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RESUMO 
 

Os distúrbios funcionais em indivíduos com fissura labiopalatal (FL/P) podem 

comprometer as estruturas do sistema estomatognático, sendo uma causa de 

eventuais queixas desses indivíduos. Inúmeros mecanismos de dor orofacial, em 

particular as disfunções temporomandibulares (DTM) dolorosas, podem estar 

relacionados a essas condições e têm potencial de ser a causa de uma dor difusa, 

não específica ou referida. Torna-se, portanto, uma tarefa crítica correlacionar essas 

condições. Assim, foi objetivo deste estudo verificar a prevalência de DTM dolorosa 

através de instrumentos validados em pacientes com fissura labiopalatal (FL/P). O 

estudo foi observacional transversal de caráter quantitativo e amostra aleatória 

intencional em pacientes com FL/P (n=66) e em um grupo de pacientes com DTM 

dolorosa (n=28), aos quais foram aplicados três questionários: de triagem para DTM 

dolorosa (AAOP); de escala graduada de dor crônica (GCPS); de dor neuropática 

(DN4). No questionário de triagem, em que o total da amostra estudada respondeu 

afirmativamente a pelo menos uma questão, a questão 2 (p=0,01) e a questão 7 

(p=0,021) mostraram a importância de investigar as DTMs dolorosas nesse grupo de 

pacientes. Na aplicação da escala graduada de dor crônica (GCPS), os resultados 

demonstraram que a prevalência de interferência da dor nas atividades diárias é 

maior no grupo de indivíduos com fissura em relação ao grupo controle de pacientes 

com DTM dolorosa (p=0,034). Com relação às dores neuropáticas não houve 

diferença estatisticamente significativa. Pode-se concluir que a avaliação para as 

dores orofaciais, em particular as dores provenientes das DTMs dolorosas, 

demonstrou ser uma abordagem válida, que pode ser implantada - pela presença de 

sinais e sintomas de DTM dolorosa - como uma rotina para os serviços que atuem 

com pacientes com FL/P e, dessa forma, orientá-los a buscar auxílio para tais dores, 

que afetam a capacidade na execução das atividades diárias.  

 

Palavras chave: Fissura Labiopalatina, Fenda Labial, Fissura Palatina, Dor 

Orofacial. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Functional disorders in individuals with cleft lip and palate (FL/P) may compromise 

the structures of the stomatognathic system (MIYAWAKI; TAKADA, 1997), and may 

be the cause of any complaints. The mechanisms of orofacial pain, in particular 

temporomandibular disorders (TMD), may be related to these conditions, causing a 

diffuse, non-specific or referred pain, correlating these conditions becomes a critical 

task. The aim of this study was to verify the prevalence of TMD, through validated 

instruments, in patients with cleft lip and palate (FL/P). This was a cross-sectional 

observational study of a quantitative and intentional random sample in patients with 

FL/P (n = 66) and a group of patients with TMD (n = 28), where three questionnaires 

were used - TMD screening questionnaire (AAOP), Graded Chronic Pain Scale 

(GCPS) and Neuropathic Pain Questionnaire (DN4). In the screening questionnaire, 

where the total of the studied sample answered affirmatively to at least one question, 

question 2 (p= .01) and question 7 (p = .021) showed the importance of investigating 

TMD in this group of patients. In the application of the Chronic Pain Scale (GCPS) 

the results showed that the interference of pain in daily activities (p= .034) is 

statistically more significant for the fissured than the control group. Regarding 

neuropathic pain, there was no statistically significant difference. It can be concluded 

that the evaluation for orofacial pain, in particular TMD pain, has proven to be a valid 

approach that can be implemented - by the presence of TMD signs and symptoms - 

as a routine for services that work with patients with cleft lip and palate, and thus 

guide them to seek help for these pains that affect the ability to perform daily 

activities. 

 

 

Key words: Cleft Lip and Palate, Cleft Lip, Cleft Palate, Orofacial Pain. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre as fissuras labiopalatais (FL/P) e os quadros de dores 

orofaciais que acometem a região da articulação temporomandibular (ATM) ainda 

não foi esclarecida. Tais quadros são conhecidos como disfunções 

temporomandibulares (DTM) dolorosas, segundo Bair e Ohrbach (2013), podendo 

acometer qualquer estrutura do sistema estomatognático e ter características de 

dores nociceptivas que emanam do sistema musculoesquelético, das vísceras e 

mucosas e de dores neuropáticas que afetam o sistema nervoso central, periférico e 

autônomo (DAMSTRA, 2012). 

As DTM dolorosas consistem em um grupo de distúrbios relacionados à 

ATM, aos músculos mastigatórios ou ambos e são consideradas como a condição 

de dor orofacial crônica não odontogênica mais comum observada por dentistas. 

Estudos demonstram que 50-70% da população em todo o mundo apresentam 

sinais e sintomas de DTM dolorosa em algum estágio de sua vida, incluindo dor, 

variação limitada do movimento da mandíbula e ruídos da ATM. Para a maioria das 

DTMs dolorosas, a dor é o principal sintoma e, também, o principal motivo para o 

tratamento dos pacientes. Em caso de dor persistente ou recorrente, a DTM pode 

seguir um curso crônico. Relata-se que a prevalência de dores de DTM que 

requerem tratamento na população em geral varia de 4,0% a 15,0% em países do 

mundo todo (CONTI, 2012; SHETTY, 2015; BHULLAR; UPPAL; KOCHHAR, 2014). 

 Além da dor, que geralmente é agravada por funções como mastigação, 

articulação dos sons da fala, deglutição, entre outras, os pacientes com DTM 

dolorosa geralmente apresentam movimentos mandibulares limitados ou 

assimétricos, bem como sons comumente descritos como clique, estalido e 

crepitação. Os pacientes também descrevem sintomas de dor e presença excessiva 

de zumbido, bem como dores de cabeça envolvendo algumas ou todas as regiões - 

frontal, temporal, parietal, occipital e cervical (BELLUZZO; FALTIN; ORTOLANI, 

2013). 

Quanto à fenda ou fissura, esta consiste em uma abertura decorrente do 

fechamento incompleto de uma estrutura durante o desenvolvimento da face 

(BIANCHINI; AMBONI, 2003). Na literatura da área, em geral, não se encontra 

etiologia determinada que predisponha à presença da FL/P, uma vez que muitos 

fatores podem estar relacionados à ocorrência da fissura, como ingestão de 
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medicamentos, idade materna, hereditariedade, uso de drogas e exposição a raios 

X. O que se considera é que tais fatores, em período inferior ao primeiro trimestre 

gestacional, apresentam alto potencial de causalidade (MARTELLI, 2007).  

A FL/P é a malformação da face de maior incidência em recém-nascidos 

vivos. No Brasil, ocorre na proporção de 2 casos/mil, dos quais 60% a 80% são do 

sexo masculino (SOUSA; GISELLE; RONCALLI, 2017). No nível mundial, quando se 

toma o nascimento de 15.000 crianças/hora, estima-se que a cada 2,5 minutos 

nasça um bebê afetado pela fissura labiopalatal (MOSSEY; LITTLE; WHO, 2002) 

Ressaltamos que sujeitos com FL/P apresentam comprometimento das 

estruturas do sistema estomatognático, ou seja, músculos, dentes, rebordos 

alveolares, tábuas ósseas são comumente afetados (MIYAWAKI; TAKADA,1997). 

Diante das intervenções cirúrgicas nos primeiros anos de vida, a fim de evolução 

funcional das estruturas afetadas, verificamos sequelas anatomofuncionais que, 

muitas vezes, acompanham os sujeitos afetados até a idade adulta (CORBIN-

LEWIS; LISS; SCIORTINO, 2009). 

A partir do exposto, destacamos que tanto as FL/P como as DTM dolorosas 

apresentam alta incidência na população. Frente ao fato de ambas afetarem grande 

parte da população e acometerem o mesmo sítio de ação, o sistema 

estomatognático, aponta-se a necessidade de relacionarmos casos de FL/P com 

DTM dolorosa.  

 Nesse sentido, tendo em vista a proximidade e intima ligação das estruturas 

afetadas pela DTM dolorosa e pela FL/P e a alta causalidade de ambas, busca-se, 

como objetivos desta pesquisa, verificar a prevalência de dor orofacial na presença 

de DTM dolorosa em pacientes com FL/P - grupo observacional (GO) e, quando 

presente, verificar o tipo mais comum de algias craniofaciais (nociceptivas e/ou 

neuropáticas) em comparação com um grupo controle (GC) - composto por 

pacientes sem fissura e com DTM dolorosa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR DOLOROSA 

 

As DTM dolorosas são um grupo heterogêneo de condições que afetam a 

região da ATM, músculos mastigatórios e/ou estruturas relacionadas (MANFREDINI; 

GUARDA; WINOCUR, 2011). 

As características mais comuns, nos quadros de DTM dolorosa, são dores 

na região da face e região pré-auricular, limitações dos movimentos mandibulares e 

ruídos na ATM durante a movimentação da mandíbula, articulação dos sons da fala, 

mastigação e deglutição (MANFREDINI; GUARDA; WINOCUR, 2011). 

Os tipos mais comuns de DTM dolorosa incluem distúrbios relacionados à 

dor muscular (mialgia), dor articular (artralgia) e dores de cabeça (cefaleias 

atribuídas a transtornos da ATM), além das disfunções associadas às articulações, 

como deslocamentos de disco com e sem redução e doenças articulares 

degenerativas (LADEIRA; CRUZ; ALMEIDA, 2015). 

As condições clínicas mais frequentemente associadas à dor orofacial são 

dores odontogênicas, que afetam os dentes e suas estruturas de suporte, e as não 

odontogênicas, que afetam a musculatura crânio-cérvico-facial, ATM, tecidos moles. 

Além disso, há dores que provêm de outras estruturas, como as neuralgias, os 

tumores, os traumas teciduais, as doenças autoimunes etc. Usualmente, essas 

dores podem ser referidas de outras regiões da cabeça e/ou pescoço ou mesmo 

estar associadas a cervicalgias, cefaleias primárias e doenças reumáticas como 

fibromialgia e artrite reumatoide (FERREIRA; GROSMANN, 2016). 

As dores orofaciais, em particular relacionadas à DTM dolorosa, possuem 

alta incidência na população, e seus sinais e sintomas podem estar presentes em 

até 86% dos casos (CARLSSON; DEBOEVER, 2000). 

Segundo Slade e Bair (2013), a prevalência de DTM dolorosa na população 

é de cerca de 10-15% para adultos e 4-7% para adolescentes. A condição afeta 

mulheres mais frequentemente do que homens, 2:1 em estudos populacionais e 4:1 

em estudos clínicos, sendo mais comum na faixa etária entre 20-40 anos, com uma 

diminuição de ocorrência com a idade (SLADE; BAIR, 2013). 

Em um estudo longitudinal em adultos, 49% dos sujeitos investigados 

relataram dor persistente quando reexaminados seis meses depois do primeiro 
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exame ou triagem. Da mesma forma, em um estudo longitudinal em adolescentes, 

45% relataram a experiência DTM dolorosa uma vez por semana ou mais quando 

reexaminados em 10 e 12 meses (SLADE; ORBACH; GREENSPAN, 2016). 

Com base no número de pacientes que procuram atendimento com queixas 

de dor na ATM ou região pré-auricular, relatando igualmente limitação ou assimetria 

dos movimentos mandibulares, ruídos articulares, dor referida em outras áreas do 

corpo ou dores de cabeça e face, como por exemplo sinais e sintomas otológicos 

(SALEMI; SHOKRI, 2015), constata-se que as DTM dolorosas são problemas cada 

vez mais atuais na prática clínica. 

Segundo Mazzetto e Andrade (2013), a mastigação, a deglutição, a 

articulação dos sons da fala e a postura dependem muito da função, saúde e 

estabilidade da ATM para funcionarem de forma adequada e em harmonia. 

Para Shiffmann e Orbach (2014), o sistema neuromuscular responsável 

pelas funções orofaciais tem um alto potencial para se adaptar a condições que não 

as habituais. Quando os recursos compensatórios da mastigação e do sistema 

neuromuscular são sobrecarregados, podem ocorrer manifestação de dor, ruído ou 

alteração na cinemática da mandíbula (WIECKIEWICZ; BOENING, 2015). 

Ries e Graciosa (2014) defendem que a dor, seja ela uni- ou bilateral, pode 

ser desencadeada por movimentação mandibular ou palpação dos músculos da 

mastigação e irradiar para diferentes regiões da face, como arcadas dentárias, 

orelhas, têmporas e região cervical da coluna vertebral. 

Segundo Liang e Gao (2016), a DTM dolorosa pode estar associada com 

assimetria mandibular, visto que cargas assimétricas podem influenciar a pressão 

intra-articular, atuar como um trauma para as estruturas da ATM e induzir o 

desenvolvimento de distúrbios inerentes a essa disfunção (CHANG; HAN; KIM 2015; 

GRIBEL; FREITAS, 2015). 

Para o tratamento da DTM dolorosa, Aehadidi e Cevidanes (2011) afirmam 

que a interação de uma equipe transdisciplinar é fundamental para adequados 

entendimento e condutas específicas nas áreas de Fonoaudiologia, Neurologia, 

Psicologia, Reumatologia, Otorrinolaringologia, Odontologia e Endocrinologia. Com 

esse suporte, o paciente terá alívio dos sintomas e possível ausência deles em 

longo prazo, restabelecendo sua qualidade de vida com diminuição significativa dos 

danos causados pela DTM dolorosa não diagnosticada (RYU; KY; KANG, 2015). 
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A influência da morfologia craniofacial sobre a função muscular mastigatória 

em uma população saudável é muito discutida. Entretanto, verifica-se que poucos 

estudos foram realizados sobre a atividade muscular em pacientes com FL/P, sendo 

a fissura a deformidade congênita mais comum que afeta as funções do sistema 

estomatognático e outras estruturas adjacentes à face (DIXON; MARAZITA; BEATY, 

2011).  

 

2.2 FISSURA LABIOPALATAL 

 

Fenda ou fissura é uma abertura decorrente do fechamento incompleto de 

uma estrutura durante o desenvolvimento da face. O lábio e o palato desenvolvem-

se separadamente durante os três primeiros meses de gestação. Quando não há 

fusão, isso propicia uma linha aberta na vertical do lábio, palato e lábio e palato. 

Existem, porém, situações nas quais não há presença de abertura estrutural, são as 

chamadas fissuras submucosas (BIANCHINI; AMBONI, 2003). 

As FL/P são consideradas um dos defeitos congênitos mais comuns na 

região craniofacial e têm prevalência de 2/mil nascidos vivos. Num estudo realizado 

com a população brasileira, verificou-se prevalência do sexo masculino (60% a 80%) 

com incidência maior nas fissuras que acometem lábio e palato (SOUSA; GISELLE; 

RONCALLI, 2017). Já no nível mundial tem-se que, considerando o nascimento de 

15.000 crianças/hora, estima-se que a cada 2,5 minutos nasça no mundo um 

afetado por essa malformação facial (MOSSEY; LITTLE, 2002). 

Estudos epidemiológicos têm sido realizados e têm mostrado que a 

prevalência de FL/P apresenta variação em relação à população mundial. Na 

Europa, variaram de 1,0/1000 a 2,21/1000. A maior incidência foi na 

Tchecoslováquia (1,81/1000), seguida pela França (1,75/1000), Finlândia 

(1,74/1000), Dinamarca (1,69/1000), Bélgica e Holanda (1,47/ 1000), Itália 

(1,33/1000), Califórnia (1,12/1000) e América do Sul (1,0/1000) (DERIJCKE,1999). 

No Brasil, a prevalência varia de 0,47 e 1,54 a cada 1.000 nascidos vivos (SOUSA; 

GISELLE; RONCALLI, 2017). 

Uma série de fatores estão relacionados à etiologia das FL/P, incluindo 

genética, exposição aos teratógenos, fatores ambientais e idade gestacional. Apesar 

de os fatores contribuintes serem identificáveis, a etiologia da maioria das fissuras é 

multifatorial e complexa. 
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Contudo, segundo Martelli (2007), existem vários fatores que têm sido 

relacionados à presença de FL/P, tais como uso de álcool ou cigarros, realização de 

raios X na região abdominal, ingestão de medicamentos como anticonvulsivantes ou 

corticoides durante o primeiro trimestre gestacional, deficiências nutricionais, idade 

materna, infecções, isso sem contar o alto potencial de ligação direta com a 

hereditariedade. 

A fissura decorre da falta de fusão dos processos embrionários que formam 

o lábio entre a 4ª e a 6ª semana de vida intrauterina e o palato entre a 10ª e a 12ª 

semana (SOUSA; GISELLE; RONCALLI, 2017). 

O desenvolvimento da face inicia-se na quarta semana de vida intrauterina, 

quando surgem no embrião cinco processos faciais: um processo frontal, dois 

processos maxilares e dois processos mandibulares. Esses processos, produzidos 

predominantemente pela proliferação de células da crista neural, localizam-se em 

torno de uma depressão na região central do embrião chamada de estomodeu, ou 

boca primitiva, que se dá pela invaginação anterior do ectoderma, formando a 

cavidade bucal (JUGESSUR; MOSSEY; TANG, 2009).  

As cavidades oral e nasal derivam em parte do ectoderma, que consiste no 

folheto embrionário mais externo e do qual se tem a aquisição da pele, o sistema 

nervoso, os órgãos dos sentidos, entre outros e, em parte, do endoderma, que 

constitui a camada mais interna do folheto embrionário e da qual derivam o epitélio 

da faringe e o resto do tubo digestivo, a bexiga, a uretra etc (JUGESSUR; MOSSEY; 

TANG, 2009). 

Na quarta semana embrionária, as células da crista neural em 

desenvolvimento migram do tubo neural à região craniofacial. Durante o final da 

quarta semana, desenvolvem-se os cornetos nasais, que são espessamentos 

ectodérmicos na metade inferior da proeminência frontonasal. As fossas nasais se 

desenvolvem bilateralmente, com processos nasais mediais e laterais 

emparelhados. No final da sexta semana, os processos nasais mediais se fundem e, 

ao final da oitava semana, unem-se com os processos maxilares adjacentes, dando 

origem ao lábio superior e ao palato primário. Os processos nasais têm um pico na 

divisão celular antes dessa fusão, levando a uma maior susceptibilidade de falhas 

nesse processo, favorecendo maior potencial dos aspectos teratogênicos e 

causando, portanto, as FL/P (CORDEIRO; GUIMARÃES, 2012). 
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Segundo Marazita e Mooney (2004), o palato secundário (estrutura 

anatômica que separa a cavidade oral da cavidade nasal) começa a se desenvolver 

durante a sexta semana. Com o crescimento das proeminências maxilares, ocorre o 

desenvolvimento dos rebordos palatais, que se orientam verticalmente ao longo da 

língua. Quando ocorrem as fendas do palato secundário, estas se devem a falha de 

elevação, falha no contato e adesão ou falha na fusão dos rebordos palatais.  

Durante a sétima semana, o maxilar se alonga, a língua abaixa e os 

glicosaminoglicanos são hidratados, fazendo com que os rebordos palatais se 

levantem para uma posição horizontal. Uma vez adequadamente alinhados e em 

contato, fundem-se rapidamente. O mesênquima palatino é então substituído por 

formação óssea intramembranosa, correspondente à área do palato duro, enquanto 

a seção posterior não ossifica (MOLE, 2005).  

Para Mossey e Little (2009), no desenvolvimento normal, o palato 

secundário completa a fusão com o lábio e o septo nasal até a décima semana de 

vida embrionária e está totalmente formado pela décima segunda semana de vida 

intrauterina. 

As fissuras que acometem o lábio e o palato são mais frequentes (10,63 

FL/P por 10.000 nascidos vivos) do que as que acometem apenas o palato 

(6.35fissura palatal por 10,000 nascidos vivos) (PARKER; MAI; CANFIELD, 2006). 

Segundo Thomé (1990), a fissura de lábio e palato predomina sobre todos os 

demais tipos de fissura e tem predileção pelo sexo masculino; já a fissura apenas de 

palato, sem envolvimento labial, tem maior incidência no sexo feminino.  

São várias as classificações utilizadas para tipificar as FL/P, sendo uma das 

mais utilizadas a classificação de Spina (1979), que tem como referência anatômica 

o forame incisivo, descrito como limite entre o palato primário (lábio e rebordo 

alveolar) e o secundário (palato duro, palato mole e úvula). Em 1992, Silva Filho et 

al., com base na literatura, revisaram e complementaram essa classificação. 

Segundo Spina (1979), as fissuras são classificadas em: 

Fissuras pré-forame incisivo: localizadas à frente do forame incisivo, 

podendo afetar lábio e rebordo alveolar (palato primário); podem ser unilaterais, 

bilaterais e/ou medianas. Quando unilaterais, a presença de assimetrias nasais é 

evidenciada. Não se sabe exatamente a causa, mas as fissuras unilaterais 

acometem mais o lado esquerdo. Nos casos de fissuras bilaterais, não são 

observadas essas assimetrias (SILVA et al., 1992).  
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Nas fissuras pré-forame completas, o rompimento alcança a base do nariz e 

o forame incisivo. Nas incompletas, por sua vez, a extensão da fissura varia na 

porção anterior ao forame incisivo. Uma forma rara de fissura pré-forame pode 

situar-se na linha média, quando, então, ocorre completa agenesia da pré-maxila e 

septo nasal (SILVA et al., 1992). 

As fissuras transforame incisivo atingem o lábio, a arcada alveolar e todo o 

palato. Essas fissuras rompem a maxila em toda sua extensão, desde o lábio 

superior, estendendo-se pelo assoalho nasal, rebordo alveolar, palato duro, palato 

mole até a úvula. É o tipo de fissura mais frequente, envolvendo o palato primário e 

o secundário, sendo sempre completa. As fissuras unilaterais do lado esquerdo são 

as mais frequentes, sendo o sexo masculino o mais afetado (SILVA et al., 1992). 

Fissuras pós-forame incisivo são fissuras palatinas, em geral medianas, que 

podem situar-se apenas na úvula ou nas demais partes do palato duro e mole. Não 

afetam necessariamente a estrutura peribucal, pois envolvem apenas o palato 

secundário, sendo assim, não há comprometimento estético e sim funcional.  

Clinicamente, pode ser vista como úvula bífida ou até apresentar o completo 

rompimento do palato mole e de parte ou de todo o palato duro. Quando não 

atingem o forame incisivo, são incompletas e, quando atingem, são classificadas 

como completas (SILVA et al., 1992). 

Uma variação menos frequente das fissuras pós-forame diz respeito às 

submucosas, nas quais o plano mucoso se encontra íntegro, porém, o plano 

muscular subjacente apresenta-se em padrão de rompimento estrutural (SILVA et al. 

1992).  
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FIGURA 1 - CLASSIFICAÇÃO DA FL/P 

 

 

FONTE: CAPELOZZA FILHO; SILVA FILHO, 2002, p. 62. 

 

A partir da classificação apresentada, verifica-se que as FL/P alteram o 

crescimento orofacial e podem afetar funções do SE (KRAMER; GRUBER, 2009). As 

alterações funcionais que acometem as estruturas orofaciais (ossos, músculos, 

articulações) são responsáveis pela mastigação, mímica facial e respiração, além de 

desempenharem importante papel na deglutição, olfato e sistema de ressonância e 

produção dos sons da fala (CORBIN-LEWIS; LISS; SCIORTINO, 2009). Assim, na 

próxima seção, aborda-se a relação entre DTM dolorosa e FL/P. 

  

2.3 DTM DOLOROSA E FL/P 

 

Os distúrbios funcionais em indivíduos com FL/P podem comprometer as 

estruturas do SE, pois acometem as estruturas adjacentes à face, podendo ser 

causas de eventuais queixas de dores orofaciais nesses indivíduos (MIYAWAKI; 

TAKADA, 1997). Em todos os tipos de FL/P se percebe íntima ligação e possível 

acometimento dos músculos orofaciais e estruturas adjacentes ao SE (MARTELLI; 
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PORTO, 2007). Nessa direção, verifica-se a proximidade de acometimento entre 

DTM dolorosa e FL/P devido, em especial, a questões anatomofuncionais. 

Como muitas condições de dor orofacial podem causar dor difusa, não 

específica ou referida, correlacionar a história com o exame clínico torna-se uma 

tarefa crítica. Os pacientes com FL/P possuem em alguns casos sequelas cirúrgicas 

que se manifestam apenas em idade adulta, como relatos de dor na função 

mastigatória, ruídos articulares, dificuldade de abertura bucal, entre outros 

(PARKER; MAI; CANFIELD, 2006).  

É necessário relacionar sinais e queixas dos pacientes com a clínica 

encontrada (DTM e/ou FL/P). Isso garante que todos os fatores contribuintes e 

sinais, como dor e dificuldade de execução de movimentos mandibulares, sejam 

levados em consideração. É importante salientar que um diagnóstico diferencial 

pode mudar após a triagem inicial. Além disso, a duração da patologia pode ser um 

fator importante na manutenção de um diagnóstico potencial, uma vez que a dor 

aguda e crônica pode levar o clínico em uma direção diferente para determinar a 

etiologia da doença (KUMAR; BRENNAN, 2013). 

Quando o profissional clínico tem ao seu alcance instrumentos para auxílio 

no diagnóstico, há possibilidade de direcionar o paciente para avaliação por 

profissionais especialistas. O uso correto da abordagem clínica do paciente com dor 

facial permite o encaminhamento terapêutico adequado. Tendo-se observado que 

médicos e dentistas têm dificuldade em encaminhar corretamente os casos de dores 

orofaciais, ressalta-se que o uso de anamnese e exame físico pode facilitar, 

orientando a investigação clínica e encaminhando o diagnóstico e a terapêutica 

(MANFREDI; SILVA; VENDITE, 2017). 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

No uso de questionários ou de uma escala de graduação de dor, deve-se ter 

em mente que esses recursos são considerados, segundo Aaker (2001), uma “arte 

imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que garantam que os objetivos 

de medição sejam alcançados com boa qualidade. Ainda segundo esse autor, 

fatores como bom senso e experiência do pesquisador podem evitar vários tipos de 

erros como mensuração de valores, variação de respostas, queixas clínicas, entre 

outros.  
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2.4.1 Questionário de triagem para DTM dolorosa 

 

A Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP) elaborou um questionário 

simples e direto com 10 questões que pode direcionar para uma avaliação mais 

profunda (OKESON1998) (ANEXO D). 

Esse instrumento não define presença e gravidade de patologias 

intracapsulares, mas indica a necessidade de avaliação multidisciplinar para 

pacientes com queixas de dores de cabeça, dores na face, dores na região auricular, 

pré-auricular e estalidos nas articulações (MANFREDI; SILVA; VENDITE, 2017). 

Para Dworkin e Le Resche (1992), os pacientes frequentemente buscam 

consultas com profissionais não especialistas para a DTM dolorosa, fazendo com 

que ocorram muitos diagnósticos clínicos e de pesquisa não elaborados. Em 1992, 

com o intuito de organizar as pesquisas, foi proposto o Research Diagnostic 

Criteria/Temporomandibular Disorders (RDC/TMD), que consiste em uma coleção de 

critérios de diagnóstico. Este sistema de classificação baseou-se no modelo 

biopsicossocial da dor que incluiu uma avaliação física, estruturas acometidas, (Eixo 

I), usando dados confiáveis e critérios diagnósticos bem operacionalizados, assim 

como uma avaliação do estado psicossocial e deficiência relacionada à dor (Eixo II). 

O RDC/TMD evoluiu para o Diagnostic Criteria/Temporomandibular 

Disorders (DC/TMD), pois esses protocolos são, sem dúvida, uma ferramenta de 

auxílio ao profissional de saúde no manejo das condições dolorosas associadas às 

DTMs devido à alta sensibilidade/especificidade dos grupos principais de DTMs 

(Mialgia 90/99% - Dor Miofascial com dor referida 86/98% - Artralgia 89/98% e 

Cefaleia atribuída as DTMs 89/87%). De todos esses critérios, deve-se frisar a 

importância ímpar do diagnóstico de cefaleia atribuída à DTM dolorosa, pois é 

fundamental que essa condição seja diferenciada das cefaleias primárias para que o 

paciente receba o tratamento adequado.  

Segundo Schiffman e Orbach (2014), o DC/TMD fornece critérios baseados 

em evidências para uso do clínico ao avaliar os pacientes, como também facilita a 

comunicação entre os profissionais da saúde. 
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2.4.2. Escala Graduada de Dor Crônica (GCPS) 

 

Para a avaliação da dor crônica o DC/TMD utiliza a escala de dor crônica 

graduada (GCPS) (ANEXO F), um instrumento simples, confiável e validado, que 

mede a intensidade da dor e a incapacidade decorrente dos sintomas (VON KORF; 

ORMEL; KEEFE, 1992). 

As duas subescalas do GCPS são: (1) Intensidade da dor característica 

(CPI), que mede de forma confiável a intensidade da dor, com escore variando de ≥ 

50/100, em que os resultados consideram "alta intensidade"; (2) a classificação de 

incapacidade de dor, que se baseia no número de dias em que a dor interfere com a 

rotina do paciente e com a extensão de interferência nas atividades diárias, sociais 

ou laborais. A alta dor e a alta interferência, ou a incapacidade moderada à grave 

(classificada como 3ª ou 4ª série), devem ser interpretadas como incapacidade 

devido à dor, garantindo uma investigação mais aprofundada e sugerindo que o 

indivíduo experimenta um impacto significativo da DTM dolorosa em sua vida 

(SCHIFFMAN; ORBACH, 2014). 

Em alguns estudos, a escala de dor crônica graduada foi usada para 

delinear resultados desfavoráveis e a presença de dor clinicamente significativa em 

um ponto de tempo futuro, além de ser utilizada em estudos de fatores prognósticos 

em diversas condições de dor, incluindo dor orofacial (VON KORFF; DUNN, 2008). 

Do ponto de vista do provedor de serviços de saúde, é importante ter uma visão 

sobre a probabilidade de dor incapacitante (ORBACH, 2013). 

Para John e Miglioretti (2003), a capacidade de prever o diagnóstico da dor 

incapacitante através da identificação de fatores de risco pode orientar o clínico na 

sequência do tratamento. As dores incapacitantes têm relação com o grau em que a 

dor interfere nas atividades diárias, alterando a rotina do indivíduo. Altos níveis de 

dor sugerem que o paciente tem amplificação dos sintomas por causa de sofrimento 

emocional ou sensibilização central, desde que descartada qualquer doença 

clinicamente significativa (ORBACH, 2013).  
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2.4.3 Questionário de Dor Neuropática–(DN4) 

 

A dor neuropática (DN) sugere distúrbios no sistema nervoso. Esses 

distúrbios podem ocorrer de forma centralizada, periférica ou em ambos os níveis. 

Eles podem ser idiopáticos (causa desconhecida) ou secundários a trauma ou 

doença. Além disso, a dor neuropática pode ser episódica, contínua ou uma 

combinação de ambas. Os desencadeantes podem ser desconhecidos, a DN 

contínua frequentemente apresenta queimação, que pode ser acompanhada por 

parestesias e/ou alodinia. Pode ser difícil determinar clinicamente se a etiologia 

dessa dor é central ou periférica se não forem constatados fatores agravantes ou 

precipitantes distintos. Um mecanismo proposto para simplificar o diagnóstico inicial 

de dores neuropáticas foi criado na década de 1970. A partir do surgimento do 

questionário de Dor de McGill, começou a ficar evidente que alguns descritores de 

dor eram mais frequentes nos casos de DN; palavras como fisgada, agulhada e 

queimação apareciam com frequência nas avaliações preliminares (ECKELI; 

FABIOLA; TEIXEIRA, 2017). 

O Douleur neuropathique 4 questions (DN4) (ANEXO E) consiste em um 

instrumento cujo objetivo é o rastreio de DN. Pode ser usado tanto por especialistas 

como por não especialistas. É composto de sete itens que se referem a sintomas 

relatados pelo paciente e outros três que se relacionam com o exame físico. Cada 

item pontua 1 se a resposta for positiva e 0 se negativa, levando ao valor mínimo de 

0 e máximo de 10. O ponto de corte é quatro, valores iguais ou maiores sugerindo 

presença de DN. O DN4 mostrou sensibilidade de 83% e especificidade de 90% 

quando comparado com o diagnóstico médico. O DN4 foi traduzido e validado em 

português com o objetivo de incluir um instrumento confiável no cenário clínico, 

priorizando diagnóstico preciso, facilitando a distinção entre DN e dor nociceptiva. 

Os resultados do estudo de validação da versão em português demonstraram 

sensibilidade de 100% e especificidade de 93,2%, sendo também capaz de 

identificar pacientes com DN. De acordo com uma revisão sistemática, o nível de 

evidência para a validade de construto, consistência interna e confiabilidade foi baixo 

ou muito baixo dentre as diversas adaptações transculturais ou traduções 

(MATHIESON; MAHER; TERWE, 2015).  

Baseado no referencial teórico, buscou-se verificar a prevalência de DTM 

dolorosa, através de instrumentos validados, em pacientes com FL/P. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi observacional transversal de caráter quantitativo e 

amostra aleatória intencional em pacientes com FL/P (GO) e um grupo de pacientes 

com DTM dolorosa e sem fissura (GC). Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo 

parecer consubstanciado CEP nº 1.741.169 (ANEXO A).  

 

3.1 AMOSTRA 

 

A amostra contou com pacientes em atendimento no CAIF/AFISSUR* (GO), 

independentemente do tempo de tratamento ou tipo de fissura apresentada, e outro 

grupo compreendendo pacientes com DTM dolorosa e sem fissura (GC) que 

procuraram o serviço de atendimento da Clínica de Odontologia de uma 

Universidade privada localizada em Curitiba/PR. 

 Foram levantados prontuários em ambos os locais de atendimento, 

excluindo-se os que tinham idade inferior a 18 anos e, no caso dos pacientes do 

CAIF/AFISSUR, aqueles que possuíam síndromes associadas. Nesse Centro, os 

pacientes eram convidados a participar da pesquisa no intervalo dos atendimentos. 

Assim que entravam na sala, eram informados sobre os procedimentos da pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento e Assentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

A pesquisa foi realizada, para ambos os grupos, em consultório odontológico 

que contava com cadeira odontológica, poltrona para o pesquisador e para o 

acompanhante, computador e instrumentos para exame físico (ponteira ponta aguda 

de acrílico, pincel macio e caneta esferográfica azul para demarcação de pontos na 

face).  

  

 

                                            
*
 O Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal – CAIF, localizado em Curitiba/PR, é 
um centro voltado para tratamento/reabilitação das deformidades craniofaciais congênitas, entre as 
quais se incluem as fissuras orofaciais. Criado em abril de 1992, é um órgão da Secretaria de Estado 
da Saúde do Paraná (SESA), conveniado com a Associação de Reabilitação e Promoção Social do 
Fissurado Labiopalatal – AFISSUR, razão pela qual usamos a denominação CAIF/AFISSUR. Devido 
à complexidade de problemas que podem acometer os indivíduos com malformação craniofacial, o 
CAIF/AFISSUR possui uma equipe multi- e interdisciplinar, composta por profissionais nas áreas de: 
Cirurgia Plástica, Cirurgia Craniomaxilofacial, Neurocirurgia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, 
Pediatria, Clínica Geral, Anestesiologia, Genética, Fonoaudiologia, Odontologia, Psicologia, Serviço 
Social, Nutrição e Enfermagem. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta foi realizada por uma examinadora devidamente treinada e 

calibrada (repetição do exame físico em pacientes em duas fases e com 

coincidência obrigatória dos resultados). Antes do início da coleta dos dados, foram 

revisados os conceitos teóricos e realizados procedimentos de calibração, que 

envolveram treinamento e verificação de concordância. Para verificação de 

concordância intraexaminador (k=0,92) e interexaminador (k=0,89), utilizaram-se os 

índices de concordância Kappa de Cohen, que se baseiam no número de respostas 

concordantes de um teste. Um profissional experiente e habilitado na área específica 

foi considerado padrão-ouro na calibração interexaminador. 

O treinamento da examinadora, assim como a calibração inter- e 

intraexaminador para a aplicação dos instrumentos de avaliação, foi realizado no 

Centro de Diagnóstico e Tratamento da ATM e Alterações Dentofaciais Funcionais 

(CDATM) da Universidade Privada localizada em Curitiba/PR, envolvendo a 

consolidação das bases teóricas e sua aplicação em dez indivíduos na mesma faixa 

etária da população a ser estudada.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA (QUESTIONÁRIOS) 

 

Para todos os pacientes foi aplicado inicialmente o questionário de triagem 

proposto pela Academia Americana de Dor Orofacial (Okeson, 1998, atualizado em 

2010 por Leeuw). Esse questionário possui dez questões com opção de resposta 

„sim‟ e „não‟. Ao responder „sim‟ a pelo menos uma dessas questões, o paciente era 

encaminhado para responder ao questionário de dor crônica (GCPS) e ao 

questionário para verificação de dores neuropáticas (DN-4), uma vez que o 

questionário de triagem proposto pela Academia Americana de Dor Orofacial não 

deve ser a única justificativa para a busca de uma avaliação mais complexa, mas 

sim um indicativo da necessidade de aplicação de outros instrumentos (de LEEUW, 

2010). 

 

- Escala graduada de dor crônica (GCPS) (VON KORF, 1992) 

Esse questionário possui sete perguntas objetivas e com opção de resposta 

de 0 a 10 em cada, sendo 0 (sem dor) e 10 (a pior dor possível), avaliando a 
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intensidade da dor atual, a extensão de sua interferência nas atividades rotineiras, o 

impacto da dor sobre o trabalho, além da capacidade de controlar a dor. 

- Questionário DN-4 para verificação de sinais de DN (ECKELI, 2017) 

Esse questionário possui sete questões que devem ser respondidas com 

„sim‟ ou „não‟ e três questões referentes ao exame físico do paciente, que precisa 

ser realizado com instrumentos como ponteira pontiaguda e um pincel macio, sendo 

a área referencial da dor demarcada.  

 

O exame físico acontece na posição em que se vê na figura 2: 

 

FIGURA 2 - 1 Posição do paciente 
†
 

 

Fonte: (A autora) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
†
 Utilizar pincel de cerdas finas para delimitar locais da face com ausência ou exacerbação 

de sinais dolorosos. 
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FIGURA 3 - Teste de sensibilidade  

 

Fonte: (A autora) 

 

FIGURA 4 - Demarcação das áreas sensíveis 

 

Fonte: (A autora) 

 

*Após a demarcação e a anotação das regiões afetadas, limpar o rosto do 

paciente com algodão e álcool. 

 

3.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados coletados neste estudo foram organizados e submetidos a 

análises estatísticas utilizando SPSS (IBM Statistic 20.0)®. Foram realizadas 

análises descritivas (frequência das variáveis). Além disso, foram realizadas análises 

bivariadas (testes de associação e de comparação entre grupos). Foi utilizado o 

teste qui-quadrado para a associação de variáveis categóricas. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 
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Para efeito de teste estatístico, a variável fissura foi dicotomizada em com 

fissura e sem fissura. Para o instrumento que avaliou a dor crônica, o escore foi 

categorizado (sem dor por DTM nos últimos seis meses, baixa incapacidade e alta 

incapacidade). A variável escore referente ao questionário DN4 foi categorizada em 

dor de característica nociceptiva (<4) e dor de característica neuropática (≥4), 

conforme orientação do próprio instrumento.  
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4 RESULTADOS 

 

A amostra total de pacientes foi de 237 (n=237), sendo 209 (n=209) no 

grupo observacional (GO) e 28 n=28 no grupo controle (GC). Os sujeitos do grupo 

controle foram aqueles avaliados na Clínica de Odontologia e que responderam ao 

questionário triagem; mesmo não apresentando nenhuma resposta positiva para 

esse questionário, aceitaram ser avaliados pelos instrumentos GCPS e DN4.  

Todos os pacientes responderam ao questionário de triagem da academia 

americana de dor orofacial. Da amostra inicial de fissurados (n=209), 66 pacientes 

(31,6%) responderam afirmativamente a pelo menos uma questão do questionário 

de triagem (AAOP) e necessitaram de avaliações por outros instrumentos (GCPS e 

DN4), efetuadas por um especialista, mantendo-se os 28 indivíduos do GC (n=28).  

Dos pacientes atendidos no CAIF/AFISSUR, 54,5% (n=36) eram do sexo 

masculino e 45,5% (n=30) do sexo feminino, com idades entre 18 e 66 anos - média 

de 40 anos. A presença de fissura pré-forame foi identificada em 9,1% (n=6) 

pacientes examinados, fissura transforame em 75,8% (n=50) e fissura pós-forame 

em 15,2% (n=10). 

A amostra do GC foi constituída por 28 (n=28) pacientes que apresentavam 

DTM dolorosa, atendidos numa clínica de Odontologia de uma Universidade Privada 

localizada em Curitiba/PR, sendo 60,7% (n=17) do sexo feminino e 39,3% (11) do 

sexo masculino, com idades entre 18 e 62 anos, média de 42,5 anos. Todos os 

pacientes desse grupo preencheram os critérios para a resposta dos questionários 

propostos pela AAOP, GCPS e DN4. 
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Tabela 1- Prevalência de respostas positivas a questões da academia americana 

 fissura categorizada p* 

GC GO 

1. Você tem dificuldades, dor ou ambas ao 
abrir a sua boca, por exemplo, ao 
bocejar? 

não 22 60 
0,101 

sim 6 6 

2. Sua mandíbula fica presa, travada ou sai 
do lugar? 

não 27 47 

0,006 

sim 1 19 

3. Você tem dificuldade, dor ou ambas ao 
mastigar, falar ou usar seus maxilares? 

não 25 50 

0,135 

sim 3 16 

4. Você percebe ruídos na articulação de 
seus maxilares? 

não 16 32 

0,443 

sim 12 34 

5. Seus maxilares ficam rígidos, apertados 
ou cansados com regularidade? 

não 24 49 

0,222 

sim 4 17 

6. Você tem dor nas ou ao redor das 
orelhas, têmporas ou bochechas? 

não 26 57 

0,370 

sim 2 9 

7. Você tem cefaleia, dores no pescoço ou 
nos dentes com frequência? 

não 26 47 

0,021 

sim 2 19 

8. Você sofreu algum trauma recente na 
cabeça, pescoço ou maxilares? 

não 28 64 

0,230 

sim 0 2 

9. Você percebeu alguma alteração recente 
na sua mordida? 

não 27 54 

0,061 

sim 1 12 

10. Você fez tratamento recente para um 
problema não explicado na articulação 
mandibular? 

 

não 28 64 

0,352 

sim 0 2 

Fonte: A autora 

 

O escore do questionário de Dor da Academia Americana (AAOP) variou de 

1 a 8 (escore máximo=10) entre a amostra total de 94 (n=94) pacientes examinados 
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(GO=66 e GC=28). Observou-se que, no grupo de pacientes do GO, as questões 

“Sua mandíbula fica presa, travada ou sai do lugar?” (p=0,006) e “Você tem cefaleia, 

dores no pescoço ou nos dentes com frequência?” (p=0,021) foram estatisticamente 

significativas quando comparadas com as do GC. 

Ao ser aplicado o questionário de escala de dor crônica (GCPS), quanto à 

relação entre a dor crônica, tipo de dor e sexo, avaliada através de análise bivariável 

constante (tabela 2), verificou-se que não houve relação estatisticamente significante 

do sexo em relação aos dois índices avaliados. 

Tabela 2- Prevalência de dor crônica e dor neuropática em relação ao sexo (n=94) 

 Sexo 
p* 

MASCULINO FEMININO 

CPGC 

Sem dor por DTM últimos 6 meses (G0) 40 42 

0,566 Baixa incapacidade (GI e GII) 1 0 

Alta incapacidade (GIII e GIV) 6 5 

DN4 
categorizado 

Dor não neuropática 45 45 
1,000 

Dor neuropática 2 2 

*qui-quadrado 
Fonte: A autora 

 

As mesmas variáveis, quando relacionadas à idade categorizada, constituem 

resultados que constam na tabela 3 e não apresentam diferenças estatisticamente 

significantes.   

 

Tabela 3- Prevalência de dor crônica e dor neuropática em relação à idade 
categorizada (n=94) 

 Idade Categorizada 
p* 

18-24 anos 25-40 anos 41-66 anos 

CPGC 

Sem dor por DTM últimos 6 meses (G0) 33 32 17 

0,526 Baixa incapacidade (GI e GII) 1 0 0 

Alta incapacidade (GIII e GIV) 6 2 3 

DN4 
categorizado 

Dor não neuropática 38 33 19 
0,896 

Dor neuropática 2 1 1 

*qui-quadrado 
Fonte: A autora 

 

A relação entre dor crônica, tipo de dor e presença de fissura foram 

avaliadas através de análise bivariável constante, apresentada na tabela 4. 
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Tabela 4- Prevalência de dor crônica e dor neuropática em relação à presença de 
fissura. (n=94) 

 Presença de fissura 
p* 

Sem fissura (GC) Com fissura (GO) 

CPGC 

Sem dor por DTM últimos 6 meses 28 54 

0,034 Baixa incapacidade 0 1 

Alta incapacidade 0 11 

DN4 
categorizado 

 27 63 
0,831 

Dor neuropática 1 3 

*qui-quadrado 
Fonte: A autora 

Cabe salientar que verificamos a maior prevalência de alta incapacidade no 

grupo de indivíduos com FL/P GO (p=0,034) quando comparado com o grupo 

controle. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os distúrbios funcionais em pacientes com FL/P podem comprometer as 

estruturas do SE (MIYAWAKI,1997), podendo ser uma causa de eventuais queixas 

desses pacientes, uma vez que em todos os tipos de fissuras se percebe íntima 

ligação e possível acometimento dos músculos da mastigação e estruturas 

adjacentes ao SE (MARTELLI; PORTO, 2007). 

Quando analisado o questionário de triagem da Academia Americana de Dor 

Orofacial (AAOP) observou-se incidência significativa de dois fatores nos pacientes 

com FL/P, sendo eles, o histórico de travamento da mandíbula e a experiência de 

dores de cabeça. Esse dado é de extrema importância, visto que podemos estar 

frente a um diagnóstico de DTM, pois, segundo Belluzzo (2013), os pacientes com 

DTM, geralmente, apresentam movimentos mandibulares limitados e dores de 

cabeça que envolvem algumas ou todas as regiões da face. 

Ainda com relação ao questionário de triagem da Academia Americana 

aplicado, salientamos que optamos por esse instrumento tendo em vista que, 

conforme referem Dworkin e Le Resche (1992), a busca de pacientes por consultas 

com não especialistas é frequente, o que leva a muitos diagnósticos clínicos que não 

espelham a real necessidade desses pacientes. Por outro lado, havendo consulta 

com um clínico, como afirmam Schiffman e Orbach (2014), os Critérios de 

Diagnóstico para DTM (DC / TMD) podem fornecer parâmetros baseados em 

evidências que, usados pelo clínico na avaliação do paciente, facilitarão a 

comunicação no que se refere a consultas, referências e prognóstico, com o 

especialista ou outros profissionais habilitados. 

Quanto aos tipos de fissura no GO, a presença de fissura pré-forame foi 

identificada em 9,1% (n=6) dos pacientes examinados, fissura transforame em 

75,8% (n=50) e fissura pós-forame em 15,2% (n=10). Isso vai ao encontro do que 

afirma Thomé (1990), quando conclui que a fissura transforame incisivo predomina 

sobre todos os demais tipos de fissura. Não foram encontradas na literatura 

informações precisas sobre o motivo da prevalência da fissura transforame, porém, 

segundo Mossey e Little (2009), as fissuras faciais variam em grau de complexidade 

de acordo com a época do desenvolvimento em que ocorrem e com a duração das 

interferências que as originam. Em outras palavras, isso poderia explicar a 

incidência maior da fissura transforame incisivo, ou seja, devido à coincidência do 
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período gestacional em que as mulheres são expostas à fatores de risco para a 

FL/P. 

Neste estudo observamos que, da amostra final de pacientes do 

CAIF/AFISSUR com FL/P (n=66), 54,5% (n=36) eram do sexo masculino e 45,5% 

(m=30) do sexo feminino. Apesar de não haver diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos, o número de indivíduos do sexo masculino foi maior, 

como demonstrado na literatura (SOUSA, 2017). Já no GC, apesar da média de 

idade ser semelhante ao GO, prevaleceu o sexo feminino (60,7%), em consonância 

com os autores que afirmam haver prevalência de DTM dolorosa no sexo feminino 

numa proporção de 2:1 em relação a homens (SLADE; BAIR, 2013). 

No questionário GCPS em relação à dor crônica, em nosso estudo 84% não 

relataram dor nos últimos 6 meses (Grau 0), 2,1% foram classificados com baixa 

intensidade (Grau I), 2,1% com alta intensidade (Grau II), 10,6 % com limitação 

moderada (Grau III) e 1,1% limitação severa (Grau IV). Segundo os critérios do 

questionário de dor crônica, os graus I e II se enquadram na categoria baixa 

incapacidade e os graus III e IV, alta incapacidade. Quando se comparam os grupos 

GC e GO, nos critérios da dor crônica, os indivíduos com FL/P se sobrepõem ao 

apresentar limitação moderada e alta incapacidade (p=0,034). Isso se justificaria 

pelo fato de os tipos mais comuns de DTM dolorosa incluírem distúrbios 

relacionados à dor muscular (mialgia), que possui alto potencial de cronificação 

(LADEIRA; CRUZ; ALMEIDA, 2015). 

Com relação ainda ao GCPS, a literatura aponta para a importância de 

compreender seus resultados, quais sejam, número de dias em que a dor interfere 

em sua vida e sua extensão nas atividades diárias, sociais ou laborais usuais. No 

caso de alta dor e de alta interferência, ou incapacidade moderada a grave, a 

interpretação é de incapacidade devido à dor (SCHIFFMAN; ORBACH, 2014). 

Ainda não se tem na literatura a relação entre as FL/P e as dores orofaciais 

que acometem a região temporomandibular. Entretanto, sabe-se que as dores 

orofaciais podem acometer qualquer estrutura do SE e podem ter características de 

dores nociceptivas que emanam do sistema musculoesquelético, sendo os mesmos 

afetados em grande parte nos quadros de FL/P (DAMSTRA, 2012).  

Haja vista a proximidade com as regiões musculoesqueléticas afetadas em 

pacientes com FL/P, como afirmam Ferreira e Grossmann (2016) e demonstra o 

próprio resultado do nosso estudo, há uma significativa possibilidade de relação 
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entre ambas, já que pacientes com fissura podem apresentar alteração na anatomia 

dos músculos, como aliás também afirma Sousa (2017). Segundo Liang e Gao 

(2016), a DTM dolorosa pode ser associada com assimetria mandibular, ou seja, 

pode estar presente em pacientes com fissura que possuem tal assimetria devido a 

falhas na formação das estruturas. 

Conforme verificado neste estudo, os pacientes com FL/P desconheciam 

informações sobre a DTM. Fato importante,  já que, segundo Slade e Bair (2013), a 

cronificação de dor, a presença de ruídos nas articulações e alterações nos 

movimentos mandibulares são motivo de preocupação para profissionais de saúde, 

pois a maioria dos indivíduos que sofre com as dores orofaciais só buscam 

tratamento após estas se tornarem crônicas, quando podem estar associadas a 

problemas de saúde geral. 

Com base nos resultados obtidos e nas informações constadas na literatura, 

verifica-se a necessidade de repetir posteriormente os mesmos objetos de pesquisa 

com pacientes FL/P uma vez que, em um estudo longitudinal em adultos com DTM 

dolorosa, em 49% dos casos incidentes houve relato de dor persistente em exames 

refeitos seis meses depois. Da mesma forma, em outro estudo longitudinal, 45% dos 

pacientes relataram dor de DTM dolorosa uma vez por semana ou mais quando 

reexaminados em 10 e 12 meses (SLADE; ORBACH; GREENSPAN, 2016). 

Destacamos que a DTM dolorosa é a dor orofacial mais comum na face de 

ordem não odontogênica (BELLUZZO; FALTIN; ORTOLANI, 2013). Portanto, é de 

suma importância seu diagnóstico, uma vez que é reconhecida como a condição de 

dor orofacial crônica mais comum enfrentada por dentistas e outros profissionais da 

área da saúde (BHULLAR; UPPAL; KOCHHAR, 2014). 

Segundo Aehadidi e Cevidanes (2011), a interação de uma equipe 

transdisciplinar é importante para o melhor entendimento e condutas específicas nas 

áreas de fonoaudiologia, neurologia, psicologia, reumatologia, otorrinolaringologia, 

odontologia e endocrinologia quando se aborda tratamento da face e estruturas 

adjacentes. 

Chama-se a atenção para o posicionamento de Dworkin e Le Resche (1992) 

no que diz respeito à busca de diagnóstico com não especialistas, quando o 

paciente deveria recorrer a consulta com esses profissionais de modo a realizar 

exames mais acurados e obter um  diagnóstico consequentemente mais preciso em 

cada caso, pois podendo ser etiologicamente diferentes, é possível que não haja 
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uma relação direta entre DTM dolorosa e FL/P, uma vez que, enquanto a primeira 

pode ser originária de múltiplos fatores que, via de regra, envolvem questões 

estruturais, conforme afirmam Carlsson e Deboever (2000), a segunda se classifica 

como uma das deformidades congênitas mais recorrentes, como estabelece 

Montagnoli (1992). 

Com relação ao questionário de Dor Neuropática, da amostra total avaliada, 

95,7% (n=90) apresentaram dor de característica não neuropática e 4,3% (n=4) com 

característica de dor neuropática, confirmando a assertiva de Kramer e Gruber 

(2009) segundo a qual a fissura tem ligação apenas com as estruturas 

musculoesqueléticas e não com SNC e, ainda de acordo com os autores citados, as 

FL/P alteram o crescimento orofacial (ossos, músculos, articulações), responsáveis 

pelos movimentos da face (CORBIN-LEWIS; LISS; SCIORTINO, 2009). 

Observando então todas essas questões, nesta pesquisa buscou-se a 

prevalência de queixas dolorosas em pacientes com FL/P e a importância de 

incorporar ao serviço de atendimento tal avaliação, tendo em vista que mais de um 

paciente deu pelo menos uma resposta positiva aos questionários de diagnóstico de 

DTM dolorosa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Pode-se concluir que, na amostra estudada, a aplicação de questionários 

que tratem do tema DTM dolorosa para os pacientes com FL/P demonstrou ser uma 

abordagem necessária, pois esses pacientes responderam afirmativamente a pelo 

menos um item do questionário de triagem e a itens como dificuldade de 

movimentação da mandíbula e cefaleias (AAOP).  Além disso, a incapacidade de 

exercer as atividades diárias (GCPS) foi mais prevalente no GO do que no GC. 

Novos estudos transversais e longitudinais devem ser realizados para uma 

melhor compreensão da possível ligação entre essas alterações. 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B – Termo de Assentimento para Criança e Adolescente 
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO D – Questionário de Triagem 
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ANEXO E – Questionário Para Diagnóstico de Dor Neuropática 
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ANEXO F – Escala de dor crônica graduada (GCPS) 

 


