
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

PAULO FRANCISCO ARANT MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO  

TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016



UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

PAULO FRANCISCO ARANT MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO  

TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Mestrado em Distúrbios da 
Comunicação da Universidade TUIUTI do Paraná, 
como requisito parcial para obtenção do Grau de 
Mestre. 
 
Orientador Dr. Profº. José Stechman Neto 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE APROVAÇÃO 

 

PAULO FRANCISCO ARANT MARTINS 

 

 

O CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO  

TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA 

 

 
Essa dissertação foi julgada e aprovada para obtenção do título de Mestre no Curso de Mestrado 
Acadêmico em Distúrbios da Comunicação na Universidade Tuiuti do Paraná. 
 
 
 

Curitiba,         de                      de  2016. 
 
 
 

___________________________________________________ 
Curso Programa de Mestrado em Distúrbios da Comunicação 

Universidade Tuiuti do Paraná 
 

 

 

 

Orientador:  Profº. Dr. José Stechman Neto 
Universidade Tuiuti do Paraná  
 

 
Profª. Drª. Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves (banca examinadora) 
Universidade Tuiuti do Paraná  

 
 

Prof. Dr. Wellington Menyrval Zaitter (banca examinadora) 
Universidade Positivo  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória  

 

À Deus, pelo dom da vida e da saúde 

 

Aos meus pais Ludier (in memorian) e Adelir, pelo exemplo de vida e por     

sempre me incentivarem ao estudo e lutar pelos objetivos de minha vida. 

 

À minha esposa e filha, Soriane e Mariane, pela efetiva colaboração, 

estimulo auxílio constante na elaboração deste trabalho  

e pela compreensão de minha ausência neste período de estudo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

Ao orientador Profº. Dr. José Stechman Neto pela orientação, apoio, atenção, 

dedicação, paciência e pela constante preocupação com o meu aprendizado e 

profunda sabedoria que guiou meus passos até este importante marco. 

 

Aos membros da banca examinadora Profª. Drª. Cláudia Giglio de Oliveira 

Gonçalves e Profº. Dr. Wellington Menyrval Zaitter por terem aceitado o convite e por 

suas considerações, as quais irão contribuir para a melhoria deste trabalho. 

 

A todos os Professores, pelas contribuições, em especial a Profª. Drª. Rosane 

Sampaio Santos e ao Profº. Dr. Jair Mendes Marques. 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação da Universidade 

Tuiuti do Paraná, pelo apoio recebido, em especial à secretária Susane Lais da Silva 

pela atenção dedicada aos discentes. 

 

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba pela viabilização  

na execução da pesquisa. 

 

A toda equipe da Unidade de Saúde Vila Verde especialmente a equipe de saúde 

bucal e a Coordenadora de Unidade de Saúde Katiúscia Weber. 

 

E a todos que contribuíram para mais essa etapa, o meu agradecimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para sua própria  

produção ou a sua construção. 

 

Paulo Freire 

 



RESUMO 

O estudo tem como objetivo verificar o conhecimento do Cirurgião Dentista da 
atenção primária à saúde sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular e o 
zumbido, no município de Curitiba. Trata-se de pesquisa longitudinal de natureza 
quantitativa. Aplicou-se um questionário estruturado e autoaplicável para um grupo 
de 37 cirurgiões dentistas que atuam na Atenção Primária à Saúde. Na sequência foi 
realizada educação continuada sobre o tema inter-relação da disfunção 
temporomandibular e o zumbido e reaplicou-se o questionário no período de janeiro 
a maio de 2015. Os dados apresentados neste estudo apontam que os Cirurgiões 
Dentistas que atuam na Atenção Primária à Saúde no município de Curitiba tem  
conhecimento insuficiente sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular e 
zumbido e não houve diferença significativa na apreensão do conhecimento após a 
educação continuada. Este estudo nos mostra a importância em instrumentalizar e 
fortalecer a atuação do Cirurgião Dentista na Atenção Primária à Saúde para o 
conhecimento da inter-relação de disfunção temporomandibular e o zumbido a fim 
de minimizar esses agravos, e ainda a necessidade de sensibilizar os gestores para 
instituir ferramentas que subsidiem o profissional nestes atendimentos com 
resolutividade. 
 
Palavras chave:  Disfunção Temporomandibular, Zumbido, Conhecimento, Atenção 
Primária de Saúde.  
  



ABSTRACT  

The study aims to assess the knowledge of dental surgeons primary health care on 
the interrelationship between temporomandibular disorders and tinnitus in  the city of 
Curitiba. It is a longitudinal quantitative study, using a structured, self-administered 
questionnaire to a group of 37 dental surgeons working in primary health care.  Next, 
continuing education was carried out on the subject and reapplied questionnaire in 
the period from January to May 2015. The data presented in this study indicates that 
dental surgeons who work in primary health care in Curitiba  has insufficient 
knowledge about the interrelationship between temporomandibular disorders and 
tinnitus, and there was no significant difference in the acquisition of knowledge after 
the continuing education .This study shows the importance of equipping and 
strengthening the role of the dental surgeon in primary health care related to the 
knowledge of temporomandibular dysfunction interrelation and tinnitus in order to 
minimize these diseases. Also, there is a need to raise awareness among managers 
in order to establish tools that support health professionals during consultations and 
aiding in resolution.  
 
Keywords : Temporomandibular Disorders, Tinnitus, Knowledge, Primary Health 
Care 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Academia Americana de Dor Orofacial define disfunção 

temporomandibular (DTM) como um termo coletivo que inclui problemas clínicos que 

envolvem os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e 

estruturas associadas (LEEUW, 2010). 

A prevalência de DTM, segundo estudo avalia que 40% a 60% da população 

em geral, apresenta algum sinal de distúrbio do sistema mastigatório, sendo que 

10% demonstraram sintomas significativos que os levaram à busca de um 

tratamento (OKESON, 2008).   

Dor nos músculos mastigatórios, dor ao redor do ouvido, dor de cabeça, 

movimentos mandibulares limitados ou assimétricos e ruídos da ATM são sintomas 

comumente relatadas por pacientes com DTM, e podem estar também associadas a 

doenças otorrinolaringológicas, neurológicos, vasculares, neoplásicas ou infecciosas 

na região orofacial (LEEUW, 2010). 

Os sintomas otorrinolaringológicos mais comuns associados com DTM são 

zumbido, tontura, vertigem, dor de ouvido, sensação hipoacusia, hiperacusia e 

sensação de plenitude auricular (JACOB et al., 2005; TUZ et al., 2003). 

O zumbido é definido como uma experiência na qual o indivíduo ouve um 

som na ausência de um estímulo sonoro correspondente (ATA, 2011). 

Este é um sintoma que acomete milhares de indivíduos por todo o mundo. 

Estatísticas norte-americanas revelam que cerca de 40% de seus habitantes 

queixam-se de zumbido em algum momento de suas vidas (McFADDEN, 1982; 

SANCHEZ et al., 2001).  

Segundo Siqueira e Teixeira (2012), a incidência do zumbido se aplicado a 

níveis mundiais afeta em aproximadamente 15% dos indivíduos ou atualmente 28 

milhões de brasileiros. 

As queixas otológicas em pacientes com diagnóstico de DTM são comuns, 

encontra-se na literatura científica a presença de incidência de queixas otológicas 

em pacientes na população portadora de DTM (ATTANASIO et al., 2015; 

BUERGERS et al., 2014; FERNANDES et al., 2014; MACHADO et al., 2010; 

MORAIS e GIL, 2012; NICHTHAUSER et al., 2012; PITA et al., 2010; SALDANHA et 

al., 2012; TOTTA et al., 2013; VIELSMEIER et al., 2012; ZEIGELBOIM et al., 2007). 
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Vielsmeier et al. (2012),  citam  que  a alta prevalência faz dessa associação  

uma questão de saúde pública, o que requer dos profissionais envolvidos com a 

área, a necessidade de conhecimento específico para o correto diagnóstico 

objetivando aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida da população. A 

importância da atuação interdisciplinar em uma equipe multiprofissional, de acordo 

com Barreto et al. (2010), principalmente entre fonoaudiólogos, cirurgiões-dentistas 

(CD) especialistas em dor orofacial e otorrinolaringologistas, é essencial para a 

condução e evolução do caso.  

No intuito de otimizar os resultados clínicos dentro de um contexto 

fundamentado em evidencias científicas ressalta-se a necessidade de constante 

pesquisa e atualização sobre DTM e zumbido, no qual o CD tem importante papel 

para resolutividade desses casos.  

Historicamente, a formação dos profissionais de saúde pauta-se em 

currículos voltados para modelo biomecânico, hospitalocêntrico, com o avançar dos 

tempos, das tecnologias e as demandas da sociedade e dos serviços, houve a 

necessidade de instrumentalizar os profissionais que atuam na saúde coletiva, 

buscando o aprimoramento e a qualidade da assistência por meio de processos 

educativos (FARAH, 2003).  

Demo (2004) relata que o ato de aprender deve ser um processo 

reconstrutivo, que permita o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre 

fatos e objetos, desencadeando ressignificações/reconstruções e contribuindo para 

a sua utilização em diferentes situações. 

Esse processo procura fomentar a autonomia, a responsabilidade, a 

criticidade e a sensibilidade, ou seja, promover nas pessoas a capacidade de fazer 

reflexão sobre sua prática e desenvolver competência técnica, ética e política 

(FERNANDES et al., 2005).  

O profissional necessita de instrumentos para continuar a aprender, destarte 

o presente estudo foi conduzido com o objetivo de verificar o conhecimento dos 

profissionais de odontologia sobre a inter-relação da DTM e o zumbido, bem como 

contribuir com processo de ensino aprendizagem. 

Justifica-se a escolha do assunto em virtude da alta prevalência da DTM e 

do zumbido, sua associação na população e os efeitos negativos sobre a qualidade 

de vida dos indivíduos acometidos. É importante refletir que o serviço em saúde 

requer ampliar a qualidade nas suas ações, o que envolve modificar e/ou 
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instrumentalizar profissionais, suas relações, processos e atitudes. O CD necessita 

manter-se em processo de aprendizagem contínua engajando-se em programas de 

capacitação e atualização, para enfrentar as mudanças advindas do 

desenvolvimento técnico-científico, às novas descobertas e/ou formas de 

desenvolver seu trabalho.  
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2 OBJETIVO 

 

Verificar o conhecimento do Cirurgião Dentista da Atenção Primária à Saúde 

sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular e o zumbido no município de 

Curitiba. 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desenvolver educação continuada para o Cirurgião Dentista, sobre a 

inter-relação da DTM com o zumbido. 

• Verificar a apreensão do conhecimento ministrado na ação educativa. 

• Identificar o reconhecimento e a conduta do Cirurgião Dentista da 

atenção primária frente a DTM e o zumbido. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 A INTER-RELAÇÃO DTM E ZUMBIDO 

A inter-relação dos sintomas otológicos e a DTM, já despertava interesse de 

vários pesquisadores desde o início do século passado. Urban et al. (2009) 

apresentam um breve histórico sobre o tema no qual Monson (1920) descreveu os 

sintomas de surdez associados à posição da mandíbula e ATM, Goodfriend (1933) 

propôs a possível relação entre os sintomas aurais não otológicos e a DTM e Costen 

(1934), pesquisou sobre a pressão do côndilo e consequente bloqueio na tuba 

auditiva, produzindo assim o zumbido.  

Ao longo destes anos pesquisadores dedicaram-se a produção de novos 

conhecimentos sobre o tema. Várias teorias segundo Urban et al. (2009) têm sido 

postuladas para explicar a relação etiológica entre os sintomas aurais e as DTM. 

Wright e Bifano (1997) delinearam cinco teorias descritas na literatura que 

tentam explicar a associação entre DTM e zumbido: 

Um dos primeiros estudiosos foi Costen (1934) que pesquisou sobre o 

apertamento e o mau posicionamento do côndilo mandibular, poderiam acarretar 

compressão dos nervos aurículotemporais ou cordas do tímpano e a consequente 

obstrução da tuba auditiva, resultando em sintomas de otalgia, zumbido, hipoacusia 

e sensação de plenitude auricular que a pressão do côndilo poderia causar bloqueio 

na tuba auditiva, produzindo assim o zumbido.  

A segunda teoria baseou-se na inervação comum dos músculos 

mastigatórios e o músculo tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. A 

hiperatividade dos músculos mastigatórios poderiam induzir uma contração reflexa 

secundária do músculo tensor do véu palatino, o que acarreta uma deficiente 

abertura da tuba auditiva, e provocando plenitude auricular do ouvido médio. 

Seguindo a mesma teoria por estímulos nervosos trigeminais ocorre a contração 

reflexa secundária do músculo tensor do tímpano, o que pode causar zumbido.  

Outra teoria com base neurológica parte do pressuposto que a orelha média 

e a interna recebem o estímulo do nervo trigêmeo e do sistema simpático através do 

plexo timpânico da orelha média, estas combinações de estímulos podem explicar o 

zumbido. 
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  A quarta teoria sugere que a liberação de neuromoduladores nos processos 

inflamatório intra-articulares na ATM podem afetar a orelha média e interna e 

produzir zumbido.  

Alguns autores fundamentam-se na ligação estrutural que existe entre a 

ATM e o ouvido médio, descrevem que o ligamento esfenomandibular passa pela 

fissura petrotimpânica até martelo. Pinto (1962) relatou que movendo a ATM ocorre 

movimentação da cadeia de ossículos na orelha média e na membrana timpânica.  

As teorias apresentadas para demonstrar os mecanismos fisiopatológicos 

que justificam a presença de sintomas otológicos em disfunções 

temporomandibulares, a despeito de muitos esforços, não são conclusivas (JACOB 

et al., 2005).   

Entretanto há a necessidade de estudos e pesquisas mais complexos para 

comprovar as específicas relações causa-efeito entre ambos, direcionando a 

elaboração de diagnósticos e tratamentos mais precisos para a promoção da saúde 

do aparelho estomatognático (PITA et al., 2010).  

Pesquisadores como Sanchez et al. (2001) e Pascoal et al. (2001), 

consideram o zumbido um sintoma de acometimento das vias auditivas que pode ter 

diversas causas, como as doenças primariamente otológicas ou outras doenças que 

afetam o ouvido de forma secundária como: metabólicas, neurológicas, 

cardiovasculares, farmacológicas, odontológicas e psicológicas que, por sua vez, 

podem estar presentes concomitantemente no mesmo indivíduo.  

Frequentemente a presença do zumbido torna-se um fator de grande 

repercussão negativa na vida do indivíduo, dificultando o sono, a concentração nas 

atividades diárias e profissionais, assim como a vida social. Muitas vezes altera o 

equilíbrio emocional do paciente, desencadeando ou agravando estados de 

ansiedade e depressão (FERNANDES et al., 2013; HILGENBERG et al., 2012; 

SALDANHA et al., 2012). 

Zeigelboim et al. (2007) verificaram a ocorrência de sintomas auditivos em 

indivíduos portadores DTM, e encontraram 77,7% com queixas de zumbido. 

Urban et al. (2009) encontraram em sua revisão de literatura a variação de 

28% a 76% de zumbido em pacientes com DTM e o aumento da ocorrência 

proporcionalmente ao avanço da idade. 

Barreto et al. (2010) e Pita et al. (2010) em suas respectivas revisões de 

literatura sobre a DTM e sua relação com as sintomatologias auditivas, chegaram à 
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conclusão que há um vínculo entre o sistema estomatognático e o sistema auditivo, 

também observado nas causas e consequências da DTM que abrangem desde 

alterações auditivas a alterações musculares e funcionais.  

Pita et al. (2010) cita que as queixas otológicas variavam na literatura de 

3,5% a 42%, e a presença de zumbido ocorreu em 17,5% em pacientes com DTM.  

Vielsmeier et al. (2012) compararam pacientes com zumbido que 

apresentavam queixas de DTM, neste estudo constataram a associação presente 

em 22%, sendo 54% observado em mulheres mais jovens e com o início do zumbido 

mais cedo que os demais. 

Morais e Gil (2012) concluiu que os indivíduos com zumbido e audição 

normal apresentaram zumbido agudo, contínuo e bilateral, um sinal ou mais de DTM 

sendo o movimento de abertura de boca assimétrico o mais frequente e 70% eram 

do sexo feminino e 30% eram do sexo masculino, e a idade média dos indivíduos foi 

de 31,2 anos, caracterizando-os como adultos jovens. 

Nichthauser et al. (2012) em seu estudo observaram a ocorrência de 64% dos 

pacientes com o sintoma zumbido em portadores DTM.  

Saldanha et al. (2012) concluíram que existe associação entre DTM e 

zumbido, encontraram 85% dos indivíduos do grupo de zumbido também 

apresentavam DTM, a média de idade foi 36,7 anos. 

De acordo com relato de Siqueira e Teixeira (2012), suas revisões 

demonstram que populações com DTM, a frequência da queixa de zumbido 

encontrada na literatura variou de 4% até cerca de 60%. 

Totta et al. (2013) investigaram a relação entre os sintomas otológicos, 

vestibulares, achados audiológicos, o tipo e o grau distribuição da DTM quanto à 

ocorrência dos sinais e sintomas auditivos, vestibulares e achados audiológicos e 

descobriu que os sintomas auditivos e vestibulares de vertigem e/ou tontura, 

zumbido e plenitude auricular, estavam presentes em mais da metade dos 

indivíduos em cada estudado grupo. 

Fernandes et al. (2014) em sua pesquisa composta de mulheres com idade 

média de 37 anos concluiu que há relação entre DTM e zumbido. 

Buergers et al. (2014) encontrou em seu estudo uma prevalência oito vezes 

maior de zumbido no grupo com DTM (30 de 82 [36,6%]) do que no grupo sem DTM 

(38 de 869 [4,4%]), todos os participantes com DTM e zumbido unilateral com 
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ambos sintomas do mesmo lado, com predominância do sexo feminino e concluiu 

que existe correlação significativa entre o zumbido e DTM.  

Attanasio et al. (2015) confirmou a relação entre zumbido e DTM, obtendo a 

melhor resposta em indivíduos de 30 e 40 anos de idade sendo a 

maior percentagem  

em mulheres.  

Pita et al. (2010) destacam a necessidade de estudos e pesquisas mais 

complexos para comprovar as específicas relações causa-efeito entre ambos, 

direcionando a elaboração de diagnósticos e tratamentos mais precisos para a 

promoção da saúde do aparelho estomatognático. 

Ao considerar que muitos pacientes apresentam sintomas subclínicos e co-

morbidades específicas relacionadas a DTM e aos sintomas otológicos, em 

particular o zumbido, o conhecimento do diagnóstico adequado e a inter-relação 

entre estes transtornos pode diminuir o tempo gasto para o diagnóstico, reduzindo 

os custos para os Serviços Públicos de Saúde, e principalmente, melhorando a 

qualidade de vida da população (PASCOAL et al., 2001). 

Conforme estudo de Vielsmeier et al. (2012), pacientes com zumbido 

apresentaram prevalência de 22% de DTM, o que faz dessa associação uma 

questão de saúde pública e requer dos profissionais envolvidos com a área, a 

necessidade de conhecimento específico para o correto diagnóstico visando aliviar 

os sintomas e melhorar a qualidade de vida da população. 

Cabe ressaltar que a atuação interdisciplinar em uma equipe multi-

profissional, principalmente entre fonoaudiólogos, cirurgiões-dentistas especialistas 

em dor orofacial e otorrinolaringologistas, é essencial para a condução e evolução 

do caso (BARRETO et al., 2010). 

Campos (1995) explica que a atuação da equipe interdisciplinar é a 

possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimentos 

e qualificações distintas, sendo imprescindível para que o atendimento e o cuidado 

alcance a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de saúde.  

O Cirurgião Dentista deverá, portanto, ter uma formação humanística e ética, 

para se tornar um profissional habilitado a ser um promotor de saúde, sensibilizado 

para uma prática odontológica interdisciplinar no âmbito coletivo (NUTO et al., 2006). 
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3.2 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CIRURGIÃO DENTISTA 

De acordo com o Relatório da III Conferência Nacional de Saúde Bucal, a 

formação profissional em saúde “exige a superação do modelo tradicional 

biomédico, para um modelo de construção de conhecimentos e competências 

necessários à resolução dos problemas da maioria da população brasileira” 

(BRASIL, 2004). 

Em consonância com Demo (1997), o profissional não é aquele que apenas  

executa sua profissão, mas sobretudo quem sabe pensar e refazer sua profissão. 

Stedile (2002) reforça que utiliza processos de educação como 

oportunidades para desenvolver consciência crítica, criatividade e capacidade de 

resolver problemas.  

Nessa busca, os processos educativos passaram por constantes evoluções 

de acordo com a conjuntura sócio-econômico-político do país. Essa evolução, de 

acordo com Farah (2003), derivou em conceitos e concepções diferentes que foram 

usados ao longo do tempo: educação em serviço, educação continuada e educação 

permanente. 

Durante as décadas de 60 e 70 desenvolveu-se o conceito de educação em 

serviço, para adaptar os profissionais oriundos dos currículos baseados no modelo 

biomédico (FARAH, 2003). Esse tipo de educação tem como objetivo o interesse da 

instituição, é realizada através de capacitação dos profissionais de saúde, onde se 

prioriza as técnicas (habilidades), não oportunizando os conhecimentos teóricos a 

serem adquiridos. A educação em serviço objetiva o desenvolvimento profissional, 

provendo os serviços de profissionais mais capacitados para o trabalho. 

Para Silva et al. (1989) a educação em serviço é um conjunto de práticas 

educacionais planejadas com a finalidade de ajudar o funcionário a atuar mais 

efetiva e eficazmente, para atingir diretamente os objetivos da instituição. 

Quanto a educação continuada, Massaroli e Saupe (2008) relatam que 

surgiu para atualização dos profissionais da saúde e consequentemente exercer 

suas funções com melhor desempenho.  

O conceito de educação continuada para Organização Mundial de Saúde 

(OMS) no ano de 1978 era processo permanente que se inicia após a formação 

básica e tem como intuito atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou 

grupo, frente à evolução técnico-científica e às necessidades sociais. Em 1982 

passa a conceituar como um processo que inclui as experiências posteriores ao 
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inicial, que ajudam o pessoal a aprender competências importantes para o seu 

trabalho.  

A educação continuada é definida como uma estratégia para capacitar 

grupos de profissionais da saúde que já estão atuando nos serviços, e está voltada 

para melhorar ou atualizar a capacidade do indivíduo, em função das necessidades 

dele próprio e da instituição em que trabalha (SILVA et al.,1989).  

 Segundo Oguisso (2000, p.22), a OMS "entende que a Educação 

Continuada faz parte do desenvolvimento dos recursos humanos, num esforço 

sistemático de melhorar o funcionamento do serviço por meio do desempenho do 

seu pessoal". 

A Organização Pan Americana da Saúde (OPAS), define a Educação 

Continuada como um “processo dinâmico de ensino-aprendizagem, ativo e 

permanente, destinado a atualizar e melhorar a capacidade de pessoas, ou grupos, 

face à evolução científico-tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos e 

metas institucionais” (BRASIL, 2009). 

A educação continuada é a “atividade de ensino após o curso de graduação 

com a finalidade mais restrita de atualização e aquisição de novas informações, com 

atividades de duração definida e através de metodologias tradicionais” (MASSAROLI 

e SAUPE, 2008, p.3). 

Para o Ministério da Saúde, educação continuada é o processo de aquisição 

sequencial e acumulativa de informações técnico-científicas pelo trabalhador, por 

meio de escolarização formal, de vivências, de experiências laborais e de 

participação no âmbito institucional ou fora dele (BRASIL, 2009). 

Ressalta-se que a educação continuada estava atrelada a um mero 

processo de aperfeiçoamento técnico-profissional; atualmente já vem sendo 

entendida como um processo mais amplo (NIETSCHE et al., 2009). 

Assim, a evolução do conceito de educação continuada de modo ampliado 

enfoca que é um processo educativo formal ou informal, dinâmico, dialógico e 

contínuo, de revitalização pessoal e profissional, de modo individual e coletivo, 

buscando qualificação, postura ética, exercício da cidadania, conscientização, 

reafirmação ou reformulação de valores, construindo relações integradoras entre os 

sujeitos envolvidos, para uma práxis crítica e criadora (BACKES et al., 2008). 
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Sob esta ótica, estes autores referem que a educação continuada não pode 

estar relacionada somente com o aperfeiçoamento técnico, mas também com uma 

constante reflexão de valores, dentro de um contexto coletivo.  

Entende-se portanto a educação continuada, como uma das provedoras do 

conhecimento da ação (saber-fazer), e da reflexão (pensar sobre o fazer), para que 

mediante o processo de “aprender a pensar o fazer” culmine no “refazer” as ações 

realizadas no cotidiano (DEMO, 1996). 

Percebe-se um interesse das instituições em qualificar seus profissionais a 

partir da educação continuada, entretanto trata-se de processo lento, mas gradual, 

pois necessita a priori da disponibilidade dos trabalhadores para o diálogo e para as 

necessidades das pessoas, visto que a educação continuada como uma 

transformação político-social deve partir da compreensão da realidade dos 

profissionais enquanto construtores da história, seres de decisão, da ruptura, da 

opção e da ética (FREIRE, 2005). 

Importante ressaltar conforme descreve Salum (2000) em sua obra, que a 

educação continuada seja de grande valor como meio de crescimento dos 

trabalhadores da saúde, o que contribuirá para a melhoria da assistência aos 

sujeitos-cidadãos do cuidado.  

Dias (2014) enfatiza que a realização de educação continuada vem se 

mostrando cada vez mais necessária, pois, proporciona renovação de 

conhecimentos e habilidades, tornando os profissionais mais seguros em sua 

atuação e estimulando um bom relacionamento da equipe que buscará o 

aperfeiçoamento. 
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4 MATERIAS E MÉTODOS 

 

4.1 TIPO DO ESTUDO 

 Pesquisa longitudinal de natureza quantitativa, estudo de intervenção. 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

No município de Curitiba, com Cirurgiões Dentistas da Atenção Primária à 

Saúde (APS). 

 

4.3 CASUISTICA  

 A amostra da pesquisa foi constituída por (n=54) Cirurgiões Dentistas que 

responderam o primeiro questionário e destes, (n=37) Cirurgiões Dentistas 

responderam o segundo questionário entre os meses de janeiro a maio de 2015. 

 Para a análise considerou-se os (n=37) profissionais que responderam o 1º 

e 2º questionário. 

 Segundo a  Secretaria Municipal da Saúde, 396 Cirurgiões Dentistas atuam 

na Atenção Primária à Saúde no município de Curitiba no Estado do Paraná (SMS, 

2014). 

 Os critérios de inclusão para a participação do estudo foram CD que atuam 

na Atenção Primária à Saúde no município de Curitiba, que não se encontravam 

afastados e concordaram em participar. O critério de exclusão limitou-se apenas a 

não concordância em participar do estudo e os CD que participaram só do primeiro 

questionário. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 Este estudo adotou um instrumento estruturado com questões fechadas 

constituído de três partes. A primeira parte de identificação, visando dados gerais do 

profissional, a segunda parte foi composta de questões com o objetivo de avaliar o 

conhecimento da inter-relação da DTM e o zumbido, a terceira parte compreende 

questões para averiguar o reconhecimento e a conduta da DTM e zumbido na 

atenção primária à saúde em Curitiba (Apêndice 1).  A pesquisa foi realizada nos 

meses de novembro 2014 a maio de 2015. 
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4.5 PROCEDIMENTOS 

 O questionário foi aplicado em um grupo piloto composto de cinco CD da 

Atenção Primária à Saúde de Curitiba, lotados no distrito Sanitário da Cidade 

Industrial de Curitiba (DSCIC) com a finalidade de validação do questionário. Nesta 

etapa, os questionários foram entregues pessoalmente aos profissionais juntamente 

com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com explicações sobre a 

importância em responder, colocar observações caso não compreendessem a 

questão e contribuir para melhora do instrumento, o qual foi recolhido em 14 dias. 

 As sugestões do grupo piloto foram analisadas e adicionadas ao instrumento 

de pesquisa (Apêndice 2). 

 Com o propósito de atingir os objetivos estabelecidos neste estudo, realizou-

se encontros com os CD. No Distrito Sanitário Santa Felicidade (DSSF) ocorreu no 

dia 12 de novembro/14 no período da tarde onde participaram 08 CD, 02 Auxiliar de 

Saúde Bucal (ASB), 01 Técnico de Saúde Bucal (TSB) e 01 CD representando a 

gestão. 

 No Distrito Sanitário Portão (DSPO), foi realizado no dia 18 de novembro/14 

em dois períodos: no período da manhã compareceram 04 CD e no período da tarde 

03 CD. 

 O número total de CD participantes nos dois Distritos Sanitários (DS) foi de 

15 profissionais, sendo excluídos o ASB, TSB e 01 CD representando a gestão do 

DSSF.  

 Em virtude da baixa adesão de CD aos dois encontros, a estratégia utilizada 

com o apoio do Departamento de Atenção Primária à Saúde (DAPS) para atingir o 

número mínimo de profissionais proposto no estudo (n=30), foi um novo encontro 

para as três macrorregionais no dia oito de dezembro/14, o qual ocorreu na sede da 

Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba no período das 08:30h às 12:00h.  

 Para este evento convidou-se 5 Cirurgiões Dentistas de cada um dos nove 9 

Distritos Sanitários (DS) que compõem as três macrorregionais do município, no qual 

compareceram 39 CD que somados aos 15 participantes dos DSSF e DSPO 

totalizaram 54 Cirurgiões Dentistas.  

 A pesquisa foi desenvolvida em duas fases, sendo a fase 1 composta por 3 

momentos e a fase 2 sendo a reaplicação do questionário.   
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 FASE 1 – Aplicação do Questionário e Educação Continuada 

 Momento 01: Orientações sobre a Pesquisa 

 Realizou-se orientações sobre o objetivo da pesquisa e o aceite do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 3), para esclarecer a participação 

voluntária, a garantia da confidencialidade, o sigilo das respostas, e a preservação 

da identidade em consonância com a Resolução nº 466/2012.  

 Tempo de duração deste momento foi de 10 minutos. 

  

 Momento 02: Aplicação do instrumento de pesquisa  

 Realizou-se a aplicação do questionário proposto (Apêndice 1).  

 Tempo de duração deste momento foi de 20 minutos. 

 

 Momento 03: Educação Continuada 

 Após a aplicação do instrumento de pesquisa realizou-se educação 

continuada sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular e o zumbido. O 

objetivo desta etapa foi de instrumentalizar os participantes sobre as atuais 

evidenciais científicas. O tempo aproximado da ação foi de 3 horas incluindo os 

esclarecimentos necessários de acordo com as dúvidas que surgiram. Além do 

conteúdo teórico abordado, o momento da educação continuada foi composto de 

casos clínicos vivenciados pelos CD na prática clínica, visando ressaltar um 

adequado diagnóstico e conduta. 

  

 Principais tópicos abordados:  

Dor Orofacial no mundo e em Curitiba,  

Dados epidemiológicos da DTM e zumbido, definição de DTM e associações, 

sinais e sintomas,  

Influência na qualidade de vida,  

DTM x Saúde Pública, DTM x Ministério da Saúde, 

Dor (conceitos, aspectos multidimensionais, diferenças clínicas, fases da dor, 

classificação),   

Classificação da DTM,  

Dor miofascial, pontos gatilhos, técnica de palpação, recursos terapêuticos e 

casos clínicos retratando a dor miofascial e pontos gatilhos, revisão dos músculos da 

mastigação,  
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Disfunção articulares (sinais e sintomas), etiologia, tratamento e terapias de 

apoio do deslocamento do disco com e sem redução. 

Disfunção temporomandibular e a inter-relação com o zumbido, definição de 

zumbido, sintomas otológicos, epidemiologia, interferência na qualidade de vida, 

causas do zumbido ressaltando as musculares e odontológicas, principais teorias da 

inter-relação e tratamentos e casos clínicos. 

 

 FASE 2 - Reaplicação do Questionário   

 Realizou-se a reaplicação do mesmo instrumento (utilizado no momento 2) 

no período de janeiro a maio de 2015, a fim de saber se o CD 

compreendeu/apreendeu sobre o tema abordado.  

 No intuito de facilitar o acesso e proporcionar uma forma ágil e de maior 

comodidade aos profissionais, bem como, o imediato reenvio foi realizado a 

estratégia de criar o instrumento de pesquisa via on line - Google Drive® (Apêndice 

5), que após contato telefônico e permissão foi enviado link aos participantes para 

responder o questionário através de celulares ou computadores. Desta forma, 

obteve-se resposta de 37 participantes que responderam o segundo questionário até 

maio/15.   

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 Para a análise considerou-se os 37 profissionais que responderam os dois 

questionários. 

 As análises estatísticas utilizadas envolveram análises descritivas através de 

distribuições de frequências absolutas e relativas. Para o cálculo do nível de 

significância de 0,05 utilizou-se o teste Qui-quadrado (χ2) com a finalidade testar se 

duas amostras independentes diferem significativamente em relação a determinada 

característica e teste de diferença de proporções com a finalidade de comparar se 

existe diferenças estatística entre duas proporções. 

 Para cada questão (Q) considerou-se as seguintes categorias: 

� Q1 foram consideradas duas categorias: sim, as vezes e não; 

� Q2 foram consideradas duas categorias: não é multifatorial e multifatorial; 

� As Q3 a Q9 através do teste qui-quadrado, ao nível de significância de 

0,05, foram consideradas duas categorias de respostas: certo e errado. 
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Foi realizado o cálculo em porcentagem das respostas “certas” e “erradas” 

em cada uma das questões; 

� Na tabela 3 foi realizado o cálculo total em porcentagem de acerto das 

questões que avaliaram o conhecimento (Q3 a Q9) no 1º e 2º 

questionário; 

� Q10 foram consideradas duas categorias de resposta: sim e não; 

� Q11 Foram consideradas duas categorias de respostas: trata e 

encaminha para outro profissional + não encaminha + não trata; 

� Q12 foram consideradas duas categorias de respostas: conhecimento 

insuficiente e ausência de material + procedimento não pactuado; 

� Q13 foram consideradas duas categorias de respostas: Odontologia e 

médica + odontologia + psicologia + fonoaudiologia + fisioterapia; 

� Q14 foram consideradas duas categorias de respostas: DTM e DTM + 

Ortodontia + Oclusão + Prótese + buco-maxilo-facial + Acupuntura; 

� Q15 foram consideradas duas categorias de respostas: conhecimento 

insuficiente e desconhecimento de fluxo, indisponibilidade de referência 

na especialidade necessária; 

� Tabela 5 o teste Qui-quadrado não se aplica, pois não ocorreram 

frequências na resposta Não. 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS  

 O projeto de pesquisa foi aprovado no dia 02/09/14, parecer nº 777.519 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Sociedade Evangélica Beneficente de 

Curitiba e no dia 17/09/2014 foi aprovado sua viabilidade pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba sob o parecer nº 

797.186. Antes da aplicação do instrumento foi entregue o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido em linguagem clara e acessível aos profissionais.  

 Poderão existir possíveis desconfortos e riscos decorrentes do estudo, 

considerando que trata-se de uma pesquisa, e resultados positivos ou negativos 

somente serão obtidos após a sua realização.  
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5 RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos no processo de coleta de dados mostram que 31 

(70,37%) são mulheres e a idade média dos participantes é de 47 anos. Idade 

mínima: 26 anos. Idade máxima: 62 anos. Desvio padrão: 7,7 anos.  

 A seguir serão apresentados os resultados do primeiro e do segundo 

questionário após a educação continuada. 

 Na Tabela 1 observa-se na primeira questão (Q1) que 28 (75,68%) dos 

profissionais no primeiro e 32 (86,49%) no segundo questionário avaliam “às vezes” 

as ATM e os músculos mastigatórios durante o exame clínico no paciente. Não 

houve diferença significativa entre o questionário 1º e o 2º.  

 A questão 2 (Q2) demonstra que 32 (86,40%) profissionais no primeiro 

questionário e 35 (94,50%) no segundo questionário consideram a etiologia 

multifatorial da DTM. Não houve diferença significativa entre o questionário 1º e o 2º.  

 

Tabela 1 – Resultados após a educação continuada 
RESPOSTAS QUESTIONÁRIO 1 QUESTIONÁRIO 2  

p n % n % 
 
Q1 – Avaliação da ATM e 
músculos mastigatórios 
durante o exame clínico 

     

Sim 5 13,50 3 8,10  
Não 4 10,80 2 5,40  
Às vezes 28 75,68 32 86,49  
TOTAL 37 100 37 100 0,3944 
      
Q2 – Etiologia da DTM       
Não é multifatorial 4 10,80 1 2,70  
Multifatorial 32 86,40 35 94,50  
Sem resposta 1 2,70 1 2,70  
TOTAL 37 100 37 100 0,1643 
      
FONTE: Autor, 2015 

 Na Tabela 2 realizou-se uma comparação em porcentagem das respostas 

certas ou erradas das questões 3 a 9 (Q3 – Q9) que avaliaram o conhecimento dos 

profissionais entre o primeiro e o segundo questionário. Não houve diferença 

significativa entre o questionário 1º e o 2º.  

 Ao perguntar se a dor na ATM é o sinal clínico mais comum questão Q3, 

verifica-se que 18 (48,65%) CD responderam corretamente no primeiro questionário 

e 24 (64,86%) no segundo questionário. 
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 A questão 4 (Q4) sobre a relação entre a DTM e o zumbido 31 (83,78%) 

profissionais responderam corretamente no primeiro questionário e no segundo 

questionário.  

 Na relação entre oclusão e DTM questão (Q5) não houve acerto (0,00%) 

pelos profissionais em ambos os questionários.  

 Quanto a relação entre a oclusão e o zumbido questão (Q6) 2 (5,40%) CD 

responderam corretamente no primeiro questionário e após a educação continuada 

5 (13,50%) responderam corretamente. Nesta questão observa-se diferença 

significativa. 

 A questão 7 (Q7) aborda se a oclusão pode ser a causa principal da DTM 

observa-se que 14 (37,84%) profissionais acertaram no primeiro questionário e 16 

(43,24%) acertaram no segundo. 

 Quanto ao bruxismo ser significativo no desenvolvimento da DTM (Q8) 

verifica-se que 29 (78,38%) e 32 (86,49%) responderam corretamente 

respectivamente no primeiro e segundo questionário. 

 Ao questionar (Q9) se o estresse é um fator no desenvolvimento da 

DTM/zumbido observa-se que 32 (86,49%) no primeiro e 35 (94,59%) no segundo 

questionário responderam corretamente. 

 
 
Tabela 2 – Comparação em porcentagem das respostas certas ou erradas entre o 1º 
e 2º questionário relativo às questões que avaliaram o conhecimento 

 
QUESTÃO 

QUESTIONÁRIO 1 QUESTIONÁRIO 2  
p Certo Errado Certo Errado 

n % n % n % n % 
 
Q3 – A dor na ATM 

 
18 

 
48,65 

 
17 

 
45,95 

 
24 

 
64,86 

 
11 

 
29,73 

 
0,1636 

Q4 – Existe relação entre 
DTM e zumbido? 

 
31 

 
83,78 

 
- 

 
0,00 

 
31 

 
83,78 

 
2 

 
5,41 

 
1,0000 

Q5 – Existe relação entre 
oclusão e DTM? 

 
- 

 
0,00 

 
36 

 
97,30 

 
- 

 
0,00 

 
37 

 
100,00 

 
1,0000 

Q6 – Existe relação entre 
oclusão e zumbido? 

 
2 

 
5,40 

 
19 

 
51,35 

 
5 

 
13,50 

 
27 

 
72,97 

 
0,1909 

Q7 – A oclusão pode ser a 
causa principal da DTM? 

 
14 

 
37,84 

 
20 

 
54,05 

 
16 

 
43,24 

 
20 

 
54,05 

 
0,6376 

Q8 – O bruxismo é 
significativo no 
desenvolvimento da DTM? 

 
 

29 

 
 

78,38 

 
 

4 

 
 

10,81 

 
 

32 

 
 

86,49 

 
 

5 

 
 

13,51 

 
 

0,3624 

Q9 – O estresse é um fator 
no desenvolvimento da 
DTM/zumbido? 

 
 

32 

 
 

86,49 

 
 

- 

 
 

0,00 

 
 

35 

 
 

94,59 

 
 

2 

 
 

5,41 

 
 

0,2378 

          
Através do teste de diferença de proporções, ao nível de significância de 0,05. 
FONTE: Autor, 2015 
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 Quanto às respostas das questões que avaliaram o conhecimento sobre a 

inter-relação entre a DTM e o zumbido (Q3 a Q9) observa-se na tabela 3 que a 

porcentagem de acerto foi de 54,63% e valores médios 29,5 de respostas corretas 

no primeiro questionário e no segundo questionário a porcentagem de acerto foi 

67,57% e valores médios 25,00. Não houve diferença significativa entre o 1º e o 2º 

questionário.  

 

Tabela 3 – Diferença de proporção comparando os acertos e cálculo dos valores 
médios das respostas do 1º e 2º questionário sobre o conhecimento da associação 
entre DTM e zumbido.  

 
RESPOSTAS 

1º QUESTIONÁRIO 2º QUESTIONÁRIO  
p  

% 
Valores 
médios 

 
% 

Valores 
médios 

 
Certa 

 
54,63 

 
29,5 

 
67,57 25,00 0,2574

Errada 34,95 18,875 28,04 10,38
Não sei 8,19 4,625 4,05 1,50
Não responderam 1,85 1,0 0,34 0,13
TOTAL 100,00   100,00  

 FONTE: Autor, 2015 
 

 

 A tabela 4 engloba as questões de 10 a 15 (Q10 a Q15) sobre o 

reconhecimento e conduta dos casos de DTM/zumbido. Não houve diferença 

significativa no atendimento antes e após a intervenção em nenhuma resposta. 

 Ao analisar as respostas de reconhecimento de busca de pacientes com 

DTM/zumbido pela Unidade de Saúde (US), questão 10 (Q10), verifica-se que 33 

(89,19%) dos profissionais no primeiro questionário e 36 (97,30%) no segundo 

questionário reconheceram a procura na US de pacientes com DTM/zumbido.  

 Ao analisar as respostas de conduta diante dos pacientes com DTM na 

questão 11 (Q11), constatou-se que 12 (32,40%) CD responderam que tratam no 

primeiro questionário e 13 (35,10%) no segundo questionário, 9 (24,30%) 

encaminham para outro profissional no primeiro questionário e no segundo 

questionário 13 (35,10%) encaminham para outro profissional e 9 (24,30%) 

profissionais não responderam no primeiro questionário e 4 (10,80%) não 

responderam no segundo questionário.  

 Ao perguntar ao CD sobre as razões que não tratam o paciente com DTM e 

zumbido observa-se na questão 12 (Q12) o conhecimento insuficiente apontado por 

18 (48,60%) CD no primeiro questionário e 17 (45,90%) no 2º questionário, não 
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responderam à pergunta 18 (48,60%) no primeiro questionário e 16 (43,20%) no 

segundo questionário.  

 Em relação à área de atuação em que os pacientes são encaminhados, a 

questão 13 (Q13) evidencia que no primeiro questionário 17 (45,90%) CD não 

responderam e 15 (40,50%) encaminham para a odontologia, no segundo 

questionário 9 (24,30%) não responderam e 21 (56,70%) encaminham para 

odontologia.  

 Na questão 14 (Q14) ao comparar os questionários 1º e 2º, sobre qual a 

especialidade o CD encaminha, visualiza-se redução dos profissionais que não 

responderam de 16 (43,20%) para 8 (21,60%), encaminhamento para outros 

especialistas que não incluíam a DTM de 7 (18,90%) para 4 (10,80%) e aumento do 

número de CD que encaminham para DTM e outras especialidades de 9 (24,30%) 

para 14 (37,80%) e para a especialidade de DTM de 5 (13,50%) para 11 (29,70%).  

 Sobre quais as razões que o CD não encaminha, os dados revelam na 

questão 15 (Q15) que no primeiro questionário 19 (51,30%) não responderam esta 

pergunta e 24 (64,80%) não responderam no segundo questionário, 16 (43,20%) 

responderam no primeiro questionário desconhecimento do fluxo/indisponibilidade 

de referência e 11 (29,70%) no segundo questionário.  
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Tabela 4 – Informações sobre reconhecimento e conduta 
 

RESPOSTAS 
Questionário 1 Questionário 2  

p n % n % 
 
Q10 – Busca a unidade de saúde de 
pacientes com DTM e zumbido 

     

Sim 33 89,19 36 97,30  
Não 4 10,81 1 2,70  
TOTAL 37 100,00 37 100,00 0,1647 
      
Q11 – Conduta(s) diante dos pacientes com 
DTM 

     

Trata 12 32,40 13 35,10  
Encaminha para outro profissional 9 24,30 13 35,10  
Não encaminha 2 5,40 2 5,40  
Não trata 5 13,50 5 13,50  
Sem resposta 9 24,30 4 10,80  
TOTAL 37 100,00 37 100,00 0,7840 
      
Q12 – Razões que não trata       
Conhecimento insuficiente 18 48,60 17 45,90  
Ausência de material 1 2,70 3 8,10  
Procedimento não pactuado      
Sem resposta 18 48,60 16 43,20  
TOTAL 37 100,00 37 100,00 0,3165 
      
Q13 – Área de atuação que encaminha       
Odontologia 15 40,50 21 56,70  
Médica, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, 
fisioterapia 

 
5 

 
13,50 

 
7 

 
18,90 

 

Sem resposta 17 45,90 9 24,30  
TOTAL 37 100,00 37 100,00 1,0000 
      
Q14 – Especialidade odontológica que 
encaminha 

     

Ortodontista, oclusão, prótese, buco maxilo, 
acupuntura 

 
7 

 
18,90 

 
4 

 
10,80 

 

DTM, ortodontista, oclusão, prótese, buco 
maxilo, acupuntura 

 
9 

 
24,30 

 
14 

 
37,80 

 

DTM 5 13,50 11 29,70  
Sem resposta 16 43,20 8 21,60  
TOTAL 37 100,00 37 100,00 0,2907 
      
Q15 – Razão que não encaminha       
Conhecimento insuficiente 2 5,40 2 5,40  
Desconhecimento de fluxo, indisponibilidade de 
referência na especialidade necessária 

 
16 

 
43,20 

 
11 

 
29,70 

 

Sem resposta 19 51,30 24 64,80  
TOTAL 37 100,00 37 100,00 0,7262 
      
FONTE: Autor, 2015 
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 Na tabela 5 no primeiro questionário 35 (94,59%) CD afirmam ser necessário 

a atualização sobre a inter-relação DTM e o zumbido, 34 (91,89%) profissionais 

ratificaram esta resposta no segundo questionário. Nenhum CD respondeu “Não” ser 

necessário em ambos os questionários. Não houve diferença significativa entre o 

questionário 1º e o 2º.  

 

Tabela 5 – Necessidade de atualização sobre a DTM e a inter-relação com o 
zumbido 

RESPOSTAS QUESTIONÁRIO 1 QUESTIONÁRIO 2 
n % n % 

 
Sim 

 
35 

 
94,59 

 
34 

 
91,89 

     
Não - 0,00 - 0,00 
     
Sem resposta 2 5,41 3 8,11 
     
TOTAL 37 100,00 37 100,00 
     
Nesse caso o teste Qui-quadrado não se aplica, pois não ocorreram frequências na resposta Não. 
FONTE: Autor, 2015 
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo da presente pesquisa foi verificar o conhecimento do Cirurgião 

Dentista sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular e o zumbido na 

Atenção Primária à Saúde.  

Os dados mostram que mesmo após a educação continuada, os 

profissionais realizam “as vezes” o exame das ATM e músculos mastigatórios 

durante o exame clínico e não realizam como rotina em todos os pacientes, este 

procedimento pode diagnosticar condições como a DTM, o zumbido e a sua 

associação. 

A prática odontológica preconiza uma abordagem do paciente em sua 

integralidade, o exame clínico adequado envolve a avaliação das desordens 

orofaciais, ATM e dos músculos mastigatórios contribuindo para o diagnóstico da 

DTM e do zumbido, o que determina as ações de promoção, prevenção e 

tratamento. 

Ao realizar a prática fundamentada na integralidade da assistência, o 

profissional visa melhores resultados em suas ações e contempla os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) que entende a integralidade de 

assistência, como “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema” (BRASIL,1990). 

O exame clínico dos pacientes é parte integrante da prática odontológica. Ao 

considerar que muitos pacientes apresentam sintomas subclínicos relacionadas às 

DTM e ao zumbido, faz-se necessário o diagnóstico adequado em virtude de ser um 

problema de saúde pública devido alta prevalência dessa associação (LEEUW, 

2010; OKESON, 2008; PASCOAL et al., 2001; VIELSMEIER et al., 2012).  

Os resultados demonstram que os profissionais consideram a causa da DTM 

como multifatorial, o que está de acordo com a literatura científica, Camparis et al. 

(2005) e Okeson (2008) explicitam que não há somente um único fator, mas um 

conjunto de fatores que podem desencadear ou agravar a disfunção. 

Conforme os dados obtidos no conjunto de questões relacionadas ao 

conhecimento do CD sobre DTM e zumbido após a intervenção, observa-se que as 

variações estatísticas não foram significativas.  
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Ressalta-se que na questão 5 (Q5) que avalia o conhecimento sobre a 

existência da relação entre oclusão e DTM manteve-se o conceito errado em 100% 

dos profissionais em ambos os questionários. Bósio (2004) e Sartoretto (2012)  

apontam para a não associação do relacionamento entre oclusão e DTM. Durante a 

formação profissional ainda persiste a tese em algumas instituições de ensino de 

que o problema de DTM é um problema de oclusão.  A oclusão é um termo 

abrangente e com muitas variáveis, razão de encontrarmos cada vez menos artigos 

científicos discutindo o relacionamento entre oclusão e DTM, pois o principal foco é 

a ATM. 

De acordo com Sartoretto et al (2012), embora permaneçam assuntos 

controversos, as evidências científicas parecem não suportar a relação ortodontia-

DTM, bem como a relação oclusão.  

Os resultados do estudo realizado por Manfredini et al. (2015) confirmaram a 

ausência substancial de efeitos clinicamente significativos de ortodontia em relação 

a da causa DTM. 

Diante desses resultados em que não houve diferença significativa do 

conhecimento após a educação continuada para o CD da Atenção Primária, 

pressupõem que pode ter sido em virtude do contexto vivenciado pelo profissional 

da Atenção Primária no momento da pesquisa, cujas razões como sucessivas 

greves, férias, descontentamento financeiro, desgastes entre profissional e gestor, 

desvalorização, insegurança, levaram o profissional a falta de interesse pela 

pesquisa e pelo tema. Estes fatores podem também ter contribuído pela demora na 

devolução e pelo número de profissionais que não responderam o segundo 

questionário (n=17).  

Destaca-se também que pode ter ocorrido falha na escolha da metodologia 

utilizada durante o processo pedagógico da educação continuada, ou seja, o grande 

número de participantes (39), o tempo de duração (3:30h), a quantidade de 

informações, o formato de apresentação (palestra), e o tema que ainda sofre 

influência pela formação acadêmica que ressalta a oclusão como importante fator 

para diversos agravos, apesar de evidencias contrárias atualmente.  

Os resultados do presente estudo apontaram um nível de conhecimento 

relativamente baixo sobre as questões que avaliaram o conhecimento sobre a inter-

relação entre a DTM e o zumbido, observa-se na tabela 3 que a porcentagem de 

acerto foi de 54,63% e valores médios 29,5 de respostas corretas no primeiro 
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questionário e no segundo questionário a porcentagem de acerto foi 67,57%.  

Vale ressaltar, que não encontramos nenhum outro trabalho na literatura 

nacional ou internacional com estas características e que avalie o conhecimento do 

CD na Atenção Primária à Saúde sobre DTM/zumbido. Entretanto, esse achado 

corrobora com o resultado encontrado no estudo de Bitencourt et al. (2007) sobre a 

avaliação do conhecimento de estudantes de medicina sobre morte encefálica, em 

que o baixo nível de conhecimento se deve, em parte, ao pouco contato que os 

estudantes tem com este assunto durante a graduação e a baixa importância ao 

tema nas instituições de ensino. 

 Existem ainda muitas dúvidas acerca do tema, principalmente por ser um 

conceito novo, pouco difundido na população em geral e que não tem sido priorizado 

na graduação e pós-graduação (BITENCOURT et al., 2007). 

Ressalta-se que o objetivo da atividade educativa é melhorar ou atualizar o 

profissional, em função das necessidades dele próprio, da instituição em que 

trabalha e da prevalência do agravo, porém esbarramos na falta da necessidade do 

profissional e em despertar a necessidade de se atualizar neste tema, que apesar de 

relevante para o paciente, não atrai a atenção do profissional. 

Partindo desse pressuposto, Sangiorgio et al. (2011) enfatiza para que seja 

possível a construção do conhecimento, o indivíduo deve tomar consciência de suas 

necessidades e dificuldades. Com isso, a motivação orienta a busca de informações 

que possibilitarão a resolução dos problemas encontrados. 

Cabe refletir que os avanços do conhecimento associados às rápidas 

mudanças que ocorrem, deveriam impulsionar o profissional a rever e renovar seus 

conhecimentos, repensar suas atitudes e ações que influenciam na busca de mais 

conhecimentos para assumir com competência, agir com maior autonomia, tirar suas 

próprias conclusões, questionar problemas difíceis de forma segura, construir 

capacidades para sucessos futuros em sua prática (GIRADE et al., 2006; SENGE et 

al., 2004). 

Os resultados obtidos na tabela 4 que aborda informações sobre o 

reconhecimento e conduta verifica-se que as variações não foram estatisticamente 

significativas, pode-se notar numericamente na questão 10 (Q10) que houve 

aumento de CD que reconheceram a busca por parte dos pacientes com 

DTM/zumbido pela na Unidade de Saúde.  
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Os estudos de prevalência mostram que 40% a 60% da população em geral 

tem DTM, a incidência do zumbido é de 15% dos indivíduos, os sinais e sintomas 

otológicos variam entre 10 - 31%, entretanto na população com DTM a prevalência 

dos sinais otológicos é de até 85% dos indivíduos (OKESON, 2008; SALVETTI et al., 

2006; SIQUEIRA e TEIXEIRA, 2012;).  

 Ao considerar que CD reconheceram a procura pelo paciente com 

DTM/zumbido na US, a alta prevalência e se analisarmos em conjunto a questão    

nº 1 (Q1) onde os CD responderam que realizam “as vezes” avaliação dos músculos 

mastigatórios durante o exame clinico, pressupõe-se que alguns pacientes com o 

agravo não são reconhecidos, dificultando o diagnóstico precoce, conduta 

inadequada e encaminhamentos desnecessários para o médico e especialista, 

gerando aumento dos gastos públicos, demanda ao nível secundário e agravamento 

do quadro clínico do usuário. 

Esta situação segue na contramão dos fundamentos da APS que busca a 

atenção integral e resolutiva ao cidadão, prima pela qualidade e procura otimizar e 

racionalizar seus recursos, pois de acordo com Santos (2011) a atenção primária 

deve atuar como se fora um filtro inicial, resolvendo a maior parte das necessidades 

de saúde (por volta de 85%) dos usuários e ordenando a demanda por serviços de 

maior complexidade, organizando os fluxos da continuidade da atenção ou do 

cuidado. Este papel essencial da atenção primária, tanto na resolução dos casos, 

quanto no referenciamento do usuário para outros níveis, torna-a a base estruturante 

do sistema e ordenadora de um sistema piramidal. 

Observa-se na questão 11 (Q11) que ao identificar a DTM/zumbido, não 

houve alteração significativa nas condutas adotadas após a educação continuada, 

nota-se, porém, a diminuição numérica dos profissionais que não responderam o 2º 

questionário, na mesma proporção aumento de CD que encaminham para outro 

profissional. 

Percebe-se que o CD opta em encaminhar o paciente com DTM/zumbido ao 

invés de tratar. Este fato deve-se provavelmente ao conhecimento insuficiente para 

realizar o tratamento, pois não seleciona outras alternativas e prefere não responder 

o questionamento na questão 12 (Q12). 

Não houve alteração significativa nos dados obtidos sobre a realização de 

tratamento pelos CD, contudo existem recursos terapêuticos reversíveis que podem 

ser executados já na atenção primária, como medicação, orientações sobre hábitos 
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parafuncionais, fisioterapia, psicoterapia, terapia a laser, acupuntura, agulhamento à 

seco e infiltração, já que o primeiro critério de tratamento, em consonância com 

Martinez et al. (2007) é o alívio da dor, utiliza-se os procedimentos reversíveis nesta 

fase.  

Cabe ressaltar que nem sempre essas ações são possíveis em virtude da 

disponibilidade de material, condições de trabalho e conhecimento do profissional, 

razões que remete a discussão com o gestor sobre a importância do tema neste 

nível de atenção, uma vez que há recursos terapêuticos possíveis de executar na 

APS. Atenta-se ainda para a implantação na linha de cuidado onde estabelece o 

atendimento do paciente com DTM/zumbido em todos os níveis de atenção. 

Ao encaminhar o paciente com DTM/zumbido destaca-se o aumento 

numérico dos profissionais que encaminham para a área da odontologia como 

referência para o acompanhamento e condutas especializadas. Observa-se que 

dentre as especialidades odontológicas, sobressai o encaminhamento inicial para 

especialidades da odontologia como a DTM, Ortodontia, Oclusão, Próteses e Buco-

maxilo-facial.  

Como visto os profissionais da APS ao encaminhar inicialmente para 

ortodontia, prótese e a cirurgia maxilo-facial informalmente, passam para a terceira 

fase de tratamento reforçando o conhecimento insuficiente sobre o tema, a 

indisponibilidade de fluxos e recursos na APS bem como, referência de especialistas 

para os encaminhamentos, ocorrendo desencontro com os princípios do SUS. 

Destaca-se que o dispositivo intra-oclusal (DIO) é o recurso terapêutico mais 

usado pelos profissionais na segunda fase, visando o relaxamento muscular, o 

reposicionamento condilar e a restauração da função, e ainda segundo Stechman 

(2015) as terapias que associaram placas oclusais com outras terapias foram mais 

efetivas para melhorar os sintomas otológicos associados à DTM. 

Conforme Martinez et al. (2007) na terceira fase de tratamento usa-se a 

terapia irreversível com a finalidade de adaptar a oclusão do paciente cujo 

procedimento inclui a ortodontia, prótese e a cirurgia maxilo-facial indicado quando 

os métodos conservadores falharam.  

Quanto ao fato do CD não encaminhar os pacientes, observa-se 

numericamente o aumento de profissionais que não responderam a questão, 

seguido de desconhecimento de fluxo/indisponibilidade de referência na 

especialidade necessária e o conhecimento insuficiente evidenciando as razões já 
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abordadas. 

O objetivo das questões foi identificar o reconhecimento e conduta 

realizados pelo profissional da APS, entretanto, destaca-se que não há fluxo 

estabelecido, especialistas em DTM para o encaminhamento dos usuários no 

munícipio, ocorrendo o encaminhamento informal na tentativa de resolver o agravo. 

Ao analisar em conjunto os dados, se percebe que os profissionais relatam 

falta de conhecimento sobre o assunto, reconhece a necessidade de atualizações, 

mas não houve alteração significativa das respostas sobre o conhecimento do tema 

após a educação continuada. 

Ressalta-se que o processo de aprendizagem frente às demandas da 

população e as novas necessidades do CD devem ser contemplados, seja pela 

busca individual do profissional ou desenvolvidas pelo serviço, a fim de 

instrumentaliza-lo para esses enfrentamentos, produzindo uma assistência integral e 

resolutiva. 

Entre as ações e desafios do gestor, cabe estabelecer estratégias que 

despertem o interesse do profissional para o aprimoramento e consequentemente 

resolutividade das ações, contribuindo para melhoria da qualidade da assistência, 

satisfação do usuário e principalmente colaborando na construção de uma rede de 

cuidados fortalecida e estruturada na odontologia. 

Para Domingues e Chaves (2005) há a necessidade de promover efetivas 

oportunidades de ensino, fundamentadas na conscientização do valor da educação 

como meio de crescimento dos profissionais, bem como o reconhecimento deles 

pela função educativa no desenvolvimento do processo de trabalho, pois para estes 

o conhecimento é um valor necessário do agir cotidiano e este embasa as suas 

ações. 

Para que tais pressupostos sejam seguidos, as estruturas de educação 

existentes nas organizações devem criar espaços de discussão, propor estratégias e 

alocar recursos, proporcionando que os trabalhadores dominem as situações, a 

tecnologia e os saberes do seu tempo e do seu ambiente, para possibilitar o pensar 

e a busca de soluções criativas para os problemas (PASCHOAL et al., 2007). 

Este tipo de educação para Salum e Prado (2000) constitui-se em veículo 

para que os profissionais respondam não só às rápidas mudanças no conhecimento 

aperfeiçoando seu desempenho no cuidado à saúde, mas também contribuindo para 

a elevação dos padrões profissionais de sua prática corrente.  
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Vale lembrar que a educação continuada é uma das formas de promover o 

aprimoramento do profissional, e ao tratarmos de assunto complexo como 

DTM/zumbido este requer uma mobilização maior e acompanhamento das ações. 

O conhecimento traz particularidades necessárias para a realização de 

diagnósticos precisos e tratamentos resolutivos, sendo importante a 

instrumentalização do CD, pois a Atenção Primária à Saúde requer um profissional 

competente, proativo, que utilize conhecimentos com embasamento científico e que 

contribua para a resolutividade e qualidade do atendimento. 

Este fato é reforçado por Salum e Prado (2000), quando afirmam que a 

educação continuada é um conjunto de práticas educativas contínuas, destinadas ao 

desenvolvimento de potencialidades, para uma mudança de atitudes e 

comportamentos nas áreas cognitiva, afetiva e psicomotora do ser humano, na 

perspectiva de transformação de sua prática.  

Cabe ressaltar que a educação continuada pode ser uma estratégia para 

despertar no profissional a necessidade de ampliar seu conhecimento em 

determinada área, pois percebe-se que não houve substancial apreensão do 

conhecimento neste caso. Contudo, pequenas mudanças no olhar e 

consequentemente na prática, são considerados ganhos. 

Pode ser considerado como fatores limitantes do presente estudo, a 

desistência de alguns participantes da pesquisa no segundo questionário diminuindo 

o tamanho da amostra e as análises descritivas através de distribuições de 

frequências absolutas e relativas.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os dados apresentados neste estudo apontam que os CD que atuam na 

Atenção Primária à Saúde no município de Curitiba tem conhecimento insuficiente 

sobre a inter-relação DTM e zumbido e não houve apreensão do conhecimento após 

a educação continuada. 

O conhecimento insuficiente sobre DTM e o zumbido influencia no 

reconhecimento e conduta do Cirurgião Dentista que podem ser realizadas na 

atenção primária à saúde.  

A inexistência de linha de cuidado na DTM/zumbido impede a assistência 

integral dos usuários e contribui para demora do atendimento, encaminhamentos 

inadequados ou informais podendo gerar insatisfação do paciente e aumento de 

gastos para saúde. 

Ressalta-se que este estudo se diferencia dos demais por ser o primeiro a 

avaliar especificamente o conhecimento de CD sobre a inter-relação da 

DTM/zumbido na Atenção Primária à Saúde, pois não encontramos nenhum outro 

trabalho na literatura nacional ou internacional com estas características.  

Este trabalho contribuiu para demonstrar que apesar de não ter havido 

significativa diferença estatística houve aumento numérico relativo ao conhecimento 

após a educação continuada, sugere-se a sensibilização do profissional para a 

necessidade de atualização e aprimoramento continuo frente às novas demandas de 

saúde da população e o desenvolvimento de processo ensino aprendizagem com a 

abordagem mais ativa e que propicie ao profissional ser o sujeito de seu 

aprendizado. 
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APÊNDICE I – INSTRUMENTO DE PESQUISA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome : (optativo) _________________________________________________ 

Idade : ______ anos 

Gênero : (   ) Masc   (   ) Fem 

Estado civil : (   ) Casado  (   ) Solteiro (   ) Divorciado/Separado  (   ) Viúvo   

DSCIC  (   )     DSPO  (   )    DSSF  (   ) 

 

 

Questionário, assinalar a(s) opção(s) com X. 

 

1. Ao realizar o exame clínico em seu paciente você avalia as articulações 

temporomandibulares (ATM´s) e músculos mastigatórios? 

  (   ) Sim   (   ) Não     (   ) Às vezes ou quando necessário 

 

2. Qual(ais) os fator(es) você relaciona a etiologia da disfunção 

temporomandibular (DTM)? 

(   ) Alterações oclusais   (   ) Estresse 

(   ) Hábitos parafuncionais   (   ) Multifatorial 

(   ) Alterações musculoesqueléticas (   ) Trauma 

(   ) Outro(s), qual(is)?  _____________________________________ 

 

3. Você acha que a dor na ATM é o sinal clínico mais comum na DTM? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei     

   

4. Na sua opinião, existe relação entre DTM e zumbido? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 

 

5. Na sua opinião, existe relação entre oclusão e DTM? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 
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6. Na sua opinião, existe relação entre oclusão e zumbido? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 

 

7. Na sua opinião, a oclusão pode ser a causa principal da DTM? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 

 

8. Na sua opinião, o bruxismo é significativo no desenvolvimento da DTM?  

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 

 

9. Na sua opinião, o estresse é um fator no desenvolvimento da DTM e/ou do 

Zumbido? 

(   ) Sim   (   ) Não    (   ) Não sei 

 

10. Na sua opinião, no serviço público o tratamento da DTM deveria ocorrer: 

(   )  Atenção Básica     

(   )  Média complexidade    

(   )  Alta complexidade    

 

11. Na sua opinião, o que você considera como método(s) eficaz(es) para tratar a 

DTM? 

(   )  Ajuste oclusal 

(   )  Ortodontia 

(   )  DIO (Dispositivo Intraoclusal) 

(   )  Acupuntura 

(   )  Cirurgia Buco-Maxilo-Facial  

(   )  Fisioterapia 

(   )  Terapia medicamentosa   

   

12. Pacientes com DTM e/ou zumbido já procuraram a clínica odontológica da 

Unidade de Saúde onde atua?  

(   )  Sim   (   ) Não   
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13. Se a resposta anterior for sim, qual(is) a sua conduta perante esses pacientes? 

(   )  Trata                                         

(   )  Entra em contato com o  DS 

(   )  Encaminha para outro profissional da rede                  

(   )  Não encaminha       (   )  Não trata      

14. Se você trata, qual(is) os tipos de tratamento usados?  

(   ) Relaxamento (   ) Termoterapia  (   ) Dieta 

(   ) Acupuntura (   ) Medicamentos  (   ) Infiltração anestésica 

(   ) Ortodontia  (   ) Fisioterapia  (   ) Placas 

(   ) Reabilitação (   ) Ajuste oclusal   

(   ) Outros. Quais? ________________________________ 

   

15. Se você encaminha, para qual(is) área(s) de atuação? 

(   ) Médica   (   ) Fonoaudiologia 

(   ) Odontologia  (   ) Fisioterapia 

(   ) Psicologia   (   ) Outro, qual? ______________________ 

 

16. Se você encaminha para a área odontológica, qual(is) a(s) especialidade(s)? 

(   )  Ortodontista      

(   )  Oclusão 

(   )  Prótese 

(   )  Buco Maxilo          

(   )  DTM          

(   )  Acupuntura      

(   )  Outro, qual? ______________________________________ 

 

17. Caso você não trate, preencha abaixo a(s) razão(ões) 

(   )  Conhecimento insuficiente           

(   )  Material inadequado                    

(   )  Ausência de material 

(   )  Procedimentos não  pactuado 

(   ) Outras: ___________________________ 
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18. Se você não encaminha, qual a(s) razão(ões) 

(   )  Desconhecimento do fluxo  

(   )  Indisponibilidade de referência na especialidade necessária 

(   )  Conhecimento insuficiente          

(   )  Trata na sua Unidade de Saúde   

(   ) Outras: ___________________________ 

 

19. Na sua opinião, você acha necessário atualização sobre o tema DTM e a inter-

relação com o Zumbido. 

(   )  Sim   (   )  Não 
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APÊNDICE II – INSTRUMENTO DE PESQUISA – GRUPO PILOTO  

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 

Nome : (optativo) _________________________________________________ 

Idade : ______ anos. 

Gênero : (   ) Masc   (   ) Fem 

Estado civil : (   ) Casado  (   ) Solteiro (   ) Divorciado/Separado  (   ) Viúvo   

 

 

Questionário, assinalar a(s) opção(s) com X. 

 

1. Ao realizar o exame clínico em seu paciente você avalia as articulações 

temporomandibulares e músculos mastigatórios 

(   ) Sim   (   ) Não      

 

2. Você costuma medir a abertura de boca?   

(   ) Sim    (   ) Não     

 

3. Qual(ais) o(s) fator(es) você relaciona a etiologia das disfunções 

temporomandibulares? 

(   ) Alterações oclusais    (   ) Estresse 

(   ) Hábitos parafuncionais    (   ) Multifatorial 

(   ) Alterações musculoesqueléticas  (   ) Trauma 

(   ) Outro(s), qual(is)? _____________________________________ 

 

4. A sensibilidade na articulação temporomandibular é o sinal clínico mais comum 

na disfunção temporomandibular?     

(   ) Sim   (   ) Não    

 

5. Existe relação entre DTM e zumbido? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 
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6. Existe relação entre oclusão e DTM? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 

 

7. Existe relação entre oclusão e zumbido? 

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) Não sei 

 

8. Os fatores oclusais dos pacientes podem ser a causa principal da disfunção 

temporomandibular e a inter-relação com o Zumbido?  

(   ) Sim   (   ) Não    

 

9. Os hábitos parafuncionais orais são muitas vezes significativos no 

desenvolvimento da disfunção temporomandibular e a inter-relação com o 

Zumbido?  

(   ) Sim   (   ) Não    

 

10. O estresse é um fator no desenvolvimento da disfunção temporomandibular e a 

inter-relação com o Zumbido? 

(   ) Sim   (   ) Não     

 

11. O tratamento de disfunção temporomandibular e zumbido deveria ocorrer: 

(   )  Atenção Básica     

(   )  Média complexidade    

(   )  Alta complexidade    

   

12. Você realiza ausculta na articulação temporomandibular para detectar o 

estalido?  

(   ) Sim   (   ) Não     

 

13. O que você considera como método(s) eficaz(es) para tratar a disfunção 

temporomandibular?  

(   )  Ajuste oclusal 

(   )  Ortodontia 

(   )  DIO  

(   )  Acupuntura 
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(   )  Cirurgia Buco-Maxilo-Facial  

(   )  Fisioterapia 

(   )  Terapia medicamentosa     

 

14. Pacientes com disfunção temporomandibular e/ou zumbido já procuraram a 

clínica odontológica de sua Unidade de Saúde?  

(   )  Sim   (   ) Não   

 

15. Se a resposta anterior for sim, qual a sua conduta perante esses pacientes? 

(   )  Trata                                         

(   )  Entra em contato com o  DS 

(   )  Encaminha para outro profissional da rede                  

(   )  Não encaminha  

(   )  Não trata      

 

16. Se você trata, qual(is) os tipos de tratamento usados?  

(   ) Relaxamento (   ) Termoterapia  (   ) Dieta 

(   ) Acupuntura (   ) Medicamentos  (   ) Infiltração anestésica 

(   ) Ortodontia (   ) Fisioterapia  (   ) Placas 

(   ) Reabilitação (   ) Ajuste oclusal   

(   ) Outros. Quais? ________________________________ 

   

17. Se você encaminha, para qual(is) área(s) de atuação do profissional? 

(   )  Médica    

(   )  Odontologia  

(   )  Psicologia     

 

(   )  Fonoaudiologia  

(   )  Fisioterapia 

(   )  Outro, qual? 

___________________ 

 

18. Se você encaminha para a área odontológica, qual(is) a especialidade(s)? 

(   )  Ortodontista      (   ) Oclusão 

(   )  Prótese   (   ) Buco Maxilo 

(   )  DTM           (   ) Acupuntura 

(   )  Outro, qual? ______________________________________ 
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19. Caso você não trate, preencha abaixo a(s) razão(ões) 

(   )  Conhecimento insuficiente           

(   )  Material inadequado                   

(   )  Ausência de material 

(   )  Procedimentos não  pactuado 

 

20. Se você não encaminha, qual a(s) razão(ões) 

(   )  Desconhecimento do fluxo  

(   )  Indisponibilidade de referência na especialidade necessária 

(   )  Conhecimento insuficiente          

(   )  Trata na sua Unidade de Saúde 

 

21. Você acha necessário curso/palestra sobre o tema disfunção 

temporomandibular e a inter-relação com o Zumbido. 

  (   )  Sim   (   )  Não 
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APÊNDICE III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLA RECIDO A 

(TCLE) 

  

 

 Eu ........................................................................................................... estou 

plenamente de acordo com minha participação na pesquisa intitulada: O 

CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO PRIMÁ RIA À 

SAÚDE SOBRE A  INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMA NDIBULAR 

E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. 

 O objetivo desta pesquisa é verificar o conhecimento do Cirurgião Dentista 

da Atenção Primária à Saúde sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular 

e o zumbido no município de Curitiba. 
 Estou esclarecido(a) quanto à necessidade deste estudo, pois é através de 

pesquisas que ocorrem avanços na área de assistência à saúde, sendo de 

fundamental importância a minha contribuição. 

 Este momento trata-se de um grupo piloto responder um questionário com a 

finalidade de verificar a aplicabilidade do instrumento.   

 Sei que a participação neste estudo é voluntária, e que tenho liberdade de 

recusar a participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento. 

  Tenho conhecimento de que não terei nenhum gasto decorrente de minha 

participação nesta pesquisa, visto que suas despesas serão custeadas pelo 

pesquisador responsável, bem como, de que não haverá nenhum bônus para os 

sujeitos participantes. 

 Estou esclarecido quanto ao compromisso do pesquisador de que minha 

imagem e identidade serão mantidas em absoluto sigilo, que estarão sendo 

respeitados os princípios contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, e ainda, de que me será fornecida uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Estou ciente que conforme as práticas editoriais e éticas, serão publicados 

os resultados desta pesquisa em revistas científicas ou apresentados em reuniões 

científicas, congressos, jornadas etc. 

 Por fim, tenho clareza de que em caso de dúvidas posso fazer contato com o 

pesquisador a fim de entender perfeitamente do que se trata a minha participação 

nesta pesquisa.  
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PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Paulo Francisco Arant Martins 

ORIENTADOR: Prof Dr José Stechman Neto 

TELEFONE PARA CONTATO: (41) 9113-8345 

LOCAL DE TRABALHO: Unidade de Saúde Vila Verde/Secretaria Municipal da 

Saúde 

 

 

Curitiba, ___/___/___ 

 

 

Participante da pesquisa     Paulo Francisco Arant Martins 
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APÊNDICE IV – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLAR ECIDO B 

(TCLE) 

 

  

Eu ............................................................................................................ estou 

plenamente de acordo com minha participação na pesquisa intitulada: O 

CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO PRIMÁ RIA À 

SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMAN DIBULAR 

E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA. 

O objetivo desta pesquisa é verificar o conhecimento do Cirurgião Dentista 

da Atenção Primária à Saúde sobre a inter-relação da disfunção temporomandibular 

e o zumbido no município de Curitiba. 

Estou esclarecido(a) quanto à necessidade deste estudo, pois é através de 

pesquisas que ocorrem avanços na área de assistência à saúde, sendo de 

fundamental importância a minha contribuição. 

Este estudo ocorrerá em dois momentos: O primeiro refere-se a responder 

um questionário seguido de educação continuada sobre a relação entre DTM e 

zumbido, e o segundo responder um questionário após 30 dias deste encontro. 

Sei que a participação neste estudo é voluntária, e que tenho liberdade de 

recusar a participar ou retirar meu consentimento a qualquer momento. 

Tenho conhecimento de que não terei nenhum gasto decorrente de minha 

participação nesta pesquisa, visto que suas despesas serão custeadas pelo 

pesquisador responsável, bem como, de que não haverá nenhum bônus para os 

sujeitos participantes.  

Estou esclarecido quanto ao compromisso do pesquisador de que minha 

imagem e identidade serão mantidas em absoluto sigilo, que estarão sendo 

respeitados os princípios contidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, e ainda, de que me será fornecida uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Estou ciente que conforme as práticas editoriais e éticas, serão publicados 

os resultados desta pesquisa em revistas científicas ou apresentados em reuniões 

científicas, congressos, jornadas etc. 
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Por fim, tenho clareza de que em caso de dúvidas posso fazer contato com o 

pesquisador a fim de entender perfeitamente do que se trata a minha participação 

nesta pesquisa.  

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Paulo Francisco Arant Martins 

ORIENTADOR: Prof Dr José Stechman Neto 

TELEFONE PARA CONTATO: 3092-9518 – 9113-8345 

LOCAL DE TRABALHO: Unidade de Saúde Vila Verde/Secretaria Municipal da 

Saúde 

 

 

Curitiba, ___/___/___ 

 

 

Participante da pesquisa     Paulo Francisco Arant Martins 
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APENDICE V - (Google Drive®) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YAkOi_zxW6NmCwYuqs wpqeynG54ZAirjdJB

3dcGkJbc/viewform 
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APENDICE VI – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUSTOS PARA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

 

Declaro para os devidos fins que não haverá custos para a Prefeitura Municipal de 

Curitiba para execução do projeto “O CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO 

DENTISTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA 

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE 

CURITIBA”, pois o mesmo será custeado pelos pesquisadores envolvidos. 

 

Curitiba, 16 de agosto de 2014. 

 

__________________________                          ___________________________ 

Paulo Francisco Arant Martins                                 Profº Dr José Stechman Neto 
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APÊNDICE VII – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUIS ADOR 

 

 

Eu, Paulo Francisco Arant Martins, Cirurgião Dentista, brasileiro, RG nº 3.277.710/4 

– PR, CPF nº 482.012.869-87, CRO PR nº 6806, responsabilizo-me pela pesquisa 

intitulada “O CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO  

TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE CURIT IBA” e estarei 

atendendo aos preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

referendados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

Curitiba, 16/08/2014 

 

Paulo Francisco Arant Martins 
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APÊNDICE VIII – TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ORIENT ADOR 

 

 

Eu, José Stechman Neto, doutor em Odontologia, área de concentração 

Estomatologia, brasileiro, RG nº 935405-0, CPF nº 359759549-91, CRO PR nº 4456, 

responsabilizo-me pela orientação do mestrando Paulo Francisco Arant Martins, 

Cirurgião Dentista, brasileiro, RG nº 3.277.710/4 – PR, CPF nº 482.012.869-87, CRO 

PR nº 6806, nas diferentes fases da pesquisa intitulada  “O CONHECIMENTO DO 

CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SOBR E A  INTER-

RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO 

MUNICÍPIO DE CURITIBA”,  observando o atendimento aos preceitos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos, referendados na Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

Curitiba, 16/08/2014 

 

PROFº DR. JOSE STECHMAN NETO 
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APÊNDICE IX – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Os pesquisadores, abaixo firmados, asseguram que o caráter anônimo dos 

Cirurgiões Dentistas será mantido e que suas identidades serão protegidas.  

Os pesquisadores  manterão um registro de inclusão dos Cirurgiões 

Dentistas de maneira sigilosa, contendo os nomes e códigos para uso próprio, e os 

formulários de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  assinados pelos 

Cirurgiões Dentistas serão mantidos pelo pesquisador em confidência estrita, juntos 

em um único arquivo. 

Asseguramos que os participantes da pesquisa receberão uma cópia do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido . 

   

Curitiba 16/08/2014 

 

__________________________                     ___________________________ 

Paulo Francisco Arant Martins                              Profº Dr José Stechman Neto 
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APÊNDICE X – DECLARAÇÃO DE TORNAR PÚBLICOS OS RESUL TADOS 

 

 

 Eu, Paulo Francisco Arant Martins, Cirurgião Dentista, CRO-PR 6806, autor 

da pesquisa “O CONHECIMENTO DO CIRURGIÃO DENTISTA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE SOBRE A INTER-RELAÇÃO DA DISFUNÇÃO  

TEMPOROMANDIBULAR E O ZUMBIDO NO MUNICÍPIO DE CURIT IBA”, a ser 

realizada no Município de Curitiba, no período de setembro/2014 até abril/2015, 

declaro que, de acordo com as práticas editoriais e éticas, serão publicados os 

resultados da pesquisa em revistas científicas específicas, ou apresentados em 

reuniões científicas, congressos, jornadas etc., independentemente dos resultados 

serem favoráveis ou não. 

 

Curitiba 16/08/2014 

 

__________________________                     ___________________________ 

Paulo Francisco Arant Martins                             Profº Dr José Stechman Neto 
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APÊNDICE XI – CURRÍCULO LATTES 

 

 

Pesquisador: Paulo Francisco Arant Martins 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2588542494868652 

 

Orientador: José Stechman Neto 

Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/2988816408385273 

 

 


