with 

factors: treatment (pre- vs post-treatment) and group (with and without TMD). The level of 

significance was set at 5% (p < 0.05). All data were analyzed using the Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), version 20.0.  

 Partial eta squared (p
2) were used to calculate the effect size (Cohen, 

1988).The interpretation was based on the values established by Cohen: small effect (less 
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than p
2 =0.01); moderate effect (approximately p

2 =0.06); and large effect (greater than 

p
2 =0.14)20.  

 

RESULTS 

Figure 1 illustrates the flow of the patients through the study. Thirty-two individuals 

were excluded based on the eligibility criteria, leading to a sample of 108 subjects of both 

genders (38 controls and 70 individuals with TMD), among whom 25 were randomly 

selected for each group using a random number generation program 

(http://www.randomizer.org). The final sample was composed of 50 subjects (25 in the 

control group and 25 individuals in the TMD Group). 
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           Figure 1. Study flow diagram (Consort 2010)21. 

 

Both the TMD group (n = 25: 21 women and 4 men; mean age: 27.96 ± 5.84 years; 

mean body mass: 64.84 ± 9.17 Kg; mean height: 165.88 ± 7.40 cm) and control group (n = 

25: 15 women and 10 men; mean age: 25.67 ± 6.20 years; mean body mass: 72.20 ± 

15.35 Kg; mean height: 170.80 ± 10.31 cm) were submitted to mandibular mobilization. 

                        Subjects screened for eligibility (n = 140) 

Not eligible (n = 32) 

Participated in the statistical 

analysis (n = 25) 

Cross bite (n = 4) 
In orthodontic treatment (n = 17) 

Tooth loss (n = 6) 
Use of drugs (n = 5) 

 
 
 

Eligible (n = 108) 

 Received the procedure  
 (n = 25) 

 Received the procedure  
 (n = 25) 

Participated in the statistical 

analysis (n = 25) 

 Allocated to the TMD group 
 (n = 25) 

 

Allocated to the control group 
 (n = 25) 

 

Excluded (n = 58) 

Randomization (n =108) 

Eligible (n = 50) 

Dropped out (n = 0) 
 

Dropped out (n = 0) 
 



103 

 

 

 

Baseline characteristics were not significantly different between age, sex, weight, height 

data of TMD patients and health subjects (Table 1). 

  

  Table 1. Demographic data of TMD patients and health subjects 

  Without TMD  With TMD   p value* 

Age (year) 26.48 ± 5.49  27.76 ± 5.98       0.43 

Sex (M/W) 8/17  4/21                  - 

Weight (Kg) 71,51±14.45  65.15±9.38       0.07 

Height (cm) 170 ±0,10  165±0.07        0.07 

* Independent t test  

TMD (Temporomandibular Dysfunction); M/W (men /women); Kg (kilogram); cm 
(centimeter) 

 

 

Post mandibular mobilization, observed statistically significant increases in the 

maximum vertical mandibular movement, on right and left side tour, in both groups with 

and without DTM (table 2). 
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Table 2. Mean (±SD) and confidence interval (CI), mean maximum vertical mandibular 

movement and lateral excursion values in the groups with and without TMD prior to and 

following non-specific mandibular mobilization 

 

* Significant difference (Bonferroni post hoc test) 
MVMM (maximum vertical mandibular movement); E.Right (right excursion); E. Left (left excursion); mm 
(millimeter); TMD (Temporomandibular Dysfunction). 
 
 

The two-way ANOVA tests showed significance differences for the interactions,  

treatment versus group and treatment in all three situations analyzed mandibular movement 

(maximum vertical mandibular movement and right and left excursion), except on left 

excursion in treatment versus group interaction, the effect sizes (Cohen’s d) (Table 3). 

 
 
 

    

Pre-Mobilization 
 

 (95% CI)   

Post- Mobilization 
 

(95% CI)   

Mean Difference 
 

 (95% CI) 

MVMM 
With TMD 

 

37,52±3,42 

(36,11-38,94)  

47,58±5,50 

(45,31-49,85)  -10,05  (-11,85 to -8,26)* 

Without 

TMD 

 

47,05±7,12 

(44,11-49,99)  

50,55±6,15 

(48,01-53,09)  -3,49 (-5,29 to -1,70)* 

       

Right (mm) 

With TMD 

7,13±1,92 

(6,34-7,93)  

9,31±1,99 

(8,49-10,14)  -2,17 (-2,73 to -1,61)* 

Without  

TMD 

 

8,16±1,82 

(7,41-8,92)  

9,49±2,15 

(8,60-10,39)  -1,32 (-1,88 to 0,76)* 

       

Left (mm) 

With TMD 

7,18±2,71 

(6,06-8,30)  

9,43±8,11 

(8,11-10,76)  -2,24 (-2,90 to -1,59)* 

Without  

TMD 

 

8,11±2,85 

(6,93-9,29)   

9,83±8,78 

(8,78-10,87)   -1,71 (-2,37 to -1,05)* 
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Table 3. Displays the effect sizes (Cohen's d) for all comparisons between individuals with 
and without DTM pre and post treatment 

 

  Interações F p value   

Effect     

size* 

MVMM Treatment vs Group 27,02 <0,0001  0,36 

 Treatment 115,37 <0,0001  0,70 

      

E.Right  

(mm) Treatment vs Group 4,66 0,03  0,08 

 Treatment 79,43 <0,0001  0,62 

      

E.Left 

 (mm) Treatment vs Group 1,34 0,25  0,02 

  Treatment 73,75 <0,0001   0,6 

* Partial Eta Squared; MVMM (maximum vertical mandibular movement); E.Right 
(right excursion); E. Left (left excursion);  mm (millimeter). 

 

DISCUSSION 

 In the present study, mandibular mobilization led to increases in maximum vertical 

mandibular movement in individuals without and with TMD as well as both right and left 

lateral excursion in individuals with and without TMD. These findings are in agreement with 

data from previous studies, which report an increase in mandibular ROM following joint 

mobilization.8,13. Joint mobilization is reported to be effective in breaking fibrous adhesions, 

increasing the extensibility of non-contractile structures, enhancing proprioception as well 

as stimulating mechanoreceptors and the production of synovial fluid,12 thus promoting 

increased ADM, a result that observed in the present study. 

Individuals with TMD have abnormal positioning of the joint disc and reduced blood 

flow to the masticatory muscles due to vasoconstriction stemming from muscle 

hyperactivity, causing discomfort, pain and reduced mobility.22 Mandibular mobilization is 
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believed to act on the joint disc and enhance local blood flow, thereby favoring the 

transport of nutrients and effective functional improvement.12 In the present study, this 

method led to a significant increase in maximum active vertical mandibular movement in 

the with and without TMD group. Moreover, even individuals without TMD benefitted from 

mandibular mobilization, as demonstrated by the improvements in right and left lateral 

excursion. However, right and left lateral excursion may be unequal in individuals with and 

without TMD and is influenced by the predominant chewing pattern (unilateral or bilateral), 

making this an extremely variable parameter.23 

Mandibular mobilization led to an immediate increase in mandibular ROM. Thus, this 

method can be used as a physiotherapeutic resource for the treatment of TMD and when 

there is an immediate need to increase vertical mandibular movement for an intraoral 

procedure. Indeed, mandibular mobilization can restore the correct anatomic alignment 

and consequently reestablish the proper biomechanical functioning of the joint13. This is 

justified by the results obtained in this study where the interaction between the groups with 

and without TMD in addition to show statistically significant difference presented a large 

effect size on MVMM. 

Although no distinction was made in the present study regarding the different 

diagnoses of TMD, the findings are in agreement with data reported by Kalamir et al.24 

who state that manual techniques are well tolerated and should be used on patients with 

TMD, especially when the aim is to increase mandibular range of motion. The present 

findings demonstrate that nonspecific mandibular mobilization can be used when there is 

an immediate need to increase mandibular range of motion, such as in cases of urgent 

dental procedures. This study describes the benefits of a simple technique that resulted 

from a clinical trial performed with methodological rigor and can be employed in clinical 
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practice. 

In the present study, nonspecific mandibular mobilization yielded positive short-term 

results. In contrast, Heredia-Rizo et al.25 employed myofascial techniques on a similar 

population and found no significant differences in maximum vertical mandibular movement 

when compared to a placebo technique. However, the present investigation differs from 

the study cited, as individuals with and without TMD were recruited and a valid method 

was used for the diagnosis (RDC/TMD). These factors validate the present findings, 

especially when there is a need for an immediate increase in maximum mouth opening. 

Further studies should be conducted to clarify the clinical effects and mechanisms of 

action of nonspecific mandibular mobilization in patients with TMD. Studies should also 

assess the prolonged use of mandibular mobilization with more accurate evaluation tools, 

such as magnetic resonance, to determine possible changes in the joint disc and 

thermography to measure changes in skin temperature and local blood flow.1  

 

Limitations 

The present study has limitations that should be recognized. A convenience sample 

was used and was limited to the university community, which may not be representative of 

the entire population of individuals with TMD. No scale or assessment tool capable of 

determining the pressure pain threshold was employed, which would have demonstrated 

the degree of pain individuals had before and after the administration of the mandibular 

mobilization. Moreover, only the short-term results of mandibular mobilization were 

investigated and no inferences can be made regarding long-term effects. Thus, further 

studies should be carried out to compare immediate and long-term effects.  
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CONCLUSION 

 In summary, mandibular mobilization led to an immediate increase in maximum 

active vertical mandibular movement in individuals with and without TMD as well as 

increases in right and left lateral excursion in individuals with and without TMD.   
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RESUMO 

Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da mobilização mandibular 

inespecífica, nos movimentos mandibulares de abertura e excursão lateral direita e 

esquerda em indivíduos com diagnóstico de DTM; pré e após 12 sessões de tratamento. 

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, placebo-controlado e cego, 

desenhado para estudar os efeitos da mobilização mandibular inespecífica. Foram 

selecionadas 30 mulheres com idades entre 20 e 40 anos, alocadas em dois grupos: 

Grupo A (intervenção – mobilização mandibular inespecífica), Grupo B (placebo – 

ultrassom dessintonizado). Foram realizadas 12 sessões de tratamento, 3 vezes por 

semana, durante 1 mês. Todas foram avaliadas pelo Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) para diagnóstico de DTM, pela Paquimetria, 

Escala Numérica de Dor (END), questionário de qualidade de vida (WHOQOL-BREF), 

Escala Funcional Especifica do Paciente e Análise Cinemática Tridimensional. Análise 

Estatistica: A amplitude do movimento mandibular foi o desfecho primário. A análise do 

movimento e da trajetória do movimento, Dor, Funcionalidade e a Qualidade de Vida 

foram os desfechos secundários. Os dados foram representados em média e desvio 

padrão. As comparações foram feitas utilizando uma ANOVA de medidas repetidas 

seguido do teste de comparação múltipla de Tukey, em caso de assimetria, foi ajustado 

com o teste de comparação múltipla de Wald, considerando p<0,05. Resultados: No 

grupo experimental a variável amplitude de movimento, apresentou melhora clínica na 

abertura mandibular (com ganho de 10.1mm), e a variável dor, apresentou melhora 

estatisticamente significante (p=0.0157), sendo que as demais variáveis estudas não 

apresentaram diferenças significantes. Conclusão: Com base nos resultados do presente 

estudo, concluí-se que a mobilização mandibular inespecífica influencia na melhora clínica 

da amplitude de abertura mandibular e diminui a intensidade de dor, porém não influencia 

mailto:ap.fisioterapeuta@gmail.com
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na funcionalidade, qualidade de vida, no movimento e na trajetória do movimento de 

pacientes com disfunção temporomandibular.  

Palavras-chaves: Desordens da articulação temporomandibular, movimento mandibular, 

manipulações músculoesqueléticas e modalidades de fisioterapia.    

 

ABSTRACT 

Objective: The purpose of this study was to evaluate the influence of nonspecific 

mandibular Mandibular opening movements and right and left lateral excursion in 

individuals with TMD diagnosis; Before and after 12 treatment sessions. Methods: This is 

a randomized, placebo-controlled, blind trial designed to study the effects of nonspecific 

mandibular mobilization. Thirty women aged between 20 and 40 years were selected from 

two groups: Group A (intervention - nonspecific mandibular mobilization), Group B 

(placebo - de - toned ultrasound) Twelve treatment sessions were performed 3 times a 

week for 1 month. All were assessed by the Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders (RDC / TMD) for TMD diagnosis, by Pachymetry, Numerical Pain Scale (NBT), 

Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF), Specific Patient Functional Scale and 

Kinematic Analysis Three-dimensional. Statistical Analysis: The amplitude of the 

mandibular movement was the primary outcome. The analysis of the movement and 

trajectory of the movement, Pain, Functionality and Quality of Life were the secondary 

outcomes. Data were represented by mean and standard deviation. Comparisons were 

made using a repeated measures ANOVA followed by the Tukey multiple comparison test, 

in case of asymmetry, was adjusted with the Wald multiple comparison test, considering p 

<0.05. Results: In the experimental group the variable amplitude of movement presented 

a clinical improvement in the mandibular opening (with a gain of 10.1mm), and the pain 

variable presented a statistically significant improvement (p = 0.0157), and the other 

variables studied did not present significant differences . Conclusion: Based on the 

results of the present study, it was concluded that non-specific mandibular mobilization 

influences the clinical improvement of the mandibular opening amplitude and decreases 

pain intensity, but does not influence the functionality, quality of life, movement and 

trajectory of the Movement of patients with temporomandibular dysfunction. 

Keywords: Temporomandibular joint disorders, mandibular movement, musculoskeletal 

manipulations and physiotherapy modalities. 
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INTRODUÇÃO 

A Disfunção da Articulação Temporomandibular (DTM) tem sua prevalência no sexo 

feminino1 na proporção de 3:12 e na faixa etária de 20 a 40 anos3. É uma condição clínica 

que acarreta danos ao sistema estomatognático, se manifesta de forma multifatrorial e 

apresenta de sinais e sintomas variados4-7, podendo acometer os músculos mastigatórios, 

a área pré- auricular e/ou a ATM8.  

A abordagem multidisciplinar3 é a forma de tratamento que apresenta melhores 

resultados: técnicas combinadas de exercícios ativos, terapia manual, correção postural e 

técnicas de relaxamento são capazes de diminuir a dor e aumentar a amplitude de 

abertura 9,10, bem como as técnicas de mobilização articular, a liberação de pontos 

gatilho5,8.  

A terapia manual vem se destacando como um importante método que promove 

melhorias na amplitude de movimento (ADM), reduz o quadro álgico, a desabilidade e a 

isquemia local, melhorando a extensibilidade das estruturas não contráteis11. Estudos12-16 

que aplicaram terapia manual, elegendo como técnica a mobilização mandibular, em 

indivíduos com DTM, observaram redução da dor e melhora da ADM mandibular.  

Assim sendo, observa-se a necessidade de dar continuidade e aprofundamento a 

diferentes estudos relacionados ao tratamento e avaliação da DTM, pois é sabido que 

39,2% da população brasileira apresentam ao menos um sinal ou sintoma de DTM 

segundo estudo epidemiológico17. Dado este, sendo referência nacional, e sabendo que a 

DTM é multifatorial2,4, quanto mais recursos terapêuticos se mostrarem eficazes 

clinicamente e cientificamente, melhores serão as estratégias de tratamento para DTM. 

Desse modo, fundamentados em estudos anteriores18,19, o objetivo do presente 

estudo foi avaliar a influência da mobilização mandibular inespecífica, sobre os 

movimentos mandibulares de abertura e excursões laterais, de indivíduos com 

diagnóstico de DTM; pré e após 12 sessões de tratamento e aceitar ou rejeitar a hipótese 

que, com base nas alterações fisiológicas promovidas pela mobilização mandibular 

inespecífica, ocorra aumento no movimento mandibular e consequente redução da dor de 

indivíduos DTM.  
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MÉTODOS 

Desenho e Participantes 

A pesquisa contou com a participação de 30 mulheres, com idade entre 20 a 40 

anos, diagnóstico de DTM confirmado pelo RDC/TMD. As participantes foram recrutadas 

nas clínicas de fisioterapia e odontologia, onde o estudo foi desenvolvido. 

O estudo foi um ensaio clínico aleatorizado, placebo, controlado e cego, desenhado 

para estudar os efeitos da técnica de Mobilização Mandibular. As participantes foram 

aleatorizadas em dois grupos, utilizando envelopes opacos e lacrados contendo: grupo 

intervenção (Grupo A, n=15) e grupo placebo (Grupo B, n=15). As avaliações foram 

realizadas utilizando: research diagnostic criteria for temporomandibular disorders 

(RDC/TMD) para diagnóstico da DTM, escala numérica de dor (END) para avaliar a 

intensidade da dor, world health organization quality of life- bref (WHOQOL-BREF) para 

analisar a qualidade de vida, escala funcional específica do paciente para avaliar 

funcionalidade, paquimetria para avaliar a amplitude de movimento mandibular e análise 

cinemática tridimensional para análise dos movimentos e trajetória mandibulares. O 

estudo teve como desfecho primário a amplitude do movimento mandibular e secundários, 

dor, funcionalidade, qualidade de vida, movimento e trajetória mandibular. 

 

Considerações Éticas 

O estudo foi conduzido de acordo com os conceitos éticos, com aprovação (CAAE: 

43557215.6.0000.5511) e registrado no Clinical Trials (NCT02880774). 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídas no estudo mulheres1, portadoras de DTM, diagnosticados pelo 

RDC/TMD, com desvio e/ou deflexão mandibular, dentição completa (exceto terceiros 

molares), idades entre 20 a 40 anos3. 

Foram excluídas do estudo mulheres sem DTM, portadores de DTM associada 

a doenças sistêmicas que comprometem as articulações e/ou músculos mastigatórios; 

over bite (mordida profunda) maior que 3mm pois isso dificultaria a fixação e permanência 

dos braquets na coleta dos dados cinemáticos, falhas dentárias, doenças 

neuromusculares; com hipo/hiperplasia condilar; que estivessem usando qualquer tipo de 

prótese dentária; que estivessem em tratamento ortodôntico e/ou fisioterapêutico; que 
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apresentassem distúrbios neurológicos ou comportamentais que impossibilitasse a 

realização da análise cinemática e/ou com história de cirurgia prévia da ATM ou 

ortognática; que estivessem fazendo uso de qualquer medicação por indicação médica ou 

por conta própria. 

 

Cegamento e Aleatorização 

Quatro fisioterapeutas e um dentista fizeram parte do estudo. Um fisioterapeuta foi 

responsável pelas avaliações e o outro fisioterapeuta pela fase intervenção, sendo esse 

cego para as avaliações. Outro fisioterapeuta foi responsável pela execução da análise 

cinemática (um dentista acompanhou as coletas e realizou a colocação e a retirada dos 

braquets nos participantes) e um quarto fez o processamento e análise dos dados 

coletados. A aleatorização e ocultação da alocação foram realizadas por um colaborador 

externo, não participante da pesquisa, que organizou em envelopes opacos individuais 

Grupo A Grupo B previamente alocados. Com este processo, os participantes tiveram a 

mesma probabilidade de serem alocados em um dos dois grupos de tratamento. O 

cegamento do avaliador e dos pacientes foi mantido até o término da pesquisa e 

tabulação dos dados. 

 

PROCEDIMENTOS 

Questionários e métodos de avaliação 

- DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM): para a avaliação da DTM foi 

utilizado RDC/TMD. É um instrumento diagnóstico biaxial20, composto pelo eixo I - exame 

clínico baseado na avaliação física detalhada, com 10 itens, que avaliam o padrão de 

abertura bucal, extensão vertical de movimento mandibular, ruídos da ATM na palpação 

para extensão vertical de movimento, movimentos mandibulares excursivos, ruídos da 

ATM a palpação durante excursão lateral e protrusão. E o eixo II, composto de 31 itens 

envolvendo saúde em geral, saúde oral, história de dor facial, limitação de abertura, 

ruídos, hábitos, mordida, zumbidos, doenças em geral, problemas articulares, dor de 

cabeça, comportamento atual, perfil econômico e social. O diagnóstico clínico se divide 

em três grupos21. O RDC/TMD foi aplicado em todas as participantes da pesquisa pelo 

mesmo avaliador cego, previamente treinado, para diagnosticar DTM.  
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- QUALIDADE DE VIDA: para a avaliação da qualidade de vida foi utilizado a versão 

brasileira22 do WHOQOL-BREF, uma versão abreviada do WHOQOL-100, composto por 

26 questões autoexplicativas23, sendo 2 referentes a saúde global e geral e as demais 

divididas em quatro domínios: saúde física, psicológica, relações sociais e meio ambiente. 

Cada pergunta é pontuada de acordo com a escala de Likert (1 a 5). Ao final do estudo os 

resultados foram transformados em escala linear (0-100), valores iguais ou próximos a 0 

apresentam qualidade de vida desfavorável e próximos ou iguais a 100, apresentam 

qualidade de vida favorável.  

 

- FUNCIONALIDADE: para a avaliação da funcionalidade foi utilizada a escala 

funcional específica do paciente. É uma escala global, portanto pode ser usada para 

qualquer região do corpo. É solicitado para o paciente identificar até 3 atividades que é 

incapaz de realizar ou apresenta alguma dificuldade, podendo incorporar questões que 

não foram abordadas em uma escala genérica, mas que seja importante para o problema 

do paciente. Quanto maior a pontuação média (0-10) melhor é a capacidade do paciente 

para realizar as atividades24. 

 

- INTENSIDADE DE DOR: para a avaliação da intensidade da dor foi utilizada a 

escala numérica de dor (END). É uma escala simples e de fácil aplicação, composta de 

uma sequência de números, de 0 (sem dor) a 10 (pior dor que se pode imaginar). O grau 

de dor foi avaliado quando indivíduo estava em repouso, antes e depois da realização de 

cada sessão25. 

 

- PAQUIMETRIA - para avaliar a amplitude de movimento mandibular (em 

milímetros), foi utilizado um paquímetro digital Starrett®.  Foram mensuradas a abertura 

da boca e as excursões (laterais direita e esquerda)25. Os referidos procedimentos de 

avaliação constituíram a avaliação clínica do RDC/TMD (pergunta 4b do exame clínico, 

eixo I), que também foram realizados pré e após todas as 12 sessões. Para essa 

mensuração o paciente permaneceu sentado com 90 graus de flexão de joelho, pés 

completamente apoiados ao solo, as mãos apoiadas nas coxas e olhando para frente. Foi 

solicitado ao mesmo, a abertura máxima e as excursões laterais da mandíbula para 

realizar a mensuração com o paquímetro.   
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CINEMÁTICA TRIDIMENSIONAL  

Para a aquisição dos dados da cinemática foi utilizado o sistema Vicon®, composto 

por 8 câmeras, Bonita 10®. Em um óculos, ajustado atrás da orelha do voluntário (Figura 

1-A) para proporcionar maior fixação, foram fixados um cluster com três marcadores de 

14mm, que serviu como um sistema local de referência para a cabeça Nos incisivos 

centrais inferiores foram colados 2 barquetes ortodônticos (Morelli®) preso a uma “antena” 

extra oral (Figura1), confeccionada com fio ortodôntico (Morelli®) dobrado em três hastes, 

formando um segundo cluster com 3 marcadores de 9 mm fixados nas extremidades das 

hastes, servindo como um sistema local de referência para os movimentos da mandíbula. 

Um marcador de 9 mm foi fixado no tragus da orelha externa direita e esquerda 

(Figura 2,3) servindo como um eixo comum para os segmentos da cabeça e mandíbula. 

Foi utilizado um apontador previamente calibrado com dois marcadores colineares (Figura 

4), um de 25mm e outro de 14mm, para identificar virtualmente o primeiro pré-molar 

inferior direito e esquerdo, primeiro pré-molar superior esquerdo e direito e os incisivos 

centrais superior e inferior.   

    

 

Figura 1. Marcadores fixados nos dentes incisivos centrais inferiores e no óculos. 
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Figura 2. Marcador fixado no tragus da orelha externa esquerda 

 

 

 

Figura 3. Marcador fixado no tragus da orelha externa  direita 

 

 

Figura 4. Apontador com os dois marcadores colineares 
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A orientação desses segmentos no espaço foi feita da seguinte maneira: o 

seguimento da cabeça em relação ao sistema de coordenadas global do laboratório e o 

seguimento da mandíbula em relação ao sistema de coordenadas local da cabeça.  

 

Processamento dos dados cinemáticos 

Após capturas dos movimentos os dados foram reconstruídos e nomeados no 

software Vicon Nexus® 1.8.5. Após este procedimento os dados foram processados e 

uma rotina própria escrita no software Vicon Body Builder® e composta de algoritmos 

matemáticos foi executada e implementada no software Vicon Nexus® 1.8.5 para cálculos 

das amplitudes de movimentos e trajetórias de movimento (Figura 5). A avaliação 

cinemática dos movimentos da mandíbula foi executada com os indivíduos sentados em 

uma cadeira, com as costas completamente apoiadas no encosto, olhos abertos, pés 

paralelos e apoiados no solo, e braços apoiados sobre os membros inferiores.  

 

 

Figura 5. Reconstrução da imagem tridimensional. 

 

 Para o trial estático voluntário permaneceu imóvel, com a boca fechada, durante 

cerca de 5 segundo mantendo contato entre as arcadas. Em seguida um apontador 

(Figura 4) foi posicionado no primeiro pré-molar inferior direito e com o indivíduo sem se 

mover foi feito a coleta, dessa mesma forma coletados em seguida o primeiro pré-molar 

inferior esquerdo, superior esquerdo e direito e entre os incisivos centrais superior e 

inferior.  
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Os trials dinâmicos foram compostos de seis repetições em abertura e fechamento 

livre até tocar os dentes (habitual); e de seis excursões direitas e seis excursões 

esquerdas da mandíbula (lateralidade).   

Todos os participantes foram previamente familiarizados com o procedimento. 

Para o processamento dos trials estática e dinâmica, um sistema local de referência 

(SLR) foi construído com o eixo z para cima, o eixo y apontando para a direita do 

indivíduo o eixo x perpendicular a estes. Os SRLs foram centrados, respectivamente, na 

parte central do óculos e no marcador central do cluster fixado nos dentes.  

O ângulo de deslocamento da mandíbula, entre o marcador central situado no óculo 

e o marcador central do cluster foi computado e corresponde à condição de boca fechada. 

Depois de reconstruir o movimento mandibular, a captura dinâmica foi processada a fim 

de extrair os parâmetros necessários. 

Para calcular a ADM, as coordenadas 3D dos marcadores foram medidas e a 

diferença entre a posição máxima e mínima alcançada pelos marcadores, foi computada. 

A relação entre a ADM do lado direito e esquerdo também foi calculada de forma a 

quantificar a assimetria no movimento. 

Foram obtidos por meio de uma rotina própria desenvolvida no software Vicon 

ProCalc 1.01 às seguintes variáveis para análise: amplitude de movimento (ADM) da 

mandíbula, tempo do pico do movimento e os deslocamentos da mandíbula nas 

coordenadas X, Y e Z. 

 Durante abertura, fechamento e excursão direita e esquerda da mandíbula.  

 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL DE TRATAMENTO 

Grupo A: A Mobilização Mandibular Inespecífica foi realizada com o indivíduo em 

decúbito dorsal sobre a maca, por um terapeuta experiente e previamente treinado, onde 

utilizando luvas descartáveis, posicionou o primeiro quirodáctilo no último molar, 

solicitando que o indivíduo mantivesse o contato dos dentes sobre o dedo do terapeuta, 

de forma suave, porém sem perder o contato, para proporcionar estabilidade durante a 

mobilização inespecífica26 que é traduzida por pequenos movimentos oscilatórios, 

paralelo as arcadas (Figura 6) de forma intermitentemente durante 1 minuto, fazendo 

cinco repetições. Ocorrendo um intervalo durante as repetições, em que o indivíduo 

realizou quinze vezes exercícios de língua no palato. Em relação ao lado articular a ser 
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mobilizado, este foi previamente definido por meio do diagnóstico realizado pelo 

RDC/TMD, podendo ser uni ou bilateralmente mobilizados, a depender do diagnóstico. O 

terapeuta se manteve em ortostatismo no lado contrário a mobilização evitando assim 

qualquer pressão sobre a mandíbula. O tratamento teve duração de 4 semanas, 3 vezes 

por semana, totalizando 12 sessões.  

                              

        Figura 6. Técnica de mobilização mandibular inespecífica. 

 

Grupo B: Para o tratamento do Grupo B foi realizado o posicionamento idêntico ao 

Grupo A. Com o indivíduo em decúbito dorsal sobre a maca, foi utilizado um aparelho de 

Ultrassom dessintonizado sobre a região da face com presença de DTM (Figura 7). Sabe-

se que equipamentos utilizados de modo dessintonizado não oferecem tratamento 

específico, mas garantem a credibilidade da intervenção placebo como relatado em 

ensaios anteriores27,28. O deslizamento do cabeçote foi feito com uso de gel e de forma 

leve evitando assim a realização de uma massagem local. Os procedimentos desse grupo 

tiveram a duração de 4 semanas, 3 vezes por semana, totalizando 12 sessões.  

 

 

Figura 7. Ultrassom Dessintonizado 
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ESTATÍSTICA 

CÁLCULO DA AMOSTRA  

O tamanho da amostra foi definido a partir de um estudo piloto com 8 indivíduos 

portadores de DTM, com idade média de 28,6±3,1 anos e altura média de 168,2±10,8 cm. 

O valor médio do movimento de abertura bucal pré (43,31 ± 5,69 mm) e pós (50,83 ± 

4,97) 12 sessões da mobilização mandibular inespecífica foram utilizadas para essa 

estimativa. Para o cálculo foram considerados os valores α = 0,05 (5% de chance de erro 

de tipo I) e 1-β = 0,95 (% do poder da amostra). O número estimado foi de 9 indivíduos. 

Considerando a possibilidade de uma perda amostral de 20% foram considerados para 

esse estudo 11 indivíduos. No entanto, para aumentar o poder estatístico, serão utilizados 

15 indivíduos por grupo. O cálculo foi realizado por meio do software G*Power de acordo 

com FAUL et al29. 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram representados em média e desvio padrão para todas as variáveis 

estudadas. As comparações foram feitas utilizando ANOVA em medidas repetidas 

seguido do teste de comparação múltipla de Tukey para o caso de variáveis com 

distribuição simétrica. Em caso de assimetria, foi ajustado o mesmo delineamento 

utilizando uma distribuição gama seguido do teste de comparação múltipla de Wald. Em 

todos os testes foi fixado o nível de significância de 5%. Todas as análises foram feitas 

utilizando o programa SAS for Windows, v.9.4. 

 

RESULTADOS 

A triagem foi realizada em 46 voluntários, dos quais 16 não preencheram os critérios 

de inclusão após a aplicação do RDC/TMD, resultando em 30 voluntários elegíveis para a 

pesquisa. Os mesmos foram alocados em dois grupos – Grupo A (n=15 indivíduos) e 

Grupo B (n=15 indivíduos). Todos participaram das avaliações receberam o tratamento. 
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Figura 1. Fluxograma do estudo (Consort 2010)30 

 

                        Sujeitos selecionados para elegibilidade (n = 46) 
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Em tratamento ortodôntico (n = 7) 

Perda dentária (n = 6) 
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Alocados no Grupo A - Experimental 
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Aleatorizados (n =30) 
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As características da linha de base estão dispostas na Tabela 1. Não houve diferença 

estatistica entre os grupos.  

 

  Tabela 1. Dados demográficos dos pacientes de ambos grupos de tratamento 

 

 

Para a abertura e fechamento da mandíbula, os testes estatísticos não mostraram 

diferenças significativas para as interações, entre grupos nem entre os momentos em 

todas as situações analisadas durante o movimento, como também não houve diferenças 

significativas no tempo do pico de abertura e fechamento e nas trajetórias nos 3 eixos (X, 

Y e Z) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Média e desvio padrão das variáveis cinemáticas da amplitude de movimento 

de abertura e fechamento mandibular de ambos os grupos pré e pós Mobilização 

Mandibular Inespecífica 

 

 

 

Para excursão Lateral Direita, os testes estatísticos não mostraram diferenças 

significativas para as interações, entre grupos nem entre os momentos em todas as 

situações analisadas, na abertura e fechamento, no tempo do pico de abertura e 

fechamento e nas trajetórias nos 3 eixos (X, Y e Z) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Média e desvio padrão das variáveis cinemáticas de excursão lateral direita de 

ambos os grupos pré e pós Mobilização Mandibular Inespecífica 

 

Para excursão lateral esquerda, os testes estatísticos não mostraram diferenças 

significativas para as interações, entre grupos nem entre os momentos em todas as 

situações analisadas, na abertura e fechamento, no tempo do pico de abertura e 

fechamento e nas trajetórias nos 3 eixos (X,Y e Z)  (Tabela 4). 
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Tabela 4. Média e desvio padrão das variáveis cinemáticas de excursão lateral esquerda 

dos pacientes de ambos grupos pré e pós mobilização mandibular inespecífica 

 
 Apenas para variável dor, os testes estatísticos mostraram diferenças significativas 

para as interações entre grupos e entre os momentos (p=0,0157), diferente das demais 

variáveis, amplitude de movimento, qualidade de vida, e funcionalidade onde os testes 

estatísticos não mostraram diferenças significativas para as mesmas interações (Tabela 

5). 
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Tabela 5. Média e desvio padrão das variáveis amplitudes de movimento (ADM) de 

abertura e excursões laterais direita e esquerda, qualidade de vida, dor e funcionalidade 

de ambos os grupos pré e pós Mobilização Mandibular 

 

DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da mobilização mandibular 

inespecífica, sobre os movimentos mandibulares de abertura e excursões laterais, em 

mulheres com DTM, por meio da paquimetria e da análise cinemática tridimensional do 

movimento, bem como avaliar a intensidade da dor, a funcionalidade e a qualidade de 

vida. 

Utilizou-se um protocolo de 12 sessões de tratamento realizado três vezes por 

semana, para ambos os grupos, experimental e controle. Embora nenhum estudo31-34 

tenha utilizado este protocolo de tratamento, esta conduta mimetiza com mais fidelidade o 

uso da técnica no tratamento clínico das DTM. 

O estudo teve como desfecho primário a amplitude do movimento mandibular, 

mensurada pela paquimetria. Apesar das amplitudes de abertura e excursões laterais, 

não terem apresentado diferenças significativas, houve um ganho de 10.3mm na abertura 

final, no grupo experimental. Segundo estudo35 e revisão sistemática com metanálise de 

ARMIJO-OLIVO et al (2015)36 a menor diferença detectável da abertura máxima da 

mandíbula em indivíduos saudáveis é de 5 mm, indicando que uma importante mudança 
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de pelo menos 5 mm em pacientes com DTM, pode ser considerada clinicamente 

relevante, fato este ocorreu no presente estudo, como descrito anteriormente, 

comprovando que a mobilização mandibular inespecífica gerou melhora clínica na 

amplitude mandibular no grupo experimental. Resultado semelhante ao do presente 

estudo foi identificado em uma recente metanálise37 que investigou a eficácia das 

abordagens manuais musculoesqueléticas (MMA) e concluiu que a terapia manual 

aumenta a ADM mandibular ativa e reduz a dor. 

Os resultados também revelaram que dentre os desfechos secundários, a técnica 

utilizada promoveu diminuição significante na intensidade da dor (p=0,157), avaliada por 

meio da escala numérica de dor (END), para o grupo experimental. É importante ressaltar 

que segundo estudo35 e revisão sistemática com metanálise de ARMIJO-OLIVO et al 

(2015)36 a diferença mínima clinicamente significante para a dor tem sido relatada entre 

1.5 a 3.2 pontos,  situação esta, também ocorreu no presente estudo, onde a diferença 

entre o pré e o pós tratamento foi de 3.1 pontos. Esses resultados corroboram com os 

achados de outros estudos25,31,38,39 que também observaram melhora da dor após o 

tratamento com terapia manual em pacientes com DTM.  

A diminuição dor pode estar relacionada ao fato de que indivíduos com DTM 

apresentam fluxo sanguíneo deficitário na musculatura mastigatória devido à 

vasoconstrição e hiperatividade muscular. Consequentemente, o transporte de nutrientes 

e metabólitos é impedido, o que pode promover o acúmulo de subprodutos, 

desencadeando dor40. Em indivíduos com ADM mandibular restrita, devido à dor 

miofascial e espasmo muscular, a mobilização mandibular pode ser utilizada com o 

objetivo de estimular o fluxo sanguíneo e restabelecer função muscular e 

consequentemente promover melhora do quadro algico41-43. Nos demais desfechos 

secundários, ou seja, funcionalidade, qualidade de vida, movimento e trajetória 

mandibular não foram encontradas diferenças significativas.  

A escala funcional específica do paciente é muito utilizada em distúrbios musculo-

esqueléticos24,44,45. Segundo NICHOLAS et al (2012)46, deve ser usada no ambiente 

clínico, por ser um indicador sensível de mudanças após o tratamento fisioterápico, 

porém, os autores também destacaram neste estudo, que para detectar as alterações 

funcionais, o paciente necessita de pelo menos 6 meses de tratamento. Tempo este, não 

fez parte do protocolo do presente estudo, que durou 1 mês, podendo justificar o porquê 



131 

 

 

 

dos dados não terem apresentado diferenças significantes. Diferente de CLELAND et al 

(2006)44 e WESTAWAY et al (1998)45, que apresentaram resultados significativos em 

pacientes com disfunção cervical. 

No que diz respeito à qualidade de vida, avaliada pelo WHOQOL-BREF, houve um 

aumento na pontuação (tabela 5), que segundo a literatura47 quanto mais alto o valor, 

maior a qualidade de vida, porém não foi observado diferença significante no presente 

estudo. Tais resultados corroboram com Oliveira et al (2015)48, que avaliaram o efeito da 

adição da estimulação transcraniana por corrente contínua a um programa de exercícios 

sobre a dor e qualidade de vida em pacientes com DTM, e não encontraram diferença 

significante, apesar de relatarem em seus resultados melhoria na dor e  qualidade de 

vida. 

Dentre os desfechos, o movimento mandibular, além de ser um desfecho primário, 

quando avaliado pela paquimetria, também foi desfecho secundário analisado pela 

cinemática tridimensional.  

O modelo cinemático utilizado neste estudo foi testado e apresentou de boa a 

excelente reprodutibilidade para abertura seja intra/inter dias, intra/inter avaliadores 

(média dos valores ICC intra dias na abertura foi de 0,68 a 0,97; inter dias na abertura foi 

de 0,48 a 0,94; inter avaliadores na abertura foi de 0,51 a 0,94; intra avaliadores na 

abertura foi de 0,53 a 0,91) para avaliar a amplitude de movimento de sujeitos saudáveis 

durante testes funcionais, especialmente em rotação mandibular49. Diferente de outros 

estudos50-53 que utilizaram dispositivos cinemáticos em desenhos transversais e não 

testam a reprodutibilidade, ficando inviável utilizá-los para um ensaio clínico. No entanto, 

o presente estudo não apresentou diferenças significativas na análise tridimensional. 

Acredita-se que o tratamento utilizado não foi eficaz para modificar as amplitudes de 

movimento e trajetórias mensuradas. Resultado este, pode ser justificado por estudos53,54 

onde relatam que a mensuração do movimento da ATM se deve as características de 

cada indivíduo. Há diferenças entre os gêneros, pessoas de diferentes idades e etnias. 

Estas diferenças estão relacionadas com fatores como a estrutura anatômica, o grau de 

deslocamento da cabeça da mandíbula em relação à cavidade mandibular, 

hipermobilidade articular e diferenças no tamanho do corpo condilar entre indivíduos, fato 

este, não foi inserido como critérios de exclusão no presente estudo. 
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Portanto, o protocolo utilizado no presente estudo aceita parcialmente a hipótese, de 

que com base nas alterações fisiológicas promovidas pela mobilização mandibular 

inespecífica, houve redução da dor e um aumento no movimento mandibular de 

indivíduos DTM.  

 

LIMITAÇÕES 

As limitações desse estudo foram à amostra por conveniência com a participação de 

uma grande parcela dos alunos da Universidade Nove de Julho Campus - Vila Maria, 

onde as coletas foram realizadas, como também a não classificação dos participantes em 

relação ao padrão da DTM (muscular, articular ou mista) e também a não estratificação do 

lado de desvio mandibular (direito, esquerdo ou ambos).  

 

CONCLUSÃO 

Com base nos achados do presente estudo, concluí-se que a mobilização 

mandibular inespecífica promove um ganho clinicamente relevante na abertura máxima 

da mandíbula, diminui estatisticamente e clinicamente a intensidade de dor, porém não 

influencia na funcionalidade, na qualidade de vida e na análise do movimento e trajetória 

mandibular de pacientes com Disfunção Temporomandibular. 
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8. CONSIDERACOES FINAIS 

 

A presente tese de doutorado visou estabelecer conclusões a respeito do efeito da 

mobilização mandibular inespecífica em indivíduos portadores de DTM. Seus resultados 

forneceram informações importantes em relação aos desfechos analisados.  

Trinta voluntários realizaram o tratamento, a coleta de dados e a análise estatística, 

contemplando o desenho desse estudo. Cabe esclarecer que para o artigo 4, utilizamos 

os dados dos voluntários pré e pós tratamento. As coletas do follow up de 30 dias já foram 

finalizadas, mas não foram incluídas nesse artigo, pois na fase de análise estatística não 

estavam concluídas (faltavam 2 voluntários). Essas informações já estão sendo 

analisadas e serão incluídas posteriormente. 

A ADM mandibular mensuradas pela paquimetria foi nosso desfecho primário e 

apesar de não ter apresentado diferenças estatisticamente significativas, houve um ganho 

de 10.3mm na abertura final, no grupo experimental (Grupo A) indicando uma melhora 

clinicamente relevante, comprovando que a mobilização mandibular inespecífica gerou 

uma melhora clínica na ADM de abertura no grupo experimental. 

Em relação ao nosso desfecho secundário, intensidade da dor, nossos resultados 

revelaram que a técnica utilizada promoveu diminuição estatisticamente significante da 

intensidade da dor (p=0,157) e melhora clinicamente relevante, sendo esse resultado de 

fundamental importância, pois a dor é uma dos sintomas mais comuns em pacientes com 

DTM e um dos principais motivos que levam os indivíduos a procurarem tratamento 

fisioterápico. 

No entanto nossos outros desfechos secundários não promoveram alterações após 

a aplicação do protocolo estabelecido. Nós esperávamos encontrar melhora na qualidade 

de vida e da funcionalidade nos pacientes após o tratamento principalmente em função da 

melhora do quadro de dor, porém nossos resultados mostraram que estatisticamente não 

houve mudanças em relação a essas variáveis. Da mesma forma, acreditávamos que 

após a aplicação do nosso protocolo iríamos observar mudanças na trajetória e amplitude 

mandibular após a análise cinemática, pois a técnica aplicada tem como objetivo melhorar 

a ADM mandibular e consequentemente promover mudanças na trajetória do movimento, 

que é observado clinicamente, porém o protocolo utilizado não foi sensível o suficiente 
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para promover a diferença na análise cinemática. Uma vez que o mesmo modelo 

cinemático já foi testado e apresentou reprodutibilidade das variáveis estudadas. 

Podemos atribuir esses resultados não significativos às limitações encontradas no 

estudo e a possibilidade do tratamento não ser tão sensível a ponto de detectar as 

mudanças em todas as variáveis estudadas. 

A análise da trajetória e da ADM mandibular pela cinemática tridimensional é uma 

área nova de estudos dentro do contexto de ferramentas de avalição em DTM e não há 

estudos na literatura que nos forneçam informações a respeito dessa análise após 

tratamento fisioterápico para podermos comparar e concluir respostas mais precisas. 

Estudos futuros, com uma amostra mais homogênea e com voluntários que 

apresentem desvios ou deflexão mandibular para o mesmo lado pode ser uma opção para 

conclusões mais precisas em termos de pesquisa clínica. Em relação ao ambiente clinico 

nossos resultados forneceram resultados importantes para essa aplicação. 

Assim, após a conclusão desse projeto evidenciamos que a mobilização mandibular 

inespecífica pode ser utilizada com o objetivo de aumentar a ADM mandibular e diminuir a 

intensidade da dor em pacientes com DTM.  

 

LIMITAÇÕES 

Assumimos como limitaçoes desse estudo a amostra por conveniencia com a 

participação de uma grande parte dos alunos da Universidade Nove de Julho Campus- 

Vila Maria onde as coletas eram realizadas. Outra limitação foi a não classificação dos 

voluntários em relação ao padrão da DTM (muscular, articular ou mista) e também não os 

classificamos em relaçao ao lado do desvio (direito, esquerdo ou ambos).  
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ANEXOS 

ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nome do Voluntário:__________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Telefone:____________________Cidade:__________________CEP:___________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

As Informações contidas neste prontuário serão fornecidas pela Ms. Ana Paula 

Amaral e Profa. Dra. Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez objetivando firmar acordo 

escrito mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza sua participação com pleno 

conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com a 

capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

1.Título do Trabalho Experimental: Influência da terapia manual (massagem com a 

mão) na articulação temporomandibular (articulação da boca) sobre o movimento 

mandibular: ensaio clínico, aleatorizado, placebo-controlado e cego. 

2.Objetivo: O objetivo deste estudo será avaliar a influência da mobilização 

mandibular inespecífica, (massagem com a mão) sobre o movimento mandibular de 

abertura e lateralidades (movimento da boca), por meio da cinemática (filmagem por 

câmera) em indivíduos com diagnostico de DTM. Bem como analisar a intensidade da dor 

por meio da escala numérica de avaliação da dor (END), a qualidade de vida pelo 

questionário Whoqol-Bref e a funcionalidade por meio da Escala Funcional Especifica, dos 

indivíduos portadores de DTM antes, imediatamente e um mês após as sessões de 

tratamento. 

3.Justificativa: Dentre os dispositivos instrumentais que têm sido propostos ao 

longo dos anos para integrar a avaliação clínica das disfunções da articulação 

temporomandibular (DTM), uma das ferramentas confiáveis é a análise cinemática 

(filmagem por câmeras), que por meio de registros das trajetórias de marcadores fixados 

nos segmentos corpóreos consegue avaliar mais precisamente o movimento mandibular. 

Esse registro vem sendo cada vez mais difundido nas diferentes áreas de conhecimento. 

Apesar dos trabalhos encontrados na literatura sobre a análise cinemática para avaliação 

dos movimentos e tratamentos da ATM há uma escassez de estudos que avaliem os 

achados após tratamento fisioterapêutico. Além disso, a DTM é uma doença complexa, e 
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quanto mais recursos terapêuticos se mostrarem eficazes, cientificamente, melhores 

serão as estratégias de tratamento para a redução e consequente resolução dos seus 

sinais e sintomas. 

4. Procedimentos da Fase Experimental: Participarão desta pesquisa indivíduos 

de ambos os gêneros com idades entre 18 e 45 anos escolhidos de forma aleatória, que 

se encaixarem nos critérios de inclusão e consentirem em participar da pesquisa. Critérios 

de Inclusão: Serão incluídos no estudo indivíduos portadores DTM, diagnosticados pelo 

RDC/TMD, com dentição completa (exceto terceiros molares). Critérios de Exclusão: Não 

participarão do estudo indivíduos que apresentem doenças sistêmicas que afetem as 

articulações e/ou músculos mastigatórios; com falhas dentarias, doenças 

neuromusculares; com hipo/hiperplasia condilar; que façam  uso de qualquer tipo de 

prótese dentaria; estejam em tratamento ortodôntico e/ou fisioterapêutico; que 

apresentem distúrbios neurológicos ou comportamentais que impossibilitem a realização 

da análise cinemática e/ou com história de cirurgia prévia da ATM. Todos os indivíduos 

serão avaliados quanto à presença de DTM (alteração na articulação da boca), através 

dos Critérios Diagnósticos para Pesquisa das Desordens Temporomandibulares 

(RDC/TMD) Eixo I e II (questionário com 30 questões, sendo que 10 são correspondentes 

ao exame clínico que será realizado pelo terapeuta e as demais serão respondidas de 

forma subjetiva pelo participante), esse questionários terá a duração de 20 minutos para 

sua realização. Apenas os indivíduos portadores de DTM continuarão no estudo e serão 

submetidos a análise cinemática que terá duração de no máximo 30 minutos, e 

responderão 2 questionários (Qualidade de Vida e Funcionalidade) pré e pós tratamento 

que terá duração de 15 minutos. O tratamento com técnicas manuais ou ultrassom não 

produz dor e nem efeitos colaterais e sim um relaxamento local. Porém, caso o voluntario 

sinta desconforto durante as técnicas, como medida protetora a técnica será́ interrompida 

imediatamente, o paciente será monitorado, e somente quando o sintoma cessar poderá 

ser liberado. Ambos os grupos serão tratados por 12 sessões, 3 vezes por semana, 

durante 1 més. Um grupo receberá o tratamento com técnicas manuais na região do ATM 

e o outro grupo receberá o tratamento com ultrassom na mesma região. Cabe ressaltar 

que os indivíduos que ao final do estudo estiverem no grupo que obteve o pior resultado 

terapêutico, poderá refazer o tratamento com a melhor técnica, segundo os resultados da 

pesquisa. 
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5. Desconforto ou Riscos Esperados: O presente projeto não apresenta riscos aos 

sujeitos avaliados, pois são avaliações absolutamente não invasivas, nas quais não se 

utiliza qualquer procedimento que possa causar danos à saúde dos indivíduos envolvidos. 

Se o participante sentir algum desconforto durante as coletas à avaliação será 

interrompida imediatamente e o voluntário liberado do projeto. O tratamento com 

mobilização não produz dor e nem efeitos colaterais e sim um relaxamento local. Caso o 

voluntário sinta desconforto durante a mobilização, fato pouco provável, como medidas 

protetoras a única seria interromper a técnica e apenas solicitar o exercício de abrir e 

fechar a boca lentamente.  

6. Métodos Alternativos Existentes:  Não há métodos alternativos.   

7. Retirada do Consentimento: o voluntário tem a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem nenhum 

prejuízo. 

8. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários 

quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

9. Garantia de ressarcimento compensação material, exclusivamente de 

despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como 

transporte e alimentação. Res. Nº 466/12 – Item II.21: Os participantes da pesquisa não 

terão custos em participar da pesquisa, caso exista alguma despesa será de 

responsabilidade dos pesquisadores e da Instituição. 

10. Local da Pesquisa: NAPAM – Núcleo de apoio à pesquisa em análise do 

movimento, Rua Prof. Maria José Barone Fernandes, 300, Campus Vila Maria da 

Universidade Nove de Julho. 

 11. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente, com “múnus público”, que deve existir nas instituições que realizam 

pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões ético (Normas e Diretrizes 

Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres Humanos – Res. CNS nº 466/12). O 

Comitê de Ética é responsável pela avaliação e acompanhamento dos protocolos de 

pesquisa no que corresponde aos aspectos éticos. Endereço do Comitê de Ética da 
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Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 – 3º subsolo - Liberdade – São Paulo – SP .CEP: 

01504-001. Fone: 3385-9197.   comitedeetica@uninove.br  

12. Nome Completo e telefones dos Pesquisadores (Orientador e Alunos) para 

Contato, Daniela Aparecida Biasotto-Gonzalez, Fone: 26339312, Ana Paula Amaral 

99398 4627 ou Comitê de Ética em Pesquisa – COEP – UNINOVE. Rua. Vergueiro nº 

235/249 – Liberdade – SP – comitedeetica@uninove.br, fone: (011) 33859059 

13. Eventuais intercorrências que vierem a surgir no decorrer da pesquisa poderão 

ser discutidas pelos meios próprios. 

 

14. Consentimento Pós-Informação:  

 

Eu, ________________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 

participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo 

algum. Confirmo que recebi uma via deste termo de consentimento, e autorizo a 

realização do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos somente neste 

estudo no meio científico. 

 

São Paulo,          de                        de 2016. 

 

 

_____________________                       _____________________________ 

Assinatura do Participante                  Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO II 

RDC/TMD  
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ANEXO III - WHOQOL-BREF 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, 

saúde e outras áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não 

tem certeza sobre que resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as 

alternativas a que lhe parece mais apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua 

primeira escolha. 

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós 

estamos perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas 

últimas semanas. Exemplo: pensando nas últimas duas semanas: 
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ANEXO IV – ESCALA FUNCIONAL ESPECÍFICA DO PACIENTE 
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ANEXO V – ESCALA NUMÉRICA DE DOR 

 

Eu gostaria que você desse uma nota para a sua dor. Numa escala de 0 a 10. Onde 0 

significa nenhuma dor e 10 significa a pior dor possível. 

Por favor, assinale o número que corresponde à média da sua dor. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO VI:  AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM 

 

São Paulo, ______________de_________201____ 

 

 Venho por meio desta autorizar o uso da minha imagem no corpo do trabalho 

cujo título “Influência da terapia manual na articulação temporomandibular  sobre o 

movimento mandibular: ensaio clínico, aleatorizado, placebo-controlado e cego” bem 

como nos artigos científicos que serão frutos do mesmo. 

 

 

___________________________ 

                                           Nome: 

                                       RG: 

 

 


