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RESUMO 

 

 

Carvalho FR de. Prevalência de disfunções temporomandibulares e fatores 
associados em crianças atendidas na UFF diagnosticadas através do RDC/TMD 
[dissertação]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 
2017. 

 

O objetivo desta pesquisa foi identificar a prevalência de disfunções 

temporomandibulares (DTM) e fatores associados em crianças atendidas  na Clínica 

de Odontopediatria da Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro, 

Brasil diagnosticadas através do RDC/TMD. A fim de cumprir esse objetivo, 128 

crianças de 8 a 11 anos de idade foram avaliadas. Os responsáveis pela criança 

responderam a um questionário sobre história materna e infantil, hábitos e 

comportamento e a criança respondeu o questionário RDC/TMD. Após, foram 

realizados testes de manipulação e palpação, auscultação de ruídos articulares e 

observação da oclusão do paciente. Os resultados foram analisados através do teste 

qui-quadrado e foram calculados o odds ratio (OR) e o coeficiência de contingência e 

de correlação de phi, Yule através do software SPSS, com nível de significância de 

0.05%. De acordo com os resultados obtidos dos questionários e dos exames 

realizados, foi observada uma prevalência de 64% de DTM na amostra sem 

diferença significativa entre os gêneros, com percentual de 11% de pacientes 

assintomáticos. Foi encontrada uma correlação positiva apenas entre DTM e o 

índice característico de dor (2 = 8,59; p < 0.05). O OR calculado foi de 3,57 com 

coeficiente de contingência de 0,23 e coeficiente de correlação phi, Yule de 0,563, 

demonstrando uma interdependência entre essas variáveis. Foi observada 

correlação não significativa (p> 0.05) entre hábitos parafuncionais, maloclusão e 

comportamento com DTM. Concluiu-se que, o índice característico de dor é 

importante para o diagnóstico precoce de DTM em crianças.  

 

 

 

Palavras-chave: Articulação temporomandibular, prevalência, dentição mista 



  

ABSTRACT 

 

 

Carvalho FR de. Prevalence of temporomandibular disorders and associated 
factors in children attending Fluminense Federal University diagnosed through 
RDC/TMD  [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2017. 
 
 
The aim of this research was to identify the prevalence of temporomandibular 

disorders (TMD) and associated factors in children attending the Pediatric 

Dentistry Clinic of the Fluminense Federal University in Niteroi, Rio de 

Janeiro, Brazil diagnosed through RDC/TMD. In order to fulfill this goal, 128 

children from 8 to 11 years old were evaluated. The child’s parent answered a 

questionnaire about maternal and child medical history, habits, child’s 

behavior and the child answered RDC/TMD questionnaire. Afterwards, it was 

performed manipulation and palpation tests, auscultation of the joint noises 

and observation of the patient’s dental occlusion. The results were analyzed 

through Chi-square test and odds ratio (OR) and contingence coefficient and 

phi, Yule correlation coefficients were calculated by means of SPSS software, 

with a significance level of 0.05%. According to the results obtained from the 

questionnaires and clinical examinations, it was observed a prevalence of  

64% of TMD in the sample without difference among genders with 11% of 

asymptomatic patients. A positive correlation was found only between TMD 

and pain index (2 = 8,59; p < 0.05).The OR calculated was 3,57 with 

contingence coefficient of 0,23 and phi, Yule correlation coefficient of 0,563, 

demonstrating an interdependence between these variables. There was a 

non-significant correlation (p> 0.05) among parafunctional habits, 

malocclusion and behavior with TMD. It was concluded that, the pain index is 

important for early diagnosis of TMD in children.  

 

 

 

Keywords: Temporomandibular joint, prevalence, mixed dentition. 
 



  

1 - INTRODUÇÃO  
 

 

A articulação temporomandibular (ATM) é composta de estruturas 

ósseas, cartilaginosas, ligamentos e de musculatura associada, sendo 

responsável pelos movimentos mandibulares em decorrência das ações dos 

músculos da mastigação1. Já as disfunções temporomandibulares (DTM) 

podem ser definidas como um conjunto de condições dolorosas e/ou 

disfuncionais, que envolvem os músculos da mastigação e/ou as articulações 

temporomandibulares3. Seus sintomas característicos são: dor à palpação 

muscular e/ou articular, função mandibular limitada e ruídos articulares. Além 

disso, outros fatores como dor na movimentação mandibular ou desvio da 

trajetória normal durante a abertura ou fechamento da boca também têm sido 

associados a problemas de DTM2.  

As maloclusões, inclusive, têm sido apontadas como uma possível 

causa de dores de cabeça, DTM e dor facial3,4. Dentre essas destacam-se 

trespasse horizontal maior que 7mm; diferenças em relação cêntrica e 

máxima intercuspidação (RC/MI) maior que 5mm; mordida cruzada posterior 

uni ou bilateral; mordida aberta anterior e perda de cinco ou mais dentes 

posteriores, que podem exercer uma influência negativa aos músculos da 

mastigação, na ATM e suas estruturas associadas, causando uma DTM25. O 

mesmo foi observado naquelas com mordida cruzada posterior em 

combinação com outra maloclusão, concluindo que indivíduos com 

maloclusão são mais propensos à DTM, apesar de não encontrarem 

correlação estatística entre ambas as condições, assim como outros 

autores3,23. 

Em um estudo piloto realizado pelo nosso grupo de pesquisa em 

crianças de 8 a 11 anos atendidas na disciplina de Odontopediatria da UFF, 

observou-se que 55% da amostra apresentou DTM com maior incidência aos 

8 anos, sem diferença entre os gêneros, com pacientes assintomáticos 

(81,8%) e sintomáticos (18,2%). Foi observada dor à palpação da 

musculatura mastigatória (36,4%), estalido (27,3%) e crepitação (45,4%) da 

ATM. Porém, não foi possível estabelecer correlação positiva entre 

maloclusões e DTM devido ao número de pacientes com maloclusões ser 



  

similar tanto em pacientes com DTM (36,4%) e sem DTM (33,3%). A 

onicofagia (55%) e o bruxismo (45%) foram os hábitos parafuncionais mais 

frequentes encontrados15. Fernandes et al6 observaram a presença de DTM 

com dor maior naqueles pacientes que apresentavam hábitos parafuncionais, 

entre eles bruxismo noturno, bruxismo diurno e hábitos como morder lápis, 

mascar chiclete entre outros.  

Os critérios diagnósticos de pesquisa para distúrbios 

temporomandibulares (Research Diagnostic Criteria/Temporomandibular 

Disorders - RDC / TMD) têm sido o protocolo de diagnóstico mais utilizado 

para a pesquisa de DTM desde sua publicação em 1992. Esse sistema de 

classificação baseou-se no modelo biopsicossocial da dor que incluía um 

exame físico do Eixo I - avaliação, utilizando critérios diagnósticos confiáveis 

e bem operacionalizados e uma avaliação do estado psicossocial e da 

incapacidade relacionada com a dor no Eixo II. A intenção era fornecer, 

simultaneamente, um diagnóstico físico e identificar outras características 

relevantes do paciente que pudessem influenciar a expressão e, portanto, o 

manejo de sua DTM. Desde então, foi avaliado em estudos clínicos de 

validação e em workshops da Associação Americana de Dor Orofacial 

(AAOP), tendo sua versão atualizada e finalmente comprovada a 

confiabilidade e validade de seus dados diagnósticos em 20138. 

A necessidade de um exame mais completo e voltado para as 

crianças torna-se fundamental para um diagnóstico preciso, no entanto, 

poucos estudos utilizam essa ferramenta em Odontopediatria para 

diagnóstico de DTM. Pereira et al9 observaram que, aos 12 anos, 2,19% dos 

meninos e 8,18% das meninas foram diagnosticados com DTM quando 

examinados através do RDC/TMD. 

Em face do exposto, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a 

prevalência de DTM em crianças de 08 a 11 anos, de ambos os gêneros, 

atendidas na Clínica de Odontopediatria da Universidade Federal Fluminense 

utilizando o questionário RDC/TMD – Eixo I e II e avaliar a possível relação 

entre hábitos parafuncionais, comportamento e maloclusões com a DTM e, 

assim, estabelecer um protocolo de atendimento clínico para uma avaliação 

detalhada das crianças, observando-as funcionalmente e estaticamente. A 



  

hipótese nula investigada foi a de que a DTM não está associada a 

maloclusões e/ou hábitos parafuncionais em crianças. 

 

2 – METODOLOGIA 
 
2.1 Aspectos éticos 

 

O presente estudo foi aprovado pelo CEP/Faculdade de 

Medicina/HUAP/UFF (Parecer no. 187/07 de 07/12/2007) (ANEXO 1). 

 

2.2 Amostra 

 

Foram selecionadas, aleatoriamente, do total de 250 crianças 

atendidas no ano de 2015/2016, 132 crianças, de ambos os gêneros, sendo 

65 meninos e 67 meninas, de 08 a 11 anos de idade, das Clínicas de 

Odontopediatria dos cursos de Graduação e de Pós-Graduação da 

Faculdade de Odontologia da UFF (FO-UFF), portadoras de dentição mista. 

O planejamento amostral foi realizado através de cálculo de tamanho 

amostral obtido por métodos estatísticos específicos no programa OpenEpi v. 

3 de modo que a amostra estudada fosse probabilisticamente representativa 

da população de acordo com os métodos de Fleiss (1981) e Kelsey et al. 

(1996) para estudos epidemiológicos, perfazendo um total mínimo de 90 

pacientes. Critérios de inclusão: Pacientes de 08 a 11 anos, na fase de 

dentição mista, que nunca se submeteram a tratamento ortodôntico prévio ou 

em uso de aparelho interceptativo fixo ou removível, que não apresentassem 

doenças sistêmicas, que tivessem compreensão cognitiva para responder às 

perguntas formuladas de forma adequada e que aceitassem participar da 

pesquisa assim como seus responsáveis. Critérios de exclusão: Pacientes 

em tratamento ortodôntico, que apresentassem doenças incapacitantes 

sistemicamente ou que não conseguissem responder aos questionários.  

As crianças foram submetidas ao exame clínico e à aplicação de um 

questionário e seus responsáveis à entrevista, após concordarem e 

assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de 

Assentimento (APÊNDICES 1 e 2).  



  

 

 

2.3 Entrevista com os responsáveis 

 

Na entrevista com o responsável (ANEXO 2) realizada na sala de 

atendimento, foram coletados os seguintes dados: histórico pré-natal, natal e 

pós-natal, histórico odontológico (comportamento da criança, procura por 

atendimento odontológico), hábitos de sucção (dedos, chupeta, lábios), 

ranger dos dentes, tipo e tempo de aleitamento e uso de medicamentos. 

 

2.4 Questionário RDC/TMD aplicado à criança 

 

O questionário aplicado à criança foi o Research Diagnostic Criteria 

for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) - Critérios Diagnósticos para 

Pesquisa em Disfunção Temporomandibular utilizado para avaliação em 

adultos e crianças e validado para utilização no Brasil por Pereira Jr et al. 

(2004), que inclui o Eixo I e o Eixo II (DWORKIN; LERESCHE, 1992). O Eixo 

I (ANEXO 3) é composto de perguntas e exame local da face, incluindo a 

ATM e a musculatura ao redor. Perguntas como, por exemplo: “Você tem dor 

no lado direito, lado esquerdo ou ambos?”, seguida das respostas ”nenhum”, 

“lado direito”, “lado esquerdo”, ou “ambos”. As questões seguintes foram 

relacionadas aos sinais e sintomas da ATM, com palpação dos músculos da 

mastigação e da ATM durante a abertura e fechamento da boca durante o 

exame clínico. O Eixo II é composto apenas de perguntas, como: “Você sente 

alguma dor na face, nas bochechas, nos lados da cabeça, no ouvido nas 

últimas 4 semanas?”, seguida das respostas “sim” ou “não” (ANEXO 4). A 

segunda parte do Eixo II era relacionado aos sintomas da DTM, como, por 

exemplo: “Você sente alguma dor ou sensibilidade na mandíbula ou na face 

durante a mastigação dos alimentos?”, seguido das respostas “sim” ou “não” 

(ANEXO 5). Esta avaliação foi realizada por um único avaliador previamente 

calibrado. 

 

2.5 Exame clínico 

 



  

Para a realização do exame clínico dos pacientes foram utilizadas 

espátulas de madeira (para exame), lapiseira (marcações) e régua 

milimetrada, todos os materiais envoltos com plástico descartável, trocados a 

cada paciente e luvas de procedimento para observação intra-oral e para a 

palpação da face, seguindo as normas de biossegurança.  

A finalidade deste exame foi avaliar a arcada nos sentidos 

anteroposterior, vertical e transversal, as características oclusais do paciente 

considerando-se o deslocamento funcional, a existência de mordida cruzada 

anterior e posterior, unilateral ou não, mordida aberta anterior, sobremordida 

e sobressaliência (“overjet”). Além disso, também foi observada a presença 

de hábitos parafuncionais, como: bruxismo, sucção digital e de chupeta, 

onicofagia, interposição labial e deglutição atípica (ANEXO 2). 

A oclusão dentária foi classificada de acordo com o trabalho de 

Motegi et al. (1992). As situações oclusais foram determinadas como se 

segue:  

 Transpasse horizontal acentuado: sobressaliência horizontal 

(overjet) igual ou superior a 5 mm, em dentição em mista; 

 Sobremordida profunda: sobressaliência vertical (overbite) igual 

ou superior a 5 mm, em dentição mista; 

 Mordida aberta: ausência localizada de oclusão, tanto na região 

anterior quanto posterior; 

 Mordida cruzada anterior: mordida cruzada de pelo menos um 

dente entre o canino do lado direito ao canino do lado 

esquerdo; 

 Mordida cruzada posterior: mordida cruzada a partir dos 

molares decíduos (ou pré-molares), quando as cúspides 

bucais dos dentes maxilares posteriores ocluíam lingualmente 

com as cúspides bucais dos dentes inferiores ou quando as 

cúspides linguais dos dentes posteriores superiores ocluíam 

completa e vestibularmente com as cúspides bucais dos 

dentes inferiores (mordida cruzada bucal). 

 

2.6 Exame físico 



  

 
Os sinais clínicos da DTM foram verificados por meio da constatação 

de ruídos articulares, travamento, luxação, dor durante movimentos 

mandibulares e/ou palpação de músculos da mastigação, cabeça e pescoço 

e a capacidade máxima de abertura bucal conforme o questionário RDC/TMD 

(Eixo I – questões 1 a 10) que tem gradações de 0 a 3 (sem dor a severa), 

sendo considerado que o paciente é portador de DTM com dor muscular e/ou 

articular a partir do grau 1. Foi avaliado também o Eixo II (questão 3 e 

sintomas de DTM – questões de 1 a 5) quanto à queixa do paciente em 

relação à sintomatologia dolorosa. Caso a resposta fosse negativa à essas 

questões, mas no Eixo I fosse constatado sinais e sintomas de DTM, o 

paciente era classificado como portador de DTM, porém, assintomático. As 

medidas intraorais foram realizadas com régua milimetrada: medida da 

distância interincisal na abertura máxima, lateralidade direita e esquerda e 

oclusão em cêntrica. Neste momento foi solicitado ao paciente abrir a boca 

ao máximo lentamente e fechar na mesma velocidade. A sequência de 

palpação da musculatura mastigatória foi realizada conforme demonstrado 

nas Fig 1 a 4 (p. 28-29).  

Por fim, foi realizada a auscultação da ATM utilizando um 

estetoscópio, esta era repetida no mesmo exame por duas a três vezes 

dependendo da dificuldade de abertura de boca da criança, a fim de 

identificar estalidos e/ou crepitações uni ou bilaterais que tinham sido 

diagnosticadas ou não, com a palpação física na articulação. 

 

2.7 Índice Característico da Dor (ICD) 

 

Para o diagnóstico da DTM foi utilizado o ICD (Índice Característico 

da Dor) baseado no questionário RDC/TMD. No RDC/TMD, o ICD é 

padronizado para avaliar dor crônica, sendo este valor variando entre 0, 

maior que 0 e menor que 50 e maior ou igual a 50. Porém, como o objetivo 

deste estudo, dentre outros, era caracterizar qualquer incômodo nesta 

amostra, então optou-se, conforme orientação estatística, por diminuir o valor 

para 30 para que os testes estatísticos pudessem ser aplicados com mais 

coerência.  Assim, este foi calculado para cada paciente e graduado de 



  

acordo com a sua variação em ICD igual a 0, ICD maior que 0 e menor que 

30 e ICD maior ou igual a 30. Tal índice foi calculado pela soma das 

pontuações das questões 7, 8 e 9 do questionário aplicado (Eixo I), sendo 

esse total dividido por 3 e então multiplicado por 10. O valor do ICD foi 

característico para a presença ou não de DTM, ou seja, algum sinal muscular 

e/ou articular de dor aumentaria ou não este índice7,12. 

 

 

 

2.8  Análise estatística 

 

 

As respostas obtidas dos questionários e os dados do exame clínico 

e físico foram registrados em planilha Excel elaborada especialmente para o 

estudo (APÊNDICE 3) e foi realizado o tratamento estatístico dos dados 

considerando-se o Índice Característico da Dor (ICD) e seus relacionamentos 

com a incidência de DTM com a presença de hábitos bucais viciosos e 

ocorrência de maloclusões, bem como o relacionamento entre estas duas 

últimas variáveis. Dentre as variáveis estudadas, as principais foram divididas 

em grupos denominados: Grupo I: disfunções (DTM, Maloclusões e ICD) e 

Grupo II (Comportamentos e Hábitos Parafuncionais). Foi realizada a Análise 

Exploratória de Dados aplicando-se a Análise Univariada das Variáveis DTM, 

Maloclusão e ICD (Grupo I) e Bivariada, neste caso, utilizando-se estatísticas 

não-paramétricas. Foram investigadas as significâncias das relações ICD x 

DTM, ICD x Maloclusão e DTM x Maloclusão pela aplicação do teste não-

paramétrico de independência do Qui-Quadrado (2) e o cálculo dos 

coeficientes de contingência, “odds ratio” (OR) e coeficiente de correlação phi 

e de Yule. O nível de significância adotado foi de 0,05 (95%) e a Hipótese 

Nula (H0) foi a da independência entre as variáveis. Para o Grupo II, foi 

realizada também a Análise Univariada das Variáveis Comportamentos e 

Hábitos Parafuncionais e Análise Bivariada de Comportamentos, Hábitos 

Parafuncionais e suas relações com DTM e Maloclusões também através da 

aplicação do teste não-paramétrico de independência do Qui-Quadrado (2). 



  

O software utilizado para as análises estatísticas foi o SPSS for Windows v. 

20 (IBM, New York, EUA). 
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Summary 

Objective: To identify the prevalence of temporomandibular joint disorders (TMD) 

and associated factors diagnosed using the Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) in children attending the Pediatric 

Dentistry Clinic of the Fluminense Federal University in Niteroi, Rio de Janeiro, 

Brazil. 

Methods: A sample of 128 children from 8 to 11 years old participated in the study 

after written parental consent and approval by the Research and Ethics Committee. 

The parents of the child answered a questionnaire about maternal and child medical 

history, habits, child behaviors and the child answered the RDC/TMD questionnaire. 

After which the children underwent manipulation and palpation tests, as well as 

auscultation of joint noises and evaluation of their dental occlusions. Data were 

analyzed through the Chi-square test and odds ratio (OR) and the contingency 

coefficient and the phi, coefficient of correlation were calculated by means of SPSS 

software, with a significance level of 0.05%. 

Results: There was a 64% prevalence of TMD in the sample without any difference 

between genders with 11% asymptomatic patients. There was a non-significant 

correlation (p> 0.05) among parafunctional habits, malocclusion and behavior with 

TMD. A positive correlation was found only between TMD and the pain index (
2
 = 

8,59; p < 0.05). The OR was 3,57, the contingency coefficient was 0,23 and phi 

coefficient of correlation was 0,563, demonstrating interdependence between these 

variables. 

Conclusions: The Characteristic Pain Intensity (CPI) is an important index for early 

diagnosis of TMD in children. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Introduction 

 

             Temporomandibular disorders (TMD) comprise various musculoskeletal and 

neuromuscular conditions, involving the masticatory muscles, the temporomandibular 

joint and their associated structures
1
. The characteristic symptoms of TMD include 

pain on muscle and/or joint palpation, limited mandibular function and joint noises
2
. 

              Malocclusions have been identified as possible causes for headaches, TMD 

and facial pain
3,4

, as they may act negatively on masticatory muscles, TMJ and their 

associated structures, causing TMD
5
. 

              Fernandes et al.
6
 observed that the presence of TMD in 12-year-old 

adolescents promoted greater pain in those who had parafunctional habits. 

              The Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD) has been the most widely used diagnostic protocol for TMD research 

since its publication in 1992
7
. Since then, it has been used in clinical validation 

studies and in workshops of the American Association of Orofacial Pain (AAOP). 

The 2013
 
updated version confirms the reliability and validity of its diagnostic data

8
. 

               Children need a complete and focused examination for an accurate diagnosis 

of TMD; however, few studies have used this RDC/TMD tool in Pediatric Dentistry 

to diagnose TMD. Pereira et al
9
 observed in his study that at the age of 12, 2.19% of 

boys and 8.18% of girls were diagnosed with TMD when examined following the 

RDC/TMD protocol. 

              In the light of the above study by Pereira et al., the authors of this study 

proposed to evaluate the prevalence of TMD in children of both genders, aged from 8 

to 11 years old, who attended the Pediatric Dentistry Clinic of the Federal University 

of Fluminense, using the RDC/TMD questionnaire and also to evaluate the possible 

relationship between behavioral habits and malocclusion with TMD. The null 

hypothesis investigated was that TMD is not associated with malocclusions and/or 

parafunctional habits in children. 

 



  

Materials and Methods 

 

  The present study was approved by CEP/Faculty of Medicine/HUAP/UFF 

(Registered No. 187/07 of 07/12/2007) and the parents and children agreed and signed 

the Informed Consent Form and the Term of Free and Clarified Assent. 

Sample - A total of 132 children, of both genders, were randomly selected from the 

total of 250 children who were attended at the Paediatric Dentistry Clinics of the 

Graduation and Graduate Studies of the UFF Faculty of Dentistry in 2015 and 2016. 

The sample comprised 65 boys and 67 girls, from 08 to 11 years old (SD±1,38), in the 

mixed dentition stage. Planning of the sample was carried out by calculating the 

sample size obtained by specific statistical methods in the OpenEpi v. 3 program so 

that the sample studied was probabilistically representative of the population 

according to the methods for epidemiological studies 
10,11

. The statistical calculation 

indicated a total of at least 90 patients.  

Inclusion criteria: Patients aged 8 to 11 years old, in the mixed dentition stage, who 

had never undergone previous orthodontic treatment or used a fixed or removable 

interceptive orthodontic appliance, who did not present any systemic diseases, who 

had cognitive understanding to answer the questionnaire adequately and, as well as 

their legal guardians, agree to participate in the research were included. Exclusion 

criteria: Patients who were undergoing orthodontic treatment, who presented 

systemically disabling diseases and those who could not answer the questionnaires 

were excluded from this study. 

Interview with the legal guardians - In the interview with the legal guardians of the 

children, the following data were collected: medical and dental history, child 

behavior, sucking habits (fingers, pacifiers, lips), nocturnal bruxism and use of 

medication. 

Questionnaire applied to the child - The questionnaire used was the Research 

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) - Diagnostic 

Criteria for Research in Temporomandibular Dysfunction validated for use in 

Brazil
12

, which includes Axis I and Axis II
7
. The questionnaire was applied by a 

single evaluator previously calibrated. The calibration consisted of the reproduction of 

all the steps of the research with a sample of 10 patients in the same age group and 

from the same Pediatric Dentistry Clinic; however, these patients were not included in 

the final sample of the research. 



  

Clinical examination - All the materials used for the clinical examination of the 

patients came wrapped in disposable plastic film and were replaced for each patient 

and included: wooden medical spatulas (examination), marking pen (markings) and 

millimeter ruler (measuring). Procedure gloves were worn for the intra-oral 

observations and palpation of the face, following biosafety standards. 

The occlusal characteristics of the patient, considering the functional 

displacement, the existence of anterior and posterior crossbite, unilateral or not, 

anterior open bite, overbite and overjet in the anteroposterior, vertical and transverse 

directions were recorded. In addition, the presence of parafunctional habits, such as: 

bruxism, digital and pacifier sucking, onychophagia, labial interposition and atypical 

swallowing were also observed. Dental occlusion was classified according to the 

work of Perinetti
13

. 

Physical examination - The clinical signs of TMD were verified by joint noise, 

locking, dislocation, pain during mandibular movements and/or palpation of 

mastication, head and neck muscles and the maximum oral opening capacity 

according to the RDC/TMD (Axis I - Questions 1 to 10) that has gradations from 0 to 

3 (from without to severe pain). The patient is considered to have TMD when the 

muscular and/or joint pain is Grade 1 or above. The Axis II (Question 3 and TMD 

symptoms - Questions 1 to 5) was used to investigate whether the patient had any 

symptoms of pain. If the answers were negative to these questions, but Axis I showed 

signs and symptoms of TMD, the patient was classified as having TMD, but 

asymptomatic. Intraoral measurements were carried out with a millimeter ruler and 

included the inter-incisal distance at maximal aperture, right and left laterality, and 

centric occlusion measures.  

At this point the patient was asked to open and close his mouth fully and 

slowly at the same speed. A physical examination of craniocervical disorders was 

carried out (the patient was asked to lift the head up and lower it, to turn the neck to 

the right and then to the left). Also palpation of the temporal and bilateral masseter, 

sternocleidomastoid, occipital, trapezius muscles was performed as well as the 

palpation and functional manipulation of the inferior lateral pterygoid. Following the 

patient was request to bite hard on a wooden medical stick and then to open and close 

the mouth simultaneously with bilateral palpation of the TMJ. 

               Finally, auscultation of the TMJ was performed with a stethoscope. This was 

repeated in the same exam two to three times depending on the mouth opening 



  

difficulty to identify unilateral or bilateral clicks and/or crackles that had been 

diagnosed or not during the physical palpation of the joint. 

Characteristic Pain Intensity (CPI) - The Characteristic Pain Intensity (CPI) was the 

index used to diagnose TMD based on the RDC/TMD questionnaire. The CPI was 

calculated for each patient and graded according to their CPI: equal to 0, greater than 

0 and less than 30 and greater than or equal to 30. This index was calculated by 

adding the scores from questions 7, 8 and 9 of the questionnaire in use (Axis I), then 

this total was divided by 3 and multiplied by 10. The value of the CPI is characteristic 

for the presence or not of TMD, that is, signs of pain in a muscle and/or joint could 

increase or not this index
7,12

. 

Statistical analysis - The answers obtained from the questionnaires and the data of the 

clinical and physical examination were recorded on an Excel spreadsheet especially 

prepared for this study. Statistical tests of the data were performed with the 

Characteristic Pain Intensity (CPI) and its relationships with the Incidence of TMD 

with the presence of harmful oral habits and the occurrence of malocclusions, as well 

as the relationship between these last two variables. Among the variables studied, the 

main ones were divided into two groups: Group I: dysfunctions (TMD, Malocclusion 

and CPI) and Group II (Behaviors and Parafunctional Habits). Exploratory Data 

Analysis was performed by applying Univariate Analysis of the DTM, Malocclusion 

and CPI variables (Group I) and Bivariate Analysis, in this case, using non-parametric 

statistics. The significance of the CPI x DTM, CPI x Malocclusion and DTM x 

Malocclusion relationships was investigated using the non-parametric Qui-Square 

independence test (
2
) and calculating the contingency coefficients, the odds ratio 

(OR) and coefficient of correlation phi. The significance level adopted was 0.05 

(95%) and the Null Hypothesis (H0) was independence between the variables. For 

Group II, the Univariate Analysis of the Behavior and Parafunctional Habits 

Variables and Bivariate Analysis of Behaviors, Parafunctional Habits and their 

relationships with TMD and Malocclusion were also performed. The software used 

for statistical analysis was SPSS for Windows v. 20 (IBM, New York, USA). 

 

Results: 

  To better understand the results, they were divided according to the groups 

evaluated in the statistical analysis: Group I: dysfunctions (TMD, Malocclusion and 



  

CPI) and Group II (Behaviors and Parafunctional Habits). When the individual 

responses of the 132 patients in the sample were analyzed, 4 patients were seen to be 

outliers, a term used in statistics for cases that are very distant from the other 

observations in a statistical series. Therefore, these 4 samples were excluded and so 

the final sample was 128 patients. 

Group I: TMD - The prevalence of TMD was 64% (82 patients) out of the 128 

patients who underwent the physical examination, with no difference between genders 

(41 girls and 41 boys, p> 0.05) and 36% (46 patients) were without TMD. Muscle 

and/or joint pain affected 89% (73 patients) of the 82 patients with TMD, while 11% 

(n = 9) were asymptomatic (Axis II - question 3 and TMD symptoms - questions 1 to 

5 with a negative response) (Fig. 1); 

Malocclusions - The malocclusions found in the sample were divided into transverse 

alterations (anterior crossbite and posterior crossbite (unilateral or bilateral)) and 

vertical (anterior open bite), as well as crowding, overbite and overjet. About 80.5% 

(103 patients) of the sample did not present any of these malocclusions, while 19.5% 

(25 patients) presented some type of malocclusion. The most common were crowding 

(22.8%) and overjet (18.5%), followed by unilateral crossbite representing 17.4% of 

the sample. 

Characteristic Pain Intensity (CPI) - A total of 55 patients (43%) out of the 128 

patients studied had a CPI equal to zero (46 were without TMD and 9 were 

asymptomatic) and there were 73 patients (57%) who presented some degree of CPI 

characterizing TMD, and of these 38 were girls and 35 were boys; however, there was 

no significant difference between the genders (p> 0.05). Among these 73 patients, 54 

(74%) had a CPI greater than zero and less than thirty, while 19 (26%) had a CPI 

greater than or equal to thirty (Fig 2). 

The significances of the CPI x DTM, CPI x Malocclusion and DTM x Malocclusion 

relationships of Group I were analyzed, and a significant correlation (
2
 = 8.59; p 

<0.05) was observed only in the CPI x DTM relation. The calculated odds ratio (OR) 

was 3.57; the contingency coefficient was 0.23 and the phi coefficient of correlation 

was 0.563, suggesting dependence among the variables. The other correlations 

evaluated did not present any statistical significance (p> 0.05), thus accepting the null 

hypothesis of the research (Table 1).  

Group II: Behavior - In this topic, some mothers marked more than one behavior 



  

type, so, the frequency analysis of the responses showed that the percentage result 

was greater than 100%. The most frequent behavior types reported were agitation 

(21.8%), cheerfulness (19.6%) and anxiety (17.4%). 

Parafunctional habits – On analysis of the sample here the most common 

parafunctional habits found were: onychophagia (35.4%) followed by nocturnal 

bruxism (22.8%). The significance of the Behavior x Parafunctional Habits 

relationship and of these variables in relation to TMD and Malocclusion were also 

evaluated through the non-parametric Qui-Square independence test (
2
); however, 

there was no significance (p> 0.05), which shows that there was no dependence 

between the variables studied in Group II and TMD, thus accepting the null 

hypothesis (Table 1). 

                 

Discussion:  

  The aim of the present study was to evaluate the prevalence of TMD in 

children between the ages of 8 and 11 years old and to evaluate any possible 

correlations among the presence of TMD, malocclusions and parafunctional habits, as 

well as to relate the presence of TMD to the behavior of the child. RDC/TMD, the 

most widely used diagnostic protocol for TMD epidemiological research since its 

publication in 1992, was used in this work.   

           This classification system is based on the biopsychosocial model of pain that 

includes a physical examination of Axis I - evaluation, using reliable and proven 

diagnostic criteria and an evaluation of the psychosocial status and pain-related 

disability in Axis II 
8
. However, few studies in the literature use this tool in Pediatric 

Dentistry, which justifies this work. Perhaps due to the lack of a complete clinical 

examination protocol and because there are few clinical approaches based on 

longitudinal analysis, there is a clinical difficulty to evaluate these patients over the 

long term, which makes it even more important to use an already validated tool such 

as RDC/TMD with children. 

           The results of the present study demonstrated prevalence of TMD were similar 

to results in other studies published in the literature
13

 of between 42.84% and 48%, 

and of the previous pilot study
15

 conducted by our research group, which obtained 

55% prevalence in children attending the University Federal Fluminense. 

            Pereira et al
9
 found in their study in a sample of twelve-year-old children, 12% 



  

of boys and 8% of girls diagnosed with TMD when they were examined using the 

RDC/TMD protocol, which was the same tool used in the present study. There was a 

greater prevalence of TMD in the 8-year-olds, in a previous study of our group
15

 

which would also justify the discrepancy of results between the two studies
9,15

, as 

well as the prevalence of 12-48% in joint noise in mixed dentition
14

. 

              There was no difference between the genders in patients with TMD in our 

study, which is in accordance with the literature consulted
16,17,18,19,20

, although a few 

studies have found a higher prevalence of TMD in females
15,21,22

. 

          The absence of a significant correlation between occlusal changes and TMD 

corroborates the null hypothesis of this study, and is agreement with previous studies 

found in the literature
23,3,15,5

. However, a few studies
24,25

 have emphasized that 

malocclusion may exert a negative influence on the chewing muscles in TMJ and its 

associated structures, causing TMD. As the results in the literature are controversial 

regarding this point, more studies are necessary involving larger samples so that this 

aspect can be made clearer. 

The Characteristic Pain Intensity (CPI) showed that 57% of the sample in 

this work had some degree of TMJ pain; the highest prevalence was CPI> 0 and <30 

(42%). The prevalence of muscular pain in the face and/or joint pain in the vertical 

movement found in the present study (89%) is close to the 87% of myofascial pain 

and arthralgia
20

 and 63.3%
26

 of myofascial pain and other joint pains found in other 

studies in the literature
16,27,17,14

. 

In the present study, the correlation between Characteristic Pain Intensity and 

TMD was significant, rejecting the null hypothesis and agreeing with previous 

studies
28,14,20

 which gave results of around 68% 
20

 for patients with TMD and who 

reported some type of pain and difficulty in opening and closing the mouth or 

chewing.   The odds ratio found in the present study (OR = 3.57) suggests a 

dependence between the variables proving the rejection of the null hypothesis of this 

research and agreeing with some other authors
7,12 

who claim that the value of the CPI 

is characteristic for the presence or not of TMD, that is, signs of pain in a muscle 

and/or joint could increase or not this index. However, to make inferences about this 

data, more research is needed with the same methodology and in different populations 

to ratify this result. The use of CPI in children is new in the literature, and it is 

therefore a valuable contribution to the subject under study, since this index is an 

important indication of TMD, and can be used as an early diagnosis of this condition. 



  

The most prevalent behaviors reported in this study were restlessness and 

anxiety. Previous studies
29,15,22,30

 have shown that children who present a profile of 

greater stress and anxiety have a greater tendency to develop muscle pain and joint 

sensitivity. In the present study, there was no significant correlation between anxiety 

and TMD, although the children in anxiety group reported painful tenderness to 

muscle palpation and joint pain. 

Among the parafunctional habits reported in the sample there was a higher 

prevalence of onychophagia and bruxism; however, no significant correlation was 

observed between these variables. The literature research also showed a higher 

prevalence of parafunctional habits, especially bruxism, in patients with TMD
15,21,22,30

 

and reported that parafunctional habits are a risk factor for TMD
19

, but there is 

disagreement
18

 when they state that daytime bruxism does not necessarily induce the 

painful symptoms of TMD. The results of the present study corroborate with that of 

various authors
15,21,22,30

. However, it should be pointed out that clinical signs and 

symptoms can already be observed at the age of 8 to 11 years old, as seen in the 

present study. Since TMD has a multifactorial etiology, studies must be performed to 

understand these factors that provoke TMD in children so that the pediatric dentist 

can act as early as possible. 

The standardization of a pediatric attendance chart for the 8-11-year-old-age 

group should be expanded to include palpation of the TMJ, palpable masticatory 

musculature and some questions that help in the diagnosis of TMD. In addition, TMJ 

should be clinically analyzed using RDC/TMD in cases of discomfort in this joint so 

that no complaints of a child are neglected. The results presented here should be 

considered as a contribution to the development of future work in this field. 

 

 

 

Why this paper is important to paediatric dentists? 

. TMD diagnoses in children is still contraditory, probably because the difficult to 

apply a complete and specific exam. 

. TMD is a disfunction tipically in adults, but in our study the syntomathics infant 

pacients percentage was 89%. Furthermore, paediatrics and parents must pay attention 

to first signs and symptoms. 

 



  

Acknowledgements 

The authors wish to thank the paediatric dentist teachers working in Fluminense 

Federal University who supported data collection for this study. 

 

Conflict of interest 

The authors declare no conflict of interest. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

1- De Leeuw R, Klasser GD (Eds). Orofacial pain. Guidelines for assessment, diagnosis 

and management. Quintessence Publishing Co 2013; 129-30,150-54. 

2- McNeil C. Craniomandibular disorders: guidelines for evaluation, diagnosis and 

management. J Orofacial Pain 1990; 4:21-24. 

3- Thilander B, Rubio G, Pena L, de Mayorga, C. Prevalence of temporomandibular 

dysfunction and its association with malocclusion in children and adolescentes: an 

epidemiologic study related to specified stages of dental development. Angle Orthod 

2002; 72: 146-154. 

4- Troeltzsch M, Cronin RJ, Brodine AH, Frankenberger R, Messlinger K. Prevalence 

and association of headaches, temporomandibular joint disorders, and occlusal 

interferences. J Prosthet Dent 2011; 105: 410–417. 

5- Tecco S, Festa F. Prevalence of signs and symptoms of temporomandibular disorders 

in children and adolescents with and without crossbites. World J of Orthod 2010; 11: 

37-42.  

6- Fernandes G, Siqueira JTT, Gonçalves DAG, Camparis CN. Association between 

painful temporomandibular disorders, sleep bruxism and tinnitus. Braz Oral Res 

2014; 28: 1-7. 

7- Dworkin SF, Leresche l. Research diagnostic criteria for temporomandibular 

disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib 

Disord Fac Oral Pain, 1992; 6:301-355. 

8- Schiffman E, Ohrbach R, Truelove R et al. Diagnostic criteria for temporomandibular 

disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the 

international RDC/TMD consortium network and orofacial pain special interest 

group. J Oral Facial Pain & Headache 2014;8:1-27. 

9- Pereira LJ, Pereira-Cenci T, Del Bel Cury AA, Pereira SM, Pereira, AC, Ambosano 

GM. Risk indicators of temporomandibular disorder incidences in early adolescence. 

Pediatr Dent 2010; 32: 324-328. 



  

10- Fleiss JL. Statistical methods for rates and proportions. 2. ed. New York: John Wiley 

& Sons, 1981.  

11- Kelsey JL, Whittemore AS, Evans A, Thompson DW. Methods in Observational 

Epidemiology.2. ed. New York: Oxford University Press, 1996. 

12- Pereira Junior FJ, Favilla EE, Dworkin S, Huggins K. Critérios de diagnóstico para 

pesquisa das disfunções temporomandibulares (RDC/TMD): Tradução oficial para a 

lingua portuguesa. J Bras Clin Odontol Integr. 2004; 8: 384-395. 

13- Perinetti G, Cordella C, Pellegrini F, Esposito P. The prevalence of malocclusal traits 

and their correlations in mixed dentition children: results from the italian OHSAR 

Survey. Oral Health Prev Dent 2008;6(2):119-29. 

14- Sena MF, Mesquita KSF, Santos FRR, Silva FWGP, Serrano KV. Prevalence of 

temporomandibular dysfunction in children and adolescentes. Rev Paul Pediatr 2013; 

31(4): 538-45. 

15- Soares ARL. Clinical evaluation of occlusal alterations, parafunctions and symptoms 

of TMD in children: a pilot study. 52 f. Postgraduation of Pediatric Dentistry – 

School of Dentistry, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, Brazil, 2008.   

16- Bertoli FMDP, Antoniuk AS, Bruck I, Xavier GR, Rodrigues DC, Losso EM. 

Evaluation of the signs and symptoms of temporomandibular disorders in children 

with headaches. Arq Neuro-Psiquiatr 2007; 65:251-55. 

17- Barbosa TS, Leme MS, Castelo PM, Gavião MB. Evaluating oral health-related 

quality of life measure for children and preadolescents with temporomandibular 

disorders. Health and Quality of Life Outcomes 2011; 9: 32. 

18- Emodi-Perlman A, Eli I, Friedman-Rubin P. Bruxism, oral parafunctions, anamnestic 

and clinical findings of temporomandibular disorders in children. J of 

Oralrehabilitation 2012; 39: 126-135. 

19- Fernandes G, Van Selms MKA, Gonçalves DAG, Lobbezoo F, Camparis CM. 

Factors associated with temporomandibular disorders pain in adolescentes. J Oral 

Rehab 2015; 42: 113-119. 

20- AL-Khotani A, Naimi-Akbar A, Albadawi E, Ernberg M, Hedenberg-Magnusson B. 

Prevalence of diagnosed temporomandibular disorders among Saudi Arabian children 

and adolescents. J Headache and Pain 2016; 17: 41. 

21- Pereira LJ, Costa RC, França JP, Pereira SM, Castelo PM. Risk indicators for signs 

and symptoms of temporomandibular dysfunction in children. J of clinical pediatric 

dentistry 2009; 34: 81-86. 

22- Minghelli B, Cardoso I, Porfírio M, Gonçalves R, Cascalheiro S, Barreto V, Soeiro 

A, Almeida L. Prevalence of Temporomandibular Disorder in Children and 

Adolescents from Public Schools in Southern Portugal. North American J of Med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20LJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19953816
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costa%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19953816
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fran%C3%A7a%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19953816
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pereira%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19953816
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castelo%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19953816


  

Sciences 2014; 6: 126-132. 

23- Bernal M, Tsamtsouris A. A signs and symptons of temporomandibular joint 

dysfunction in 3 to 5 year old children. J Pedod 1986; 10: 127-140. 

24- Magnusson T, Egermarki I, Carlsson GE. A prospective investigation over two 

decades on signs and symptoms of temporomandibular disorders and associated 

variables. A final summary. Acta Odontol Scand. 2005; 63: 99-109. 

25- Badel T, Marotti M, Pavicin IS, Basic-Kes V. Temporomandibular disorders and 

occlusion. Acta Clin Croat 2012; 51: 419-424. 

26- Manfredini D, Cantini E, Romagnoli M, Bosco M. Prevalence of Bruxism in Patients 

with Different Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD) Diagnoses. J Craniomand Pract 2003; 21: 279-285. 

27- Glaros AG, Williams K, Lausten l. The role of parafunctions, emotions and stress in 

predicting facial pain. J Amer Dent Assoc 2005; , 136: 451-458. 

28- Ciancaglini R, Gherlone E, Radaelli G. The relationship of bruxism with craniofacial 

pain and symptoms from the masticatory system in the adult population. J Oral 

Rehabi 2001; 28: 842-848. 

29- Vanderas AP, Menenakon M, Papagiannoulis L. Emotional stress and 

craniomandibular dysfunction in children. Cranio 2001; 19:123-129. 

30- Karibe H, Shimazu K, Okamoto A, Kawakami T, Kato Y, Warita-Naoi S. Prevalence 

and association of self-reported anxiety, pain and oral parafunctional habits with 

temporomandibular disorders in Japanese children and adolescentes: a cross-sectional 

survey. BMC oral health 2015; 15:1-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16134549


  

 

 Fig 1: A, B, C e D – Sequência de exame clínico das desordens craniocervicais. 

 

 

Fig 2: E e F – Palpação do músculo temporal e masseter, respectivamente. 

 



  

 

 Fig 3: G, H e I – Palpação dos músculos esternocleidomastóideo, occiptal e trapézio; 

J – Manipulação funcional para palpação do pterigóideo lateral inferior. 

 

 

 

 Fig 4: L – Paciente apertando os dentes com palito de madeira; M – Paciente abrindo 

e fechando a boca simultaneamente com a palpação bilateral da ATM. 

 

 

(SOARES, 2008)    

    
 



  

         

          

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4 – CONCLUSÕES 

 

Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos na 

presente pesquisa é lícito concluir que: 

 

1. A prevalência de DTM na amostra estudada foi de 64%, sem 

diferença significativa entre os gêneros e com 11% de pacientes 

assintomáticos. 

2. Dos 128 pacientes estudados, 43% apresentaram Índice 

Característico da Dor (ICD) igual a zero (55 pacientes) e 73 

pacientes (57%) apresentaram algum grau de ICD 

caracterizando a DTM, sem diferença entre os gêneros (p > 

0.05). Destes, 54 pacientes (74%) apresentaram o ICD maior 

que zero e menor que trinta, enquanto 19 pacientes (26%) 

apresentaram ICD maior ou igual a trinta. 

3. Observou-se uma correlação significativa (2 = 8,59; p < 0.05) 

entre ICD x DTM. O OR calculado foi de 3,57, o coeficiente de 

contingência foi 0,23 e o coeficiente de correlação de phi, Yule, 

de 0,563, sugerindo dependência entre as variáveis. 

4. Com relação à ocorrência de maloclusão, as mais comuns 

foram apinhamento (22,8%) e overjet (18,5%), seguidos de 

mordida cruzada unilateral, representando 16% da amostra. 

5. Os tipos de comportamento mais prevalentes foram agitado 

(21,8%), alegre (19,6%) e ansioso (17,4%). 

6. A onicofagia e o bruxismo foram os hábitos parafuncionais mais 

ocorrentes na amostra, com percentual de 35,4% e 22,8%, 

respectivamente. 

7. Os fatores maloclusão, comportamento e hábitos parafuncionais 

não apresentaram correlação significativa (p > 0.05) com DTM 

na amostra estudada. 

8. O ICD mostrou ser um instrumento importante de sinal de 

ocorrência de DTM, podendo ser utilizado como diagnóstico 

precoce da condição em crianças. 

 



  

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do projeto: Prevalência de Disfunções Temporomandibulares e fatores 

associados em crianças atendidas na UFF diagnosticadas através do 

RDC/TMD 

Pesquisador Responsável: Thereza Christina Lopes Coutinho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefone para contato: 2629-9829 

 

Nome do voluntário:_____________________________________________ 

Idade: ______ anos    Sexo: F (    )      M (     ) 

Responsável legal: _____________________________________________ 

RG Responsável legal: __________________________________________ 

 

 O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa " 

Prevalência de Disfunções Temporomandibulares e fatores associados em 

crianças atendidas na UFF diagnosticadas através do RDC/TMD" de 

responsabilidade da pesquisadora Profª Drª Thereza Christina Lopes 

Coutinho. Este projeto tem como objetivo identificar hábitos orais, problemas 

de mordida e da articulação através do exame clínico da boca de seu filho 

com auxílio de espelho dentário, espátula de madeira, papel carbono e régua; 

e um exame da face através da palpação dos músculos e realização de 

movimentos do queixo do seu filho para frente e para os lados direito e 

esquerdo para observar a presença de alguma alteração na articulação. Este 

exame do seu filho será realizado dentro das normas de biossegurança, com 

uso de máscara, óculos de proteção, luvas e jaleco por parte da dentista 

examinadora, a aluna de Mestrado Fernanda Carvalho, orientada pela 

professora responsável pela pesquisa. Além desse exame, será realizada 

entrevista com o (a) Sr(ª) referente à história médica materna e de seu filho, 

presença de hábitos (chupar dedo, chupeta etc) e queixa por parte de seu 

filho de problemas na articulação. Também será feita uma entrevista com seu 

filho sobre queixa referente a dores nesta articulação e se ele (a) se 



  

incomoda com a aparência dos seus dentes (dentes tortos, presença de 

cárie, dor, dentes manchados). As entrevistas serão individuais, em sala 

reservada. Caso a criança se sinta desconfortável ao responder qualquer 

pergunta, a entrevista será interrompida. 

 Nenhum risco é esperado na realização desta pesquisa, uma vez que seu 

filho será submetido a exame clínico odontológico de rotina e o (a) Sr(ª) a 

uma entrevista. No entanto, algum desconforto pode ocorrer durante a 

palpação dos músculos, mas este desconforto é o diagnóstico de alteração 

nos músculos da mastigação e da articulação. O benefício da participação de 

seu filho na pesquisa será diagnosticar estas alterações na articulação para 

encaminhá-lo ao profissional mais indicado o mais precoce possível, evitando 

a instalação de problemas articulares mais graves que aumentam com a 

idade. Quando estas alterações são diagnosticadas nesta faixa etária, o 

tratamento é mais conservador e possivelmente reversível, enquanto na fase 

adulta, muitas vezes, a solução é mais complexa. 

 O (A) Sr(ª) assim como seu filho têm participação voluntária e têm a 

liberdade de retirar, a qualquer momento, o seu consentimento em relação a 

sua participação na pesquisa e não permitir que seu filho participe da mesma, 

sem que isso afete o atendimento odontológico de seu filho. Todos os dados 

coletados serão mantidos em sigilo, sem identificação de seu nome ou de 

seu filho, sendo de conhecimento apenas dos responsáveis pela pesquisa. 

Os resultados podem ser solicitados pelo (a) Sr (ª) a qualquer momento 

durante o decorrer da pesquisa e os mesmos serão apresentados em 

congressos científicos e publicados em revistas científicas da área.  

 O (A) Sr(ª) receberão esclarecimento de qualquer dúvida com relação ao 

exame clínico e sobre o questionário que o (a) Sr (ª)  e seu filho irão 

responder. O (A) Sr (ª) poderá entrar em contato com o setor de atendimento 

e orientadora da pesquisa Profª Drª Thereza Christina Lopes Coutinho pelo 

telefone: 2629-9829 ou através do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF pelo 

telefone 2629-9189. 

 

 

 

 



  

 

Eu __________________________________________________________ 

RG nº _______________________ responsável legal por 

_______________________________________________________, declaro 

ter sido informado (a) sobre os objetivos, procedimentos a serem realizados, 

riscos e benefícios da pesquisa e concordo com a participação, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

 Niterói, _______ de ____________________ de __________. 

 

 

               

_______________________________________________ 

                       Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

 

                  

          _______________________________________________________ 

                                                       Testemunha 

 

 

             ____________________________________________________ 

                                                      Testemunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

APÊNDICE 2 – Termo de Assentimento 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 
Título do projeto: Prevalência de Disfunções Temporomandibulares e fatores 

associados em crianças atendidas na UFF diagnosticadas através do 

RDC/TMD 

Pesquisador Responsável: Thereza Christina Lopes Coutinho 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal 
Fluminense 
Telefone para contato: 2629-9829 
 
Nome do voluntário:_____________________________________________ 
 
Idade: ______ anos    Sexo: F (    )      M (     ) 
 
Responsável legal: _____________________________________________ 
 
RG Responsável legal: __________________________________________ 
 
 Olá amiguinho (a)! Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa            

"Prevalência de Disfunções Temporomandibulares e fatores associados em 

crianças atendidas na UFF diagnosticadas através do RDC/TMD" da 

professora Thereza Christina Lopes Coutinho. Esta pesquisa vai estudar se 

você tem hábitos com sua boca (morder unha, apertar os dentes, morder 

lápis, etc), problemas de mordida e da articulação da sua boca (ossos perto 

do ouvido). A tia vai examinar sua boca com ajuda de espelho de dentista, 

espátula de madeira, papel carbono e régua; e um exame do seu rosto 

fazendo uma pressão nos músculos do seu rosto e fazendo movimentos do 

seu queixo para frente e para os lados direito e esquerdo para ver se tem 

alguma alteração nessa articulação. Este exame vai ser feito com a tia 

Fernanda Carvalho usando máscara, óculos de proteção, luvas e jaleco. 

Além desse exame, a tia vai fazer umas perguntas para você sobre se você 

tem dor nessa articulação e se você se chateia com a aparência dos seus 

dentes (dentes tortos, cárie, dor, dentes manchados). Essas perguntas serão 

feitas somente com você e a tia dentista em uma sala sem outras pessoas 

por perto. Se você se incomodar com qualquer pergunta, é só falar que a tia 

para de fazer as perguntas. 



  

 Você não vai sofrer nenhum incômodo participando desta pesquisa, já 

que você vai ser examinado (a) como em uma consulta normal de dentista. 

Porém, pode incomodar quando a tia pressionar os músculos do seu rosto, 

mas este incômodo que pode acontecer pode ser porque você está com 

algum problema na mastigação ou na articulação. O importante de você 

participar da pesquisa vai ser que a tia pode descobrir logo se você tem 

algum problema para poder mandar você para tratar deste problema o mais 

rápido possível, assim não tem perigo de você ter problemas mais graves 

que pioram quando você vai crescendo e ficando mais velho (a). 

 Você é voluntário (a) e pode pedir para não continuar na pesquisa que 

isso não vai dar nenhum problema para você ou para o seu tratamento 

normal no dentista. 

 

Eu __________________________________________________________ 

declaro que a tia falou comigo sobre tudo que vai ser feito comigo nesta 

pesquisa e aceito participar como voluntário, no projeto de pesquisa.  

 Niterói, _______ de ____________________ de __________. 

 

 

  _______________________________________________ 

                                  Nome e assinatura do paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ANEXO 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
       ANEXO 2 – Ficha de Entrevista com o responsável (Anamnese) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3 – Questionário RDC/TMD (Eixo I) aplicado às crianças  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 4 – Questionário RDC/TMD (Eixo II) 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 – Questionário RDC/TMD (Eixo II – 2

a
. parte) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


