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Resumo: Este estudo objetivou mensurar o grau de disfunção temporomandibular 
(DTM) e as possíveis relações desta com a postura cervical de universitários da área da 
saúde. Para tanto, 93 indivíduos foram submetidos à avaliação postural e aplicação do 
Índice Anamnésico de Fonseca.  Destes, 49,5% apresentaram disfunção leve, 41% 
disfunção moderada e 9,5% disfunção severa. No posicionamento da cabeça, 35% da 
amostra apresentaram inclinação e 65% não. No que concerne a presença de 
hiperlordose, nos indivíduos que apresentavam DTM leve, 28% apresentavam 
hiperlordose cervical; nos que apresentavam DTM moderada 40%; e nos que nos que 
apresentavam DTM severa 66%. Houve prevalência maior de Disfunção 
Temporomandibular leve e a hiperlordose cervical apresentou-se em maior número em 
portadores de DTM severa. É importante ressaltar que neste estudo todos os alunos que 
referiram dor na ATM também referiram sintomatologia dolorosa cervical e na 
correlação entre ambos. Com base nos resultados observados, o presente estudo 
evidencia que indivíduos portadores de DTM, classificados pelo Índice Anamnésico de 
Fonseca, apresentam também alterações posturais que podem ser fatores 
etiológicos/perpetuadores dessa disfunção. 
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Abstract: This study aimed to measure the degree of temporomandibular disfunction 
(DTM) and possible relations with the attitude of university students in the cervical 
position of health. For this purpose, 93 subjects had been submitted postural evaluation 
and application of Anamnesic Index of Fonseca. Of these, 49.5% had mild dysfunction, 
moderate dysfunction 41% and 9.5% severe dysfunction. Positions of the head, 35% 
had no inclination to 65%. Regarding the presence of hyperlordosis, in individuals with 
mild DTM, 28% had cervical hyperlordosis, in which 40% had moderate DTM, and we 
showed that 66% severe DTM. With prevalence of temporomandibular disorder and 
mild cervical hyperlordosis appeared in greater numbers in patients with severe DTM. 
Importantly, this study, all students reported that DTM pain also reported neck pain 
symptoms and the correlation between them. Based on performance, the study revealed 
that individuals with DTM, classified by the anamnesis index of Fonseca, they also 
show postural changes that may be etiologic factors of this dysfunction. 
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1. Introdução 

 

O sistema estomatognático é uma unidade funcional do organismo em que 

tecidos diferentes e variados quanto à origem e à estrutura agem harmoniosamente na 

realização de variadas atividades fisiológicas. Tais estruturas encontram-se interligadas, 

relacionadas e, quando em função, visam alcançar o máximo de eficiência com a 

proteção de todos os tecidos envolvidos. 

Fazendo parte deste sistema está a articulação temporomandibular (ATM), que 

representa a ligação articulada do processo condilar da mandíbula com a fossa 

mandibular do osso temporal que, por sua vez, apresenta conexões musculares e 

ligamentares com a região cervical. Juntos formam o que se convencionou chamar de 

sistema crânio-cervico-mandibular (PEDRONI, 2003). 

Devido à íntima relação existente entre os músculos da cabeça e região cervical 

com o sistema estomatognático, vários estudos foram propostos com o intuito de 

verificar como as relações entre alterações posturais da cabeça e restante do corpo 

poderiam levar a um processo de desvantagem biomecânica da ATM, gerando quadro 

de disfunção temporomandibular (DTM) (SVENSSON & GRAVEN-NIELSEN, 2001), 

o que justifica este estudo. 

 

 

2. Objetivos 

 

Mensurar o grau de disfunção temporomandibular (DTM) e as possíveis relações 

desta com a postura cervical de universitários da área da saúde. 

 

 

3. Método 

 

Foram convidados a participar deste estudo 152 alunos ingressantes na área da 

saúde da Faculdade Marechal Rondon. Após aprovação pelo Comitê de Ética e Bioética 

da FMR, o estudo foi conduzido com 93 universitários, com idade de 18 a 37 anos, de 
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ambos os sexos (39 do sexo masculino e 54 do feminino) que se adequavam aos 

critérios de inclusão estabelecidos.  

Os critérios de inclusão adotados foram: indivíduos que apresentaram sinais e 

sintomas relacionados à DTM, que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, e que concluíram todo o protocolo de coleta de dados. Foram excluídos os 

indivíduos que não apresentaram DTM ou que estavam em tratamento fisioterapêutico e 

ou odontológico. 

Para diagnóstico da DTM foi utilizado o Índice Anamnésico de Fonseca 

(FONSECA, 1992; FONSECA et  al, 1994) que é um dos poucos instrumentos 

disponíveis, em língua portuguesa, para caracterizar a severidade dos sintomas de DTM, 

classificando-as em leves, moderadas e severas. Também foi um questionário de 

avaliação odontológica e realizada uma avaliação clínica. 

A intervenção fisioterapêutica foi realizada através da avaliação postural, que 

consiste em um método onde o examinador investiga a presença de assimetrias e suas 

possíveis causas. Trata-se de um importante instrumento para o planejamento, 

tratamento e acompanhamento da evolução dos resultados da conduta adotada (IUNES 

et al., 2005; MAGEE, 2005). 

 

A avaliação postural ocorreu com o auxílio der cimetrografia, realizada com os 

indivíduos em pé, vista anterior, posterior e lateral, seguindo o protocolo de Kendall 

(1995) e posicionados em marcação pré-estabelecida no chão. 

 

 

4. Resultados 

 

Com relação ao Índice Anamnésico de Fonseca, a análise descritiva das 

disfunções investigadas demonstrou que 49,5% dos indivíduos apresentaram disfunção 

leve, 41% moderada e 9,5% severa (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Classificação dos indivíduos segundo o Índice Anamnésico de 

Fonseca, FMR/São Manuel-SP, 2009. 

 

Devido à relação existente entre os músculos da região cervical e da cabeça, uma 

alteração postural da cabeça e do restante do corpo pode ocasionar uma desvantagem 

biomecânica para a ATM, sendo, portanto, um fator etiológico e/ou perpetuador de 

DTM (AMANTÉA et al., 2004; SIQUEIRA, 2004). 

Com relação à avaliação postural (cabeça e pescoço), no posicionamento da 

cabeça, 35% da amostra apresentou inclinação e 65% não (Gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Classificação dos indivíduos segundo a presença de inclinação da 

cabeça, FMR/São Manuel-SP, 2009. 
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Já em relação ao posicionamento de ombros, a porcentagem encontrada foi 

menor, apenas 20% apresentou ombros não nivelados (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Classificação dos indivíduos segundo o nivelamento de ombros, 

FMR/São Manuel-SP, 2009. 

 

No que concerne a presença de hiperlordose, nos indivíduos que apresentavam 

DTM leve, 28% apresentavam hiperlordose cervical. Nos que apresentavam DTM 

moderada 40% apresentavam e nos que nos que apresentavam DTM severa, 66% 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Distribuição percentual dos indivíduos segundo o tipo de DTM e 

hiperlordose cervical, FMR/São Manuel-SP, 2009. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Houve uma prevalência maior de Disfunção Temporomandibular leve e a 

hiperlordose cervical apresentou-se em maior número em portadores de DTM severa. 

Cabe ressaltar que neste estudo todos os alunos que referiram dor na ATM 

também referiram sintomatologia dolorosa cervical e na correlação entre ambos. Desta 

forma, com base no resultado encontrado, o presente estudo evidencia que indivíduos 

portadores de DTM, classificados pelo Índice Anamnésico de Fonseca, apresentam 

também alterações posturais que podem ser fatores etiológicos/perpetuadores dessa 

disfunção. 

Além destas verificações, pode-se concluir que é imperativa a necessidade da 

atuação multidisciplinar com relação à DTM. Assim, sugere-se que estudos futuros 

envolvendo uma maior população e utilizando exames complementares de imagem 

devam ser conduzidos para comparar a postura de indivíduos portadores de DTM com 

indivíduos saudáveis, além de verificar a correlação entre as variáveis. 
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