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Ongaro PCJ. Associação de obesidade e sedentarismo com a presença das 
disfunções temporomandibulares dolorosas em adolescentes [tese de doutorado]. 
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2018. 
 

 

RESUMO 

Objetivo: Obesidade é uma doença crônica e prevalente, atingindo de maneira 
progressiva crianças e adolescentes. Evidências sugerem que a obesidade está 
associada com algumas dores crônicas, especialmente as musculoesqueléticas, e 
que o sedentarismo pode contribuir com essa relação. Dessa forma, o objetivo desse 
estudo foi avaliar a associação entre a obesidade e o sedentarismo com a presença 
da Disfunção Temporomandibular (DTM) dolorosa em adolescentes. Métodos: Trata-
se de um estudo transversal, cuja amostra foi constituída por 690 adolescentes de 12 
a 14 anos de escolas públicas e particulares de Araraquara, SP. A DTM foi classificada 
de acordo com a presença de DTM dolorosa segundo o Research Diagnostic Criteria 
para Temporomandibular Disorders (RDC/TMD). A obesidade foi determinada por 
diferentes métodos, incluindo o Índice de Massa Corporal (IMC), o exame de 
bioimpedância (BIA), as Pregas Cutâneas tricipital (PCT) e subescapular (PCS), e as 
circunferências do braço (CB) e abdominal (CA). Outras variáveis foram avaliadas 
através de instrumentos validados incluindo o sedentarismo, presença de cefaleias 
primárias, distúrbios respiratórios do sono, estágio de maturação sexual e sintomas 
de depressão.  O teste do qui-quadrado ou teste exato de Fisher foram utilizados para 
estudo das associações de interesse, razão de prevalência (RP) e intervalo de 
confiança (IC) de 95% foram aplicados. O nível de significância adotado foi de 5%. 
Resultados: Do total, 389 (56,4%) eram meninas e 112 (16,2%) apresentaram DTM 
dolorosa. Não houve associação significativa entre a presença de DTM dolorosa e o 
estado nutricional segundo IMC (p= 0,81), BIA (p= 0,17), PCT (p= 0,17), PCS 
(p=0,352), CB (p=0,28), CA (meninos Fisher= 0,78, meninas Fisher=1,00) e com o 
sedentarismo (p=0,942). Conclusão: Obesidade e sedentarismo não estão 
associados com a presença de DTM dolorosa na amostra de adolescentes avaliada. 
 
Palavras – chave: Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. 
Obesidade. Adolescente.  
  



 

Ongaro PCJ. Association of obesity and sedentarism with the presence of painful 
temporomandibular disorders in adolescents [tese de doutorado]. Araraquara: 
Faculdade de Odontologia da UNESP; 2018. 
 
 
ABSTRACT 
  
Objective: Obesity is a chronic and prevalent disease, progressively affecting children 
and adolescents. Evidence suggests that obesity is associated with some chronic pain, 
especially musculoskeletal pain, and that sedentarism may contribute to this 
relationship. Thus, the objective of this study was to evaluate the association between 
obesity and sedentary with the presence of Temporomandibular Disorders (TMD) in 
adolescents. Methods: This is a cross-sectional study whose sample consisted of 690 
adolescents between 12 and 14 years of public and private schools in Araraquara, SP. 
TMD was classified following the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular 
Disorders (RDC / TMD), and individuals were stratified according to the presence of 
painful TMD. The nutritional status was determined by different methods, including 
Body Mass Index (BMI), Bioimpedance (BIA), Skinfold (triceps and subscapular) and 
Circumferences (abdominal and arm). Other variables were evaluated through 
validated instruments including sedentarism, the presence of primary headaches, 
sleep respiratory disorders, stage of sexual maturation and symptoms of depression. 
The chi-square test or Fisher's exact test was used to study the associations of interest, 
prevalence ratio (PR) and confidence intervals (CI) of 95%. The significance level was 
5%. Results: Of total 389 (56.4%) were girls, 112 (16.2%) had painful TMD. There 
was no significant association between painful TMD and nutritional status according to 
BMI (p = 0.81), BIA (p = 0.17), triceps skinfold (p = 0.17), subscapular skinfold (p = 
0.352), arm circumference (p = 0.28), abdominal circumference (Fisher boys = 0.78, 
Fisher girls = 1.00) and sedentary (p = 0.942).Conclusion: Obesity and sedentary are 
not associated with the presence of painful TMD in the sample of adolescents 
evaluated. 
 
 
 
Keywords:  Temporomandibular joint dysfunction syndrome. Obesity. Adolescent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS)1 afirma que um em cada dez 

adolescentes em todo o mundo está acima do peso, caracterizando a obesidade como 

uma epidemia mundial. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde,  o 

número de crianças e adolescentes obesos cresceu 240% nas últimas duas décadas 

no Brasil, atingindo 33% dos indivíduos nessa faixa etária2. Essa condição é associada 

a diversos problemas incluindo os cardiovasculares, endócrino-metabólicos, 

respiratórios, relacionados ao sono e psicológicos3, além de ser um fator de risco para 

o desenvolvimento de dores crônicas2. 

 Considerada um importante problema de saúde pública4 nas últimas décadas, 

a dor crônica tem atingido com mais frequência essa população5. Na região orofacial, 

uma condição de dor musculoesquelética bastante comum e que pode se tornar 

crônica tanto em adultos como em adolescentes é a disfunção temporomandibular 

(DTM).   

 A DTM, segundo a Academia Americana de Dor Orofacial (AAOP), é um termo 

coletivo que abrange vários problemas clínicos que envolvem a musculatura da 

mastigação, a ATM e estruturas associadas6. Os sinais e sintomas podem incluir dor 

nos músculos da mastigação e ATM, limitação ou desvio no movimento mandibular e 

sons articulares durante a função mandibular. São classificadas como dores do tipo 

somática, profunda e musculoesquelética, apresentando características próprias, 

como a exacerbação da sensação dolorosa com a função (falar, mastigar, etc.) e 

mediante palpação muscular e/ou da ATM7.  

 A etiologia da DTM apresenta caráter multifatorial, ou seja, a presença de 

apenas um deles seria insuficiente na determinação do quadro clínico. Dentre os 

fatores etiológicos estão o trauma local e regional, fatores anatômicos locais, doenças 

sistêmicas, fatores genéticos e fatores psicossociais como estresse, depressão, 

ansiedade8. 

 Ao longo dos anos, a DTM tem sido o foco de interesse em muitas pesquisas 

epidemiológicas, e tais estudos apontam altas taxas de prevalência de DTM variando 

de 21,5% para 51,8% entre os adultos9–11. A literatura atual apresenta um maior 

número de estudos sobre DTM dolorosa em adultos do que em crianças e 

adolescentes. Entretanto, recentemente podemos observar um crescente número de 

estudos sobre DTM dolorosa nessa faixa etária, com dados apontando altas taxas de 
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prevalência (13,9 % a 68%)12–16. A presença de atividades parafuncionais, fatores 

psicológicos e fatores estruturais tem sido apontados como possíveis fatores de risco 

para DTM em crianças e adolescentes17,18. 

Tem sido sugerido que a obesidade impõe um estado pró-nociceptivo nos 

indivíduos, o que pode facilitar os processos de dor19. Tem sido associada com as 

dores crônicas em geral incluindo alguns tipos de cefaleias primárias (migrânea) e 

dores musculoesqueléticas. Além disso, o sedentarismo pode reforçar a relação entre 

sobrepeso e a dor musculoesquelética em crianças e adolescentes20. 

A associação entre DTM dolorosa e obesidade ainda não está esclarecida, 

especialmente entre crianças e adolescentes. Em um estudo recente, nosso grupo 

investigou a relação entre a presença de DTM dolorosa e obesidade em adultos. A 

obesidade foi avaliada por meio de bioimpedância (BIA) e os indivíduos foram 

classificados de acordo com a porcentagem de gordura corporal como obesos, acima 

da faixa saudável, abaixo da faixa saudável e com porcentagem considerada 

saudável. Observamos diferença significante entre os grupos, com maior chance de 

DTM entre os indivíduos obesos/com nível de gordura acima do normal (BIA) (2 =10,6 

p=0,01)21. 

Já foi demonstrado que tanto a obesidade como  a DTM estão associadas com 

algumas condições como cefaleias primárias14,22,23, depressão13,16,24, baixa qualidade 

do sono25 e a síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS)26. Assim, tais condições 

são consideradas possíveis fatores de confusão na associação entre DTM e 

obesidade, já que são associados com o fator de exposição e com a doença, tornando 

necessário considerar a presença das mesmas nesse tipo de estudo.  

Dessa forma, nossa hipótese é de que em adolescentes haja uma associação entre 

obesidade, sedentarismo e DTM dolorosa. Investigar a existência dessa relação é 

importante já que a obesidade e o sedentarismo podem ser um fator de risco 

modificável para DTM dolorosa. Como inúmeras variáveis podem estar associadas à 

DTM, é necessário identificar quais são fatores de risco potenciais.  Dessa maneira, 

seria possível adotar medidas preventivas focadas no controle desses fatores em 

adolescentes, podendo contribuir a longo prazo na redução da incidência e 

prevalência da DTM. Além disso, os adolescentes constituem um grupo estratégico 

para realização de atividades educativas e preventivas visando a promoção da 

saúde13. A possibilidade de orientação precoce poderá contribuir com a diminuição de 

problemas futuros que poderão impactar a vida adulta16. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

Investigar a possível associação da obesidade e do sedentarismo com a 

presença da DTM dolorosa em adolescentes. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Disfunção Temporomandibular  

3.1.1 Disfunção temporomandibular e comorbidades em adolescentes  

A prevalência de DTM em adolescentes foi investigada por Bonjardim et al.18 

em 217 adolescentes de 12 a 18 anos, de escolas públicas de Piracicaba, SP. O Índice 

Craniomandibular foi utilizado para avaliação de sinais e sintomas de DTM, além disso 

foram investigados o estado de saúde geral, a presença de doenças e a higiene bucal. 

Foi também aplicado um questionário que investigava o auto relato de sintomas 

relacionados à dor nas estruturas mastigatórias, dores de cabeça frequentes, rigidez 

e cansaço nas estruturas da face, dificuldade em abrir a boca, incômodo nos dentes 

e sons na ATM. O sinal de DTM mais prevalente foi a sensibilidade à palpação do 

músculo pterigoideo lateral (32%) sendo mais prevalente nas meninas (p<0,05).  E os 

sintomas subjetivos mais prevalentes foram os sons articulares (26,7%), seguido das 

cefaleias (21,7%). 

Em outro estudo publicado no mesmo ano, Bonjardim et al.27 avaliaram também 

a presença de ansiedade e depressão e sua relação com sinais e sintomas de DTM 

em adolescentes de 12 a 18 anos de escolas públicas de Piracicaba, SP. O nível de 

ansiedade e depressão foram avaliados pela Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão. Na amostra total de 217 adolescentes, a prevalência de ansiedade foi de 

16,6% e depressão de 26,7%, foi encontrada uma associação significativa entre o 

número de sintomas de DTM e a presença de ansiedade e depressão (p <0,01). 

LeResche et al.17 acompanharam 1.310 meninas e meninos com 11 anos de 

idade em um estudo longitudinal no qual foram feitas avaliações a cada três meses 

durante 3 anos. A dor na face foi avaliada por meio da questão "Dor em qualquer um 

dos seguintes lugares: os músculos da face, a articulação na frente da orelha ou 

dentro da orelha, que não fosse uma infecção no ouvido", e em caso afirmativo o 

Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) era 

aplicado para confirmação do diagnóstico e classificação da DTM. Avaliaram ainda a 

autoestima por meio da Escala de Autoestima de Rosenberg, a 

depressão/somatização pelo Checklist de Sintomas-90, estado nutricional, nível de 

atividade física e satisfação com a vida. Os indivíduos foram classificados em 3 

grupos: sem relato de dor na face, com relato de dor na face e confirmação pelo 
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RDC/TMD, e com relato de dor na face mas sem confirmação pelo RDC/TMD. Os 

autores encontraram que no gênero feminino, a dor facial sem o diagnóstico de DTM, 

assim como o menor nível educacional dos pais são preditores de DTM. Além disso, 

a DTM esteve associada com altos graus de somatização, baixa satisfação com a vida 

e maior número de áreas dolorosas no corpo. 

Barbosa et al.28 avaliaram artigos publicados entre 1970 e 2007 sobre DTM e 

bruxismo em crianças e adolescentes. Os autores concluíram que os sinais e sintomas 

de DTM podem estar presentes em todas as faixas etárias e geralmente, aumentam 

com a idade. A prevalência de DTM em crianças e adolescentes varia amplamente, 

com taxas relatadas entre 16% a 90%. Tal variação pode ser devido as diferentes 

metodologias empregadas nos estudos. Além disso, a prevalência de DTM segundo 

o gênero é bastante discutida, acredita-se que haja uma tendência de as mulheres 

serem as mais acometidas devido às questões hormonais, dessa forma a diferença 

entre os gêneros viria com o aumento da idade. Salientam ainda que a ferramenta 

mais utilizada para o diagnóstico de DTM é o RDC/TMD. Além disso ressaltam a 

importância de um diagnóstico precoce para proporcionar um melhor desenvolvimento 

além de um bom resultado dos tratamentos implementados. 

Em um estudo16 envolvendo 508 adolescentes suecos entre 12 e 19 anos, os 

autores avaliaram a presença e severidade da dor relacionada com a DTM, além de 

presença de dor no corpo, consumo de analgésico, níveis de ansiedade e depressão. 

A DTM dolorosa foi avaliada por meio de duas questões “Você tem dor na face em 

locais como a mandíbula (queixo), nos lados da cabeça, na frente do ouvido ou no 

ouvido uma vez ou mais por semana?” e “Você tem dor uma vez ou mais por semana 

quando abre a boca amplamente ou mastiga?”. Os autores consideraram a DTM 

dolorosa presente quando havia pelo menos uma resposta positiva. A DTM dolorosa 

foi identificada em 285 indivíduos. Não houve diferença entre os grupos em relação 

ao gênero e a idade. O relato de dor no pescoço e nas costas, o consumo de 

analgésico e os níveis de ansiedade e depressão foram significativamente maiores 

entre os adolescentes com DTM dolorosa. Quando realizadas análises para comparar 

a presença de DTM dolorosa segundo o gênero e a idade, as adolescentes com 16 a 

19 anos foram mais afetadas que os participantes do gênero masculino.  

No estudo de prevalência de sinais e sintomas de DTM em crianças e 

adolescentes, Tecco et al.12 avaliaram 1.134 indivíduos com 5 a 11 anos e com 12 a 

15 anos de idade. A classificação de DTM foi feita de acordo com os critérios do 
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RDC/TMD.  Além disso, exames intraorais foram realizados para classificar a dentição 

dos participantes de acordo com os critérios de Angle. O bruxismo foi considerado 

presente quando as crianças apresentavam desgaste dos dentes e/ou mialgia 

relacionada ao relato do hábito. Indivíduos de 12-15 anos apresentaram maior 

prevalência de dor miofascial quando comparados com os de 5-11 anos (p<0,05), 

sendo que as meninas apresentaram uma maior prevalência de dor miofascial quando 

comparadas aos meninos (p<0,05). Indivíduos com mordida cruzada posterior 

unilateral, apresentaram uma prevalência significantemente maior de sintomas de 

DTM (p<0,05). 

Drabovicz et al.29 estudaram a qualidade do sono e a associação com a DTM 

em 200 adolescentes com idade entre 18 e 19 anos, estudantes de escolas públicas 

e privadas de Belo Horizonte. A DTM foi avaliada pelo RDC/TMD e a qualidade do 

sono pelo Pittsburgh Sleep Quality Index. Dos indivíduos avaliados, 61 apresentaram 

DTM e 118 apresentaram boa qualidade do sono. Houve associação significativa entre 

a DTM e a má qualidade do sono (p<0,001), sendo que somente 17% dos indivíduos 

com DTM apresentaram boa qualidade do sono. Além disso, indivíduos do gênero 

feminino foram mais acometidos pela DTM (p=0,001).  

Hirsch et al.15 avaliaram 1.011 crianças e adolescentes alemãs entre 10 e 17 

anos de idade. A DTM foi avaliada pelo RDC/TMD e o estágio de desenvolvimento 

puberal pelo Pubertal Development Scale. Para classificação dos indivíduos em 

relação ao desenvolvimento puberal inicial e desenvolvimento puberal avançado, 

levou-se em consideração a menarca nas meninas e nos meninos, a alteração da voz 

e presença de pelos na face. Dos participantes, 542 encontravam-se em 

desenvolvimento puberal avançado, sendo a maioria meninas. Nas análises 

multivariadas, verificou-se que o gênero feminino foi preditor para bem-estar geral, 

para relato de dor na face e para estalido na ATM. Com relação a DTM, somente o 

estágio puberal foi significativo. A probabilidade de utilização de medicamento para a 

dor foi maior entre as meninas e para aqueles em estágio puberal mais avançado. 

Em um estudo de caso-controle pareado pelo gênero e pela idade, Nilsson et 

al.23 avaliaram 587 (285 casos e 302 controles) adolescentes suecos entre 12 e 19 

anos de idade, com o objetivo de investigar possíveis fatores de risco para DTM. A 

DTM foi avaliada por duas questões utilizadas em seu estudo anterior16 . A frequência 

da cefaleia, presença de dor no pescoço, membros e costas foram obtidas por auto-

relato. O impacto da cefaleia nas atividades diárias foi avaliado pela escala de 
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Avaliação Comportamental, o nível de depressão/ansiedade e queixas somáticas pelo 

Youth Self Report. O período que a dor estava presente para a DTM e cefaleia permitiu 

avaliar a relação temporal de aparecimento entre essas condições. Cefaleia, dor no 

pescoço, depressão/ansiedade e queixa somáticas foram associadas 

significantemente com a DTM. Os dados indicaram a presença de uma relação 

temporal entre DTM e cefaleia, apontando para maior chance do indivíduo apresentar 

DTM quando a cefaleia está presente. 

Franco et al.14 realizaram um estudo epidemiológico no qual foram avaliados 

1.307 adolescentes com idade entre 12 e 14 anos das escolas públicas da cidade de 

Araraquara. A DTM foi avaliada pelo RDC/TMD e a cefaleia pela questão “Teve dor 

de cabeça nos últimos 6 meses?”. A DTM dolorosa esteve presente em 330 (25,2%) 

adolescentes, sendo que a maioria deles apresentava DTM dolorosa de origem 

muscular (13,1%) e compreendia casos crônicos (14,9%). Com relação ao gênero, as 

meninas foram significativamente mais acometidas em relação a DTM e a cefaleia. 

Entretanto, a ocorrência da menarca não foi significativamente associada com essas 

condições. Indivíduos com cefaleia têm 5 vezes mais chances de apresentar DTM 

dolorosa independentemente das estruturas acometidas (somente articulação, 

músculos ou ambos) e do tempo de surgimento da DTM (aguda ou crônica). 

Em um segundo estudo utilizando a mesma amostra, Franco-Micheloni et al.30 

avaliaram a caracterização epidemiológica dos subtipos mais comuns de DTM e 

identificaram os fatores associados. Para diagnóstico da DTM foi utilizado o 

RDC/TMD, a avaliação dos fatores associados (dificuldade de concentração/atenção), 

raiva, tristeza, ansiedade, queixas de dor de cabeça, parafunções orais, apertamento 

diurno, relato de bruxismo do sono e pais que moram separados) por questões 

estruturadas respondidas pelos adolescentes e responsáveis. As queixas de dor de 

cabeça (OR: 2,87; IC95%: 2,21-3,72), parafunções orais (OR: 2,08; IC95%: 1,26-

3,44), relato de bruxismo do sono (OR:2,05; IC95%: 1,56-2,70), ou apertamento diurno 

(OR: 1,96; IC95%: 1,50-2,55) e os pais que não moram juntos (OR: 1,38; IC95%: 1,07-

1,80) foram os fatores significativamente associados a DTM. 

Em um outro estudo de prevalência de sinais e sintomas de DTM em crianças 

e adolescentes em Jeddah, na Arabia Saudita31, foram avaliados 456 indivíduos com 

idade de 10 a 18 anos. A DTM foi avaliada pelo RDC/TMD, além disso os autores 

avaliaram o histórico médico, presença de parafunções orais, cefaleias, trauma prévio 

no rosto e uso de aparelhos orais. Os autores observaram que 124 (27,2%) indivíduos 
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foram diagnosticados com pelo menos um diagnóstico de DTM. A dor miofascial foi o 

diagnóstico mais comum (15%). As crianças com diagnóstico de dor miofascial 

relataram mais frequentemente dor orofacial, cefaleia e apertamento dentário (p 

<0,05), enquanto as crianças com artralgia relataram mais frequentemente dor 

orofacial e apertamento dentário do que aqueles sem diagnóstico de DTM (p <0,05). 

Os autores concluíram que a DTM foi prevalente entre as crianças e adolescentes na 

Arábia Saudita e a dor orofacial auto-relatada, cefaleia e o apertamento dentário, 

foram associados a um diagnóstico de DTM dolorosa. 

Silva et al.32 realizaram uma revisão sistemática seguida de metanálise para 

avaliar a prevalência de sinais clínicos da ATM de crianças e adolescentes. Para 

avaliação dos sinais clínicos os autores se basearam nos critérios estabelecidos pelo 

RDC/TMD. Foram incluídos nessa revisão 11 artigos totalizando 17.051 participantes. 

A prevalência geral de sinais clínicos de distúrbios das articulações intra-articulares 

foi de 16%, e a prevalência de sons da ATM foi de 14%. O sinal mais frequentemente 

observado foi o estalo (10%) seguido de travamento mandibular (2,3%). 

 

3.2 Obesidade 

A obesidade é definida como uma doença crônica e prevalente e tem sido 

considerada uma epidemia mundial, presente tanto em países desenvolvidos como 

em desenvolvimento33,34, sendo que atualmente é responsável por maior mortalidade 

do que o baixo peso35. 

A etiologia da obesidade é multifatorial resultando da interação de genes, 

ambiente, estilos de vida e fatores emocionais36. Porém todos convergem para um 

único ponto: o desequilíbrio energético positivo. Isso é, um aumento do consumo 

calórico e diminuição da prática de exercícios físicos, resultando em excesso de 

calorias ingeridas que são armazenadas continuamente no tecido adiposo37.  

Além disso, a obesidade é reconhecida como uma condição de inflamação 

crônica, pois o excesso de gordura corporal tem sido associada ao aumento de 

diversas substâncias inflamatórias e o consequente desenvolvimento de algumas 

doenças, como resistência à insulina, diabetes e doenças cardiovasculares37. 

A classificação da obesidade em adultos, crianças e adolescentes abrange 

diferentes formas de avaliação. O padrão internacional comumente aceito é o Índice 

de Massa Corporal (IMC), mas devido a sua limitação em reconhecer a composição 
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corporal, as medidas das pregas cutâneas, análise de bioimpedância, entre outros 

métodos são indicados para complementar a avaliação da obesidade35. 

A prevalência do sobrepeso e da obesidade vem aumentando dramaticamente 

nos últimos anos. De acordo com o estudo National Health and Nutrition Examination 

Surveys (NHANES) a prevalência de obesidade aumentou gradualmente a partir de 

1960, sendo que no período do NHANES II (1976 a 1980) até o NHANES III (1988 a 

1994), este aumento foi de 14,5% para 22,5%38. Em 2014, 39% dos adultos com 18 

anos ou mais estavam acima do peso e 13% desses eram considerados obesos.  A 

projeção é que em 2025, em nível mundial, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam 

com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos, e que o número de crianças com 

sobrepeso e obesidade poderá chegar a 75 milhões39. 

No caso do Brasil, uma pesquisa do Ministério da Saúde40 mostrou que a 

prevalência de obesidade nos adultos é de 18,1% entre os homens e 19,6% entre as 

mulheres. Demonstraram ainda, que a frequência da obesidade aumenta duas vezes 

da faixa de 18 a 24 anos para a faixa de 25 a 34 anos de idade, sendo que há uma 

diminuição com o aumento da escolaridade. 

3.2.1 Obesidade em adolescentes 

Segundo a OMS35, a obesidade infantil aumentou de 4,8% para 6,1% entre 

1990 e 2014, atingindo 41 milhões de crianças com menos de 5 anos. O aumento 

observado nessa faixa etária é devido ao fato de que muitas crianças estão crescendo 

em ambientes que incentivam o consumo de alimentos e bebidas pouco saudáveis. 

Além disso, o sedentarismo, fatores genéticos, culturais, econômicos e emocionais 

atuam como possíveis fatores de risco da obesidade nessa população24. 

A grande preocupação acerca desse cenário é que as crianças com excesso 

de peso e obesidade tendem a permanecer obesas na idade adulta e mais propensas 

a desenvolver doenças como diabetes e doenças cardiovasculares em uma idade 

mais jovem. Dessa forma, a prevenção da obesidade infantil precisa de alta 

prioridade41
.Assim como nos adultos, a etiologia da obesidade entre crianças e 

adolescentes é multifatorial, com interações entre fatores genéticos, neuroendócrinos, 

metabólicos, psicológicos, ambientais e socioculturais. Está associada a problemas 

cardiovasculares, endócrino-metabólicos, gastrointestinais, psicológicos, respiratórios 

e relacionados ao sono3, além de ser um fator de risco para o desenvolvimento de 

dores crônicas2. 
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A dor crônica, a obesidade e a redução da atividade física podem contribuir 

para um ciclo de ganho de peso que afeta a qualidade de vida dos indivíduos42. 

Campos et al.43 em um estudo transversal avaliaram a prevalência de sobrepeso e 

obesidade em adolescentes escolares do Município de Fortaleza. Foram avaliados 

1158 adolescentes de 10 a 19 anos, sendo 571 de escolas públicas e 587 de escolas 

particulares. O sobrepeso e a obesidade foram avaliados pelo IMC considerando o 

percentil 85. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi semelhante entre os meninos 

(19,6%) e meninas (19,0%), sendo que a prevalência total de sobrepeso e obesidade 

foi de 19,5%. Os autores concluíram que a prevalência de obesidade e sobrepeso foi 

elevada, sendo maior nas escolas privadas e sem diferença entre os gêneros. 

Em um estudo transversal, Stovitz et al.44 avaliaram a associação entre peso 

corporal e dor musculoesquelética. Foram avaliadas 135 crianças e adolescentes de 

3 a 18 anos com média de idade de 12,3 anos. A maioria dos indivíduos (61%) tem 

queixa dolorosa em pelo menos uma articulação, mais de uma vez ao mês. A dor nas 

costas foi a queixa mais comum (39%), seguida de dor no pé (26%) e joelho (24%). A 

dor musculoesquelética foi comum nessa faixa etária, a dor acometendo os joelhos e 

o quadril estiveram associadas significantemente com o aumento de peso.  

A prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes foi 

avaliada por Wilson et al.44, em indivíduos que recebiam tratamento para dor crônica. 

Os autores avaliaram as associações entre o índice de massa corporal (IMC), a 

intensidade da dor e as limitações de atividade atribuídas à dor. A amostra foi 

composta por 118 pacientes, com 8 a 18 anos de idade. A avaliação da obesidade foi 

feita pelo IMC, além disso foram coletadas informações sobre o padrão da dor, 

duração e gravidade, diagnósticos médicos e uso de medicamentos. Do total, 33 

(28,0%) indivíduos foram classificados como obesos. Observou-se associação 

significativa de sobrepeso e obesidade em jovens com dor crônica (p<0,05). Quanto 

maior o IMC maior foram as limitações em atividades vigorosas. 

Jannini et al.44 em um estudo transversal investigaram a presença de dor, 

síndromes musculoesqueléticas, alterações ortopédicas e uso de computador e 

videogame em adolescentes obesos. A avaliação da obesidade foi feita pelo IMC, e 

por meio de um questionário previamente validado, foram avaliados dados 

demográficos, prática esportiva, sintomas dolorosos do sistema musculoesquelético 

presentes nos últimos 3 meses e questões relacionadas ao uso de computador e 

videogame em uma amostra de 200 indivíduos (100 adolescentes obesos e 100 
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adolescentes eutróficos) com média de idade de 12,6 e 13 anos. Dor e síndromes 

musculoesqueléticas foram igualmente prevalentes nos dois grupos. Entretanto, 

alterações ortopédicas com encurtamento de quadríceps e alterações nas pernas 

foram significantemente mais presentes em obesos do que nos controles. O uso de 

videogame não foi diferente entre os indivíduos obesos e saudáveis, enquanto o 

tempo de uso do computador foi significantemente menor nos obesos (p = <0,001). 

Houve maior prevalência de obesos com dor no gênero feminino (39%). Os autores 

concluíram que a obesidade pode causar danos ao sistema osteoarticular no início da 

adolescência, principalmente nos membros inferiores, e que a dor é mais presente 

nas adolescentes obesas. 

Em um revisão de literatura, Miraglia & Mello45 investigaram a relação do 

processo inflamatório oriundo da obesidade na população infanto-juvenil. Segundo os 

autores, o processo inflamatório oriundo da obesidade está diretamente ligado ao 

tempo de exposição ao excesso de peso. Os autores concluíram que a obesidade 

desencadeia não apenas a resistência à insulina, mas também a secreção de fatores 

inflamatórios nesses indivíduos que cursam com o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e aumento de risco de mortalidade. 

A prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes foi 

novamente estudada em uma revisão sistemática por Deren et al.46. A obesidade foi 

avaliada pelo IMC em 13.789 indivíduos com média de idade de 11,5 anos, sendo a 

maioria do gênero feminino (52%). A prevalência da obesidade e sobrepeso foi de 

12,1%, sendo significantemente maior nas meninas. Os autores concluíram que 

devido à alta prevalência desde a infância, o tratamento da obesidade nas crianças e 

adolescentes merece uma atenção especial. 

Skinner et al.47 estimaram a prevalência da obesidade entre crianças e 

adolescentes de 2 a 19 anos dos Estados Unidos. Eles utilizaram o NHANES entre os 

anos de 1999 a 2016. A obesidade foi avaliada segundo o IMC considerando a idade 

e gênero. Os autores concluíram que uma em cada cinco crianças e adolescentes são 

obesos e que a obesidade foi significantemente menos prevalente na raça branca e 

asiática.  Ainda, observaram que há uma tendência de aumento da obesidade com o 

passar dos anos. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

4.1 Desenho de estudo e delineamento amostral 

Trata-se de um estudo analítico observacional do tipo transversal, composta 

por adolescentes com 12 a 14 anos de idade, estudantes de escolas públicas 

municipais e particulares da cidade de Araraquara, São Paulo, Brasil. 

O tamanho da amostra foi determinado por meio de software do Departamento 

de Estatística da University of British Columbia, Canadá, disponível no site 

http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html. Devido à ausência de estudos que 

avaliassem a associação entre obesidade e DTM dolorosa em adolescentes, para o 

cálculo do tamanho da amostra utilizamos dados de um estudo prévio conduzido por 

nosso grupo em indivíduos adultos. Nesse estudo, a composição corporal foi avaliada 

por meio de exame de bioimpedância, permitindo a definição de indivíduos obesos de 

acordo com a porcentagem de gordura corporal total. Assim, para o cálculo do 

tamanho da amostra utilizamos frequências esperadas de 11,4% de obesidade entre 

os indivíduos sem DTM dolorosa e 23,3% de obesos em indivíduos com DTM 

dolorosa. Devido ao fato de que o presente projeto é parte de um estudo mais amplo 

que pretende avaliar a associação de DTM (variável de desfecho) com fibromialgia, 

obesidade, dor no corpo, cefaleias primárias, distúrbios do sono, depressão (variáveis 

preditoras), é indicado que se realize a correção de Bonferroni no cálculo do tamanho 

da amostra, para reduzir o risco de se identificar associações falso-positivas. Tal 

procedimento consiste em dividir o nível de significância previamente estabelecido 

(por exemplo, alfa de 0,05) pelo número de hipóteses testadas, em nosso caso, seis. 

Assim, assumimos alfa de 0,008 e poder estatístico para refutar H0 em 80%. De 

acordo com esse cálculo foi estabelecido que a amostra deveria ser constituída por 

592 indivíduos. Além disso, acrescentamos aproximadamente 20% em virtude das 

possíveis perdas no decorrer da coleta de dados, totalizando assim 710 indivíduos 

participantes do estudo. 

 

4.2 Critérios de Elegibilidade 

4.2.1 Critérios de inclusão 
  

Foram avaliados adolescentes com 12 a 14 anos de idade no período de 

outubro de 2016 a agosto de 2017, que assinaram o termo de assentimento (Apêndice 
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A) e cujos responsáveis legais assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Apêndice B). 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

Foram excluídos indivíduos que apresentaram comprometimento para a 

compreensão dos questionários aplicados, que estivessem utilizando medicamentos 

de uso contínuo para dor como analgésicos, corticoides ou medicamentos que atuem 

no sistema nervoso central (antidepressivos e estimulantes). Foram também excluídos 

aqueles que estivessem em tratamento ortodôntico/ortopédico ou para DTM, com 

relatos de dor odontogênica e com presença de patologias avaliadas no exame 

intraoral (cáries extensas e fraturas dentárias). 

4.3 Calibração 

Uma única pesquisadora treinada (PCJO) foi responsável pelo exame clínico, 

aplicação do RDC/TMD, avaliação da intensidade da dor relacionada à DTM e pelas 

avaliações do diagnóstico de obesidade incluindo o IMC, bioimpedância (BIA), pregas 

cutâneas e circunferência abdominal. Antes do início da coleta dos dados foi realizada 

uma calibração intraexaminador para todas as mensurações que seriam realizadas. 

Para isso, 30 indivíduos foram avaliados em 2 momentos distintos com intervalo de 1 

dia entre os exames. Para avaliar a concordância intraexaminador foi utilizada a 

estatística Kappa (k) e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI). 

4.3.1 Calibração intraexaminador  

A calibração foi realizada para o exame do RDC/TMD- Eixo I e para as 

mensurações do diagnóstico de obesidade. Nessa etapa, avaliamos 30 voluntários 

duas vezes, com um dia de intervalo entre os exames. O curto intervalo de tempo foi 

necessário para evitar mudanças na condição de dor e da composição corporal do 

voluntário, permitindo a replicação do estudo. Este foi um passo importante para 

garantir a qualidade e confiabilidade dos dados coletados. Para estimar a 

concordância intraexaminador foi utilizada a estatística Kappa (k) e o Coeficiente de 

Correlação Intraclasse (CCI).  

 
A- Calibração RDC/TMD- Eixo I 
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Para avaliarmos a confiabilidade do diagnóstico do RDC/TMD- Eixo I, a 

pesquisadora (PCJO) realizou a calibração intraexaminador. A concordância dos 

diagnósticos do RDC-Eixo I foi verificada pelo valor de k segundo a proposta de Landis 

e Koch48 (Tabela 1). 

Tabela 1 - Classificação da concordância segundo proposta de Landis e Koch 
 

Valores de Kappa  

<0 Sem concordância 

0-0,19 Concordância medíocre 

0,20-0,39 Concordância razoável 

0,40-0,59 Concordância moderada 

0,60-0,79 Concordância forte 

0,80-1,00 Concordância perfeita 

 
Fonte: Landis e Koch48, p. 165, tradução nossa. 

 
De acordo com os parâmetros apresentados na Tabela 1, observamos 

reprodutibilidade perfeitaem diagnósticos de DTM dolorosa (Grupos I, IIIa, IIIb) X DTM 

não dolorosa (Grupos IIa, IIb, IIIc) (κ= 0,84).  

 

B- Calibração das mensurações para diagnóstico de obesidade  

Da mesma maneira como descrito para o RDC/TMD, foi realizada calibração 

intraexaminador para avaliações relacionadas ao diagnóstico de obesidade incluindo 

o IMC, o exame de BIA, pregas cutâneas (tricipital e subescapular), circunferência 

braço e circunferência abdominal. Para avaliar a concordância das mensurações foi 

estimado o Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) por ponto segundo a proposta 

de Fermanian49 (Tabela 2).  

Tabela 2 - Classificação da concordância segundo proposta de Fermanian 
 

 Concordância 

<0,31 Nula 
0,31 ├ 0,51 Medíocre 

0,51 ├ 0,71 Moderada 

0,71 ├ 0,91 Boa 

0,91├ 1,00 Excelente 

Fonte: Fermanian49, tradução nossa 
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Os dados referentes à concordância encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3 - Classificação da concordância das medidas relacionadas a composição 
corporal segundo a proposta de Fermanian  
 
 

 Método CCI Concordância 

IMC 0,98 Excelente 
BIA (% gordura total) 0,96 Excelente 

Pregas cutâneas   
PCT 0,95 Excelente 
PCS 0,94 Excelente 
CB 0,99 Excelente 

CA 0,99 Excelente 

PCT: prega cutânea triciptal; PCS: prega cutânea subescapular;  
CB: circunferência braço; CA: circunferência abdominal 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os CCI obtidos foram excelentes para todas as mensurações. 

De posse das informações acerca da confiabilidade dos instrumentos e 

avaliador iniciamos a coleta dos dados.  

4.4 Instrumentos e Avaliações 

4.4.1 Informações sociodemográficas  

Para caracterização da amostra foram coletadas informações sociodemográficas 

incluindo gênero, idade e raça. A idade foi analisada em anos completos. A raça foi 

autodeclarada pelo indivíduo e  categorizada de acordo com o IBGE em branca, preta, 

parda, amarela e indígena 50 (Apêndice C).  

 O nível econômico foi obtido por meio do Critério de Classificação Econômica 

Brasil e, de acordo com a pontuação, os indivíduos foram classificados nas classes 

econômicas A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ou E. O questionário foi preenchido pelos pais 

ou responsável legal do adolescente51. Para as análises, os indivíduos foram 

agrupados em três grupos: classe econômica alta (A / B), classe econômica média (C) 

ou classe econômica baixa (D / E). 

4.4.2 Disfunção temporomandibular 

Com o objetivo de excluir os adolescentes que apresentassem outras dores 

orofaciais que poderiam mimetizar a DTM, foi realizado um exame clínico intraoral e 

a aplicação de uma ficha clínica para o diagnóstico inicial da DTM, de acordo com os 

critérios propostos pela AAOP6. 
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Os exames clínicos intraorais foram realizados nas salas de aula 

disponibilizadas para as avaliações, com luz artificial e utilização de espelho plano. 

Avaliamos a presença de lesões nos tecidos moles (língua, soalho da boca, palato, 

mucosa jugal e lábios), ausência de elementos dentários, presença de cárie extensa 

(foram consideradas extensas as lesões de cárie que comprometesse mais de uma 

face dental), fratura dentária e a presença de aparelho ortodôntico ou ortopédico 

(Apêndice D). 

Na ficha clínica para o diagnóstico inicial de DTM, no caso de queixa dolorosa, 

foi avaliada a presença e as características da dor (qualidade, tempo de instalação, 

localização, duração, períodos de piora e de melhora, fatores atenuantes e 

agravantes, frequência e intensidade) (Apêndice C). 

A confirmação e classificação do diagnóstico de DTM foram realizadas pelo 

RDC/TMD- Eixo I (Anexo B), seguindo os critérios propostos por Dworkin, LeResche52, 

traduzido, adaptado e validado para língua portuguesa do Brasil53,54. A considerar que 

para a realização do diagnóstico final pelo Eixo I do RDC/TMD faz-se necessária 

avaliação das respostas dadas a três questões do Eixo II do RDC/TMD, foram 

acrescidas as questões 3, 4 e 14 do Eixo II do RDC/TMD: “Você sentiu dor na face, 

em locais como na região das bochechas (maxilares), nos lados da cabeça, na frente 

do ouvido ou no ouvido, nas últimas 4 semanas?”; “Há quanto tempo a sua dor na 

face começou pela primeira vez?”; “Alguma vez sua mandíbula (boca) já ficou travada 

de forma que você não conseguiu abrir totalmente a boca?”; “Este travamento da 

mandíbula (boca) foi grave a ponto de interferir com a sua capacidade de mastigar?”.  

As avaliações seguiram os padrões recomendados pelo RDC/TMD, e todas 

foram realizadas na escola, em local reservado, com o paciente sentado (Figura 1). 
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Figura 1 -  Avaliações do exame RDC/TMD 

A B  C 

A: Palpação; B: Mensurações de abertura, trespasse e excursão; C: Avaliação de ruídos articulares. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

  

De acordo com o RDC/TMD, os indivíduos foram classificados nos seguintes 

grupos: dor miofascial (Grupo Ia, Ib, Ic); e disfunção articular (deslocamento de disco: 

Grupo IIa, IIb, IIc; artralgia: Grupo IIIa, IIIb ou osteoartrose: Grupo IIIc). 

Para compor o grupo com DTM dolorosa, os indivíduos deveriam apresentar 

dor miofascial ou artralgia, de acordo com o Eixo I do RDC/TMD. Para serem incluídos 

no grupo sem DTM dolorosa, os voluntários deveriam estar livres de DTM e de 

qualquer outra dor na região orofacial ou aqueles que apresentavam qualquer outro 

diagnóstico de DTM sem dor, como deslocamento de disco ou osteoartrose. 

4.4.3 Cefaleias primárias 

As cefaleias primárias foram avaliadas pelo questionário autoaplicável proposto 

por Arruda et al.55 (Anexo C), que tem sido utilizado em vários estudos populacionais 

no Brasil55,56. O questionário é composto por 15 questões sobre a localização, 

intensidade, frequência e características das cefaleias. Os indivíduos foram 

classificados em (1) migrânea (2) provável migrânea, (3) provável cefaleia do tipo 

tensional, (4) cefaleias inespecíficas. Para as análises agrupamos os indivíduos em 

duas categorias: presença de migrânea e sem migrânea (sem cefaleias e outros tipos 

de cefaleia (2, 3 e 4)). 
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4.4.4 Intensidade da dor orofacial  

 De acordo com as recomendações da Pediatric Initiative on Methods, 

Measures, and Pain Assessment, a intensidade da dor é uma importante variável que 

deve ser mensurada também na população pediátrica57. Essa mensuração não deve 

ser feita por meio de uma única medida, mas como a média aritmética da dor sentida 

no momento da avaliação, da dor usual e da pior dor sentida nos últimos 3 meses58. 

Portanto, para a avaliação da intensidade da dor na região orofacial nos últimos três 

meses, foi utilizada a Faces Pain Scale-Revised 59 adaptada e validada [Escala de 

Faces Revisada (FPS-R)] para escolares brasileiros de 7 a 17 anos de idade60 (Anexo 

D). A FPS-R é uma escala de 6 faces, em que as faces são explicadas como variações 

entre “sem dor” e “muita dor”, e um valor numérico de 0 a 10 é atribuído a cada face. 

Os adolescentes eram instruídos a escolher a face que melhor refletisse a intensidade 

da dor na região orofacial que ele estivesse sentindo no momento, a pior dor e a dor 

usual que experimentou nos últimos três meses. A intensidade da dor foi determinada 

pela média aritmética das três respostas. A FPS-R, além de apresentar boas 

propriedades psicométricas, também foi preferida pelas crianças e adolescentes, ao 

invés das escalas analógicas, visuais ou descritivas22,61. 

4.4.5 Distúrbios respiratórios do sono 

Os distúrbios respiratórios do sono, que inclui a  SAOS, foram estimados pelo 

questionário originalmente proposto por Bruni et al.62, traduzido e adaptado por 

Ferreira et al.63 (Anexo E). A escala de distúrbios respiratórios do sono em crianças e 

adolescentes é composta por 26 itens e é capaz de identificar, além da SAOS, a 

maioria das condições comuns de distúrbios do sono na infância e adolescência como 

distúrbios para iniciar e manter o sono, distúrbios de despertar, distúrbios de transição 

sono-vigília, sonolência excessiva diurna e hiperhidrose do sono. Esse questionário 

foi respondido pelos pais ou responsáveis legais do adolescente. 

4.4.6 Nível de atividade física 

Foram levantadas as informações sobre a prática de atividade física de acordo 

com o instrumento proposto por Castro et al.64 e adotado na Pesquisa Nacional de 

Saúde do Escolar65,66 (Anexo F). O questionário é composto por 13 questões e 

classificou os indivíduos em ativos (>300 minutos de atividade na semana) e 

sedentários (≤300 minutos de atividade na semana). 
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4.4.7 Sintomas depressivos 

 A identificação dos sintomas depressivos foi realizada por meio do Inventário 

de Depressão Infantil (CDI) (Anexo G), elaborado por Kovács67, que propõe mensurar 

sintomas depressivos em indivíduos com 7 a 17 anos de idade, por meio de auto-

aplicação. O instrumento foi traduzido, adaptado e validado para a língua portuguesa 

do Brasil68, e apresenta aceitáveis parâmetros psicométricos, sendo adequado para 

identificar sintomas gerais de depressão69. O CDI é composto por 27 itens, cada item 

com três opções de respostas que o adolescente poderia selecionar a que melhor 

descreve seus sentimentos nas duas últimas semanas. Cada resposta do instrumento 

possui um valor correspondente, que varia de 0 a 2 pontos, sendo o somatório dos 

valores das respostas o escore considerado.  Uma pontuação igual ou superior a 17 

pontos indica que o adolescente apresentou sintomas de depressão68.  

4.4.8 Avaliação do estágio de maturação sexual 

Foi avaliado o estágio de maturação sexual baseado nos cinco estágios de 

desenvolvimento de pilosidade pubiana, propostos por Tanner70, posteriormente 

adaptado para a autoavaliação por meio do uso de desenhos71 (Anexo H). A 

autoavaliação da pilosidade pubiana mostrou uma concordância satisfatória com a 

avaliação médica e boa eficácia na determinação do estágio de maturação sexual em 

ambos os gêneros72,73. Os adolescentes foram avaliados individualmente em um lugar 

privado dentro da sala disponibilizada para as avaliações, no qual os desenhos foram 

mostrados em uma prancha por um pesquisador do mesmo gênero, e os adolescentes 

foram orientados a identificar sozinhos a figura mais semelhante ao seu estágio de 

maturação sexual atual. Os estágios de maturação sexual foram estratificados em três 

grupos: (1) estágio pré-puberal- 1 e 2, (2) estágio puberal- 3 e 4 e (3) estágio pós-

puberal- 5. 

4.4.9 Avaliação da condição médica 

Os pais ou responsáveis legais responderam a um questionário sobre a condição 

médica atual do adolescente, levando em consideração avaliações médicas ou 

exames prévios. Estas informações foram reunidas em uma lista de doenças 

encontradas com maior frequência em adolescentes brasileiros74 (Apêndice E). As 

doenças foram agrupadas da seguinte forma: (1) doenças respiratórias (bronquite, 

rinite, asma, sinusite); (2) doenças gastrointestinais (refluxo gastroesofágico, 
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síndrome do intestino irritável, constipação intestinal, gastrite/úlcera e colite); (3) 

doenças endócrinas (diabetes, hipotireoidismo e hipoglicemia); (4) doenças 

autoimunes (artrite reumatoide, lúpus eritematoso); (5) doenças 

cardíacas/hematológicas (anemia, hipertensão, colesterol e problemas no coração); 

(6) alterações emocionais/psicológicas (depressão, anorexia/bulimia e transtorno de 

déficit de atenção); e (7) doenças ginecológicas (ovário policístico e endometriose). 

4.4.10 Avaliação de dor no corpo 

Foi aplicado o Questionário Nórdico Padronizado (traduzido e validado para o 

Português) que consiste em um questionário desenvolvido para padronizar as 

avaliações sobre a presença de dores musculoesqueléticas75 (Anexo I). Este 

instrumento consiste de um desenho do corpo humano com vista dorsal, onde são 

demarcadas as seguintes áreas: pescoço, ombros, parte superior das costas, 

cotovelos, punhos/mãos, parte inferior das costas, quadril/coxas, joelhos e 

tornozelos/pés. Os adolescentes assinalaram a ocorrência de dor e 

formigamento/dormência em cada uma dessas áreas em duas colunas diferentes, 

referente aos últimos 12 meses e últimos 7 dias. A presença de dor no corpo foi 

considerada quando reportada em pelo menos uma área nos últimos 12 meses. 

4.4.11 Diagnóstico de obesidade 

Para classificação da composição corporal dos participantes, foi calculado o IMC 

que é definido como a relação entre o peso (kg) e o quadrado da altura (m2) (Apêndice 

F). Ainda, outras medidas foram utilizadas para complementar o IMC, garantindo 

avaliação mais precisa da composição corporal. A altura foi medida em centímetros 

(cm), utilizando uma fita métrica com o adolescente em posição ereta vertical, com os 

pés descalços e juntos, calcanhares tocando a parede, e olhando para o horizonte. O 

peso e percentual de gordura corporal dos indivíduos foi fornecido pelo exame de BIA 

(Apêndice F) (BC-558 Ironman Segmental Body Composition Monitor - Tanita Corp., 

Tokyo, Japan), conforme descrito abaixo.  

A- Índice de massa corporal 

 Para a classificação do estado nutricional de indivíduos entre 5 e 19 anos de 

idade, a Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da 

Saúde do Brasil, adotou em 2009 as curvas desenvolvidas pela OMS em 2007. Neste 
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estudo, foi utilizada a curva de IMC-z segundo idade e gênero1. Para transformação 

dos dados em IMC-z, foi utilizada a proposta de Cole et al.76 preconizada pela OMS 

exposta na Equação 1.   

 

Equação 1 - Fórmula proposta por Cole et al.76 utilizada para transformação do 
IMC em escore z 

 
Onde: 
IMC= Índice de massa corporal 
M= Mediana 
S= Coeficiente de variação 
L= Transformação Box-Cox 
t= População de referência 

 
Fonte: Cole et al. 76, p. 2. 
 

 
Para classificação do estado nutricional do adolescente segundo o IMC, foi 

adotada a recomendação da OMS (Quadro 1). 
 

Quadro 1 - Classificação do estado nutricional segundo a OMS 
 

 

Classificação  IMC-z  

Desnutrição  z <-2 

Eutrofia -2 ≤ z <1  

Sobrepeso 1≤ z <2 

Obesidade z ≥2 

 
Fonte: Elaboração própria com dados extraídos da OMS1

.
 

 

No estudo de associação, o ponto de corte adotado foi aquele que classifica os 

indivíduos em sobrepeso/obesidade presente (z≥1) ou ausente (z<1). 

B- Bioimpedância 

O exame de BIA (BC-558 Ironman Segmental Body Composition Monitor - 

Tanita Corp., Tokyo, Japan) nos forneceu o percentual de gordura corporal. A BIA é 

um método seguro que também pode ser utilizada em crianças e adolescentes77–79. 

Os indivíduos foram classificados com nível de gordura inferior a faixa saudável (GInf), 

saudável (nível saudável de gordura) (GS), ou nível de gordura acima da faixa 



 30 

saudável (GSup) e obesos (GOb - nível de gordura compatível a obesidade), de 

acordo com o estabelecido pelo equipamento. 

C- Pregas cutâneas, circunferência do braço e abdominal 

Avaliamos as pregas cutâneas tricipital (PCT), subescapular (PCS) e a 

circunferência do braço (CB) (Apêndice F). A OMS considera a aferição das dobras 

cutâneas como complemento na avaliação do estado nutricional para a estimativa de 

adiposidade. Para classificação foi utilizado o percentil 90 (p90), e considerados 

obesos  aqueles que apresentaram PCT  e PCS com valores iguais ou superiores ao 

p90 para sua idade e gênero (> p90)80. 

Além disso foi mensurada a circunferência abdominal (CA), que em 

adolescentes, assim como em adultos, é uma ferramenta importante para avaliação 

do excesso de gordura abdominal. Adotamos a referência de Freedman et al.81, por 

ser mais adequada para uso clínico e fornecer a distribuição em percentis da 

circunferência abdominal segundo gênero e idade, considerados obesos  aqueles que 

apresentaram valores iguais ou superiores ao p90 para sua idade e gênero (Quadro 

2). 

Quadro 2 - Classificação da circunferência abdominal segundo Freedman et 
al.81 

 

Idade Masculino Feminino 

 (cm) 

12 89 83 

13 95 94 

14 99 96 

 
Fonte: Adaptação de Freedman et al.81,p. 315. 

 

4.5 Aspectos Éticos 

Após consentimento da Diretoria de Ensino, os pesquisadores se dirigiram a 

diretoria de cada escola, a fim de obter consentimento para proceder com a pesquisa. 

Uma vez obtida a autorização, os pesquisadores visitaram classes aleatórias, 

explicando aos alunos o conceito de DTM, bem como os objetivos da pesquisa. Estes 

receberam cartas para serem entregues aos pais ou responsáveis legais, contendo 

instruções claras a respeito da metodologia e dos objetivos da pesquisa (Apêndice G), 

juntamente com termos de consentimento livre e esclarecido e o termo de 
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assentimento, questionário para classificação econômica, questionário para avaliação 

médica e o questionário de distúrbios do sono. 

Os indivíduos selecionados apresentaram o consentimento dos pais ou 

responsável legal e o termo de assentimento assinado pelos adolescentes, permitindo 

assim que os pesquisadores pudessem prosseguir com as avaliações. As avaliações 

foram efetuadas individualmente dentro da própria escola, em data, local e horário 

definidos pela direção da escola. Os participantes que apresentaram DTM dolorosa, 

ou qualquer outra condição que necessitasse de tratamento odontológico, receberam 

encaminhamento para realização de tratamento na Faculdade de Odontologia de 

Araraquara-UNESP. Além disso, foram oferecidas palestras educativas para todos 

alunos das escolas participantes, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre 

as condições dolorosas e também promover conceitos de autocuidados entre os 

adolescentes.  

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da Faculdade de Odontologia de Araraquara- UNESP (CAAE: 

54755616.3.0000.5416) (Anexo J).  

 

4.6 Análise Estatística 

Os dados foram organizados e apurados para todas as variáveis de estudo no 

software SPSS, versão 16.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Grupos 

com e sem DTM dolorosa foram estratificados por variáveis demográficas. O teste do 

qui-quadrado, teste exato de Fisher e o Mann Whitney foi utilizado para estudo das 

associações de interesse e razão de prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% 

(IC) foram aplicados. O nível de significância adotado foi de 5%.  
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Análise descritiva 

Avaliamos um total de 713 adolescentes, desses 23 foram excluídos de acordo 

com os critérios de exclusão: 5 por apresentarem lesões de cárie extensas, 1 com 

dente fraturado, 6 por uso de aparelho oclusal e 11 devido ao uso de medicação 

(Ritalina e Venvanse para Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade - 

TDAH, Vertigium - uso contínuo para migrânea, Gardenal e Topiramato - uso contínuo 

para convulsões, Cloridrato de clomipramina- uso contínuo para depressão, 

Prednisona – uso contínuo para hepatite e Lorax – uso contínuo para ansiedade) 

(Figura 2). 

 

Figura 2 -  Diagrama de fluxo da amostra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim, nossa amostra final foi composta por 690 adolescentes, sendo 389 

meninas (56,4%). Grande parte dos indivíduos encontrava-se em estágio de 

desenvolvimento puberal (64,2%), declaravam-se como pardos (37,4%), eram de 

classe média (C) (48,7%) e alunos de escolas públicas (97,8 %) (Tabela 4).  

Fratura dentária n=1 

Uso aparelho oclusal n= 6 

Não aceitaram participar n=497 

Convidados a participarem n=1210 

Avaliados n=713 
Taxa de adesão = 58,9% 

Amostra final n=690 

Excluídos 
n=23 

Sem DTM dolorosa n=578 

(83,8%) 

DTM dolorosa n=112 (16,2%) 

 

Cárie extensa    n= 5 

Uso de medicamentos 

n=11 
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A Tabela 4 apresenta as características sociodemográficas segundo os grupos 

com e sem DTM dolorosa. Não foram encontradas diferenças significativas entres os 

grupos exceto pela raça, dor no corpo e a intensidade de dor orofacial. 

Tabela 4 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e características 
sociodemográficas. Araraquara, 2017 

  DTM dolorosa¨    

Características Ausente Presente 2 P 

 n(%) 


 

 Média ± dp   

Idade 12,7± 0,75 12,8± 0,78 -a 0,42 

Gênero      

Masculino  261 (86,7) 40 (13,3)   

Feminino 317 (81,5) 72 (18,5) 3,4 0,08 

Raça     

Branca 212 (89,8) 24 (10,2)   

Preta 74 (85,1) 13 (14,9)   

Parda        202 (78,3) 56 (21,7)   

Amarela 20 (83,3) 4 (16,7)   

Indígena 17 (77,3) 5 (22,7) 12,8 0,01* 

Estágio de maturação 
sexual 

    

Pré-puberal 126 (82,9) 26 (17,1)   

Puberal 376 (84,9) 67 (15,1)   

Pós-puberal 76 (80,0) 19 (20,0) 1,5 0,48 

Classe econômica     

A/B 248(82,4) 53 (17,6)   

C 285 (84,8) 51 (15,2)   

D/E  44 (84,6) 8 (15,4) 0,7 0,70 

Tipo de escola      

Pública 565(83,6) 111(16,4)    

Particular 13(92,9) 1(7,1) 0,3 0,57  

Dor no corpo      

Ausente 36(97,3) 1(2,7)    

Presente 542(83,0) 111(17,0) 4,3 0,04*  

Intensidade da dor 
orofacial 

Média ± dp 
   

 3,8± 2,12 5,4± 3,63 -a <0,001*  
                       *diferença estatísticamente significante para α= 0,05  
                                   a Teste Mann Whitney para amostras independentes 
                       ¨ DTM Disfunção Temporomandibular; dp: desvio-padrão. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na presente amostra, 281 (40,7%) adolescentes eram migranosos, 341 (49,4%) 

foram classificados como sedentários, 135 (19,6%) apresentaram sintomas 
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depressivos e 178 (25,8%) algum distúrbio respiratório do sono. Com relação às 

condições médicas dos adolescentes relatadas pelos responsáveis, 313 (45,5%) 

apresentavam doenças respiratórias, 78 (11,3%) doenças gastrointestinais, 16 (2,3%) 

doenças endócrinas, 56 (8,1%) doenças cardíacas/hematológicas, 100 (14,5%) dor 

no corpo, 51 (7,4%) alterações emocionais/psicológicas e 5 (0,7%) doenças 

ginecológicas. 

Em relação ao diagnóstico de obesidade, pelo IMC, 14 (2,0%) adolescentes 

eram desnutridos, 407 (59,0%) tinham peso normal, 159 (23,0%) estavam com 

sobrepeso, 110 (15,9%) obesos. De acordo com a BIA, 184 (26,7%) apresentavam 

gordura inferior a faixa saudável, 357 (51,7%) apresentaram nível saudável de 

gordura, 73 (10,6%) nível de gordura acima da faixa saudável e  74 (10,7%) obesos. 

De acordo com a prega cutânea do tríceps, 619 (89,7%) foram classificados como 

normais e 71 (10,3%) obesos; com a prega cutânea subescapular, 621 (90,0%) foram 

considerados normais e 69 (10,0%) obesos. Em relação a circunferência do braço, 

618 (89,6%) eram normais e 72 (10,4%) obesos. Ainda, a circunferência abdominal 

demonstrou que 622 (90,1%) eram normais e 68 (9,9%) obesos. 

 

5.2 Análise Univariada  

5.2.1 Preditores primários  

Realizamos análises univariadas para investigar a associação entre a presença 

da DTM dolorosa, sedentarismo e obesidade. 

  O diagnóstico de obesidade foi avaliado por meio do IMC, BIA, pregas 

cutâneas, circunferência do braço e abdominal. Os voluntários foram classificados em 

duas categorias de acordo com o IMC para estudarmos a associação com a presença 

de DTM dolorosa. O ponto de corte adotado foi aquele que classifica os indivíduos em 

sobrepeso/obesidade presente (z≥1) ou ausente (z<1) (Tabela 5). 

Tabela 5 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e o diagnóstico  
de obesidade segundo o IMC. Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   

IMC# Ausente Presente Total RP(95% IC) 2 (p)

N (z<1) 284(83,3%) 57(16,7%) 341(100%) Ref   

SP e OB (z≥1) 294(84,2%) 55(15,8%) 349(100%) 0,99(0,93-1,06) 0,06 (0,812) 

Total 578(83,8%) 112(16,8%) 690(100%)   
              ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 
                      #IMC: Índice de Massa Corporal, N: Normal, SP: Sobrepeso, OB: Obeso 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Não foi possível identificar associação entre DTM dolorosa e obesidade 

segundo o IMC. 

Além disso, foi investigada a associação entre a presença de DTM dolorosa e 

o diagnóstico de obesidade de acordo com a BIA (Tabela 6). Os indivíduos foram 

agrupados em GInf + GS e GSup + GOB.  

Tabela 6 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e o diagnóstico 
de obesidade segundo a BIA. Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   

%Gordura Corporal# Ausente Presente Total RP(95% IC) 2 (p)

GInf+GS 447(82,6%) 94(17,4%) 541(100%) Ref  

GSup+ GOB 129(87,8%) 18(12,2%) 147(100%) 0,94(0,88-1,01) 1,87(0,171) 

Total 576(83,7%) 112(16,3%) 688(100%)   
        ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 
             #GS: Saudável, GInf: Subgordura, GSup: Sobregordura, GOB: Obeso 

Fonte: Elaboração própria. 

Não houve associação entre DTM dolorosa e obesidade segundo a BIA. 

Os voluntários foram ainda classificados de acordo com a pregas cutâneas 

tricipital (PCT), subescapular (PCS) e a circunferência do braço (CB) segundo o p90, 

para estudo da associação com a presença de DTM dolorosa (Tabela 7). 

Tabela 7 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e o diagnóstico 
de obesidade segundo as pregas cutâneas tricipital e subescapular e a 
circunferência do braço. Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   

 Ausente Presente Total RP(95% IC) 2 (p) 

PCT      

Normal (P<90) 514(83,0%) 105(17,0%) 619(100%) Ref  

Obesos (P≥90) 64(90,1%) 7(9,9%) 71(100%) 0,92(0,85-1,00) 1,87(0,171) 

Total 578(83,8%) 112(16,2%) 690(100%)   

PCS      

Normal (P<90) 517(83,3%) 104(16,7%) 621(100%) Ref  

Obesos (P≥90) 61(88,4%) 8(11,6%) 69(100%) 0,94(0,86-1,03) 0,86(0,352) 

Total 578(83,8%) 112(16,2%) 690(100%)   

CB      

Normal (P<90) 514(83,2%) 104(16,8%) 618(100%) Ref  

Obesos (P≥90) 64(88,9%) 8(11,1%) 72(100%) 0,94(0,86-1,02) 1,16(0,282) 

Total 578(83,8%) 112(16,2%) 690(100%)   
        ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 
             #PCT: Prega Cutânea Tricipital, PSC: Prega Cutânea Subescapular, CB: Circunferência Braço 
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Fonte: Elaboração própria. 
 

Novamente, não foram identificadas associações entre DTM dolorosa e a 

obesidade de acordo com as pregas cutâneas e a circunferência do braço. 

Por fim, a obesidade foi avaliada de acordo com a circunferência abdominal 

(CA). Os voluntários foram classificados em duas categorias de acordo com a 

distribuição em percentis segundo gênero para estudo da associação com a presença 

de DTM dolorosa (Tabela 8). 

Tabela 8 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e a composição 
corporal segundo a circunferência abdominal. Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   

CA# Ausente Presente Total RP(95% IC) Fisher 

Meninos      

Normal (P<90) 235(86,4%) 37(13,6%) 272(100%) Ref  

Excesso (P≥90) 26(89,7%) 3(10,3%) 29(100%) 0,96(0,84-1,10) 0,779 

Total 261(86,7%) 40(13,3%) 301(100%)   

Meninas      

Normal (P<90) 285(81,4%) 65(18,6%) 350(100%) Ref  

Excesso (P≥90) 32(82,1%) 7(17,9%) 39(100%) 0,99(0,85-1,16) 1,000 

Total 317(81,5%) 72(18,5%) 389(100%)   
               ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 
                       #CA: Circunferência Abdominal 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Não houve associação significativa entre DTM dolorosa e o excesso de peso 

avaliado pela circunferência abdominal. 

Além disso, investigamos a associação entre a presença de DTM (dor 

miofascial e disfunção articular), a DTM dolorosa e o sedentarismo (Tabela 9).  
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Tabela 9- Estudo de associação entre a presença de DTM, DTM dolorosa e o 
sedentarismo. Araraquara, 2017. 
 

 Nível de atividade física   

 Ativo Sedentário Total RP(95% IC) 2 (p) 

DTM dolorosa¨      

Ausente 292(50,5%) 286(49,5%) 349(100%) Ref.  

Presente 57(50,9%) 55(49,1%) 341(100%) 
0,99(0,81-

1,21) 0,00(0,942) 

Dor Miofascial      

Ausente 305(50,2%) 303(49,8%) 608(100%) Ref.  

Presente 44(53,7%) 38(46,3%) 82(100%) 
0,93(0,75-

1,16) 0,23(0,634) 
Disfunção 
Articular      

Ausente 309(51,3%) 293(48,7%) 602(100%) Ref.  

Presente 40(45,5%) 48(54,5%) 88(100%) 
1,13(0,89-

1,44) 0,84(0,360) 
*diferença estatísticamente significante para α= 0,05 
¨DTM: Disfunção Temporomandibular 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Também não foi possível observar associação significante entre os tipos de 

DTM, presença de DTM dolorosa e o sedentarismo. 

5.2.2 Possíveis comorbidades 

Além das análises com as variáveis de interesse, realizamos análises 

univariadas para investigar a associação entre DTM dolorosa e os possíveis 

comorbidades (migrânea, sintomas depressivos e distúrbios respiratórios do sono). 

Tabela 10 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e a migrânea. 
Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   

Migrânea Ausente Presente Total RP(95% IC) 2 (p)

Não 364(89,0%) 45(11,0%) 409(100%) Ref  

Sim 214(76,2%) 67(23,8%) 281(100%) 1,17(1,08-1,26) 19,27(<0,001)* 

Total 578(83,8%) 112(16,2%) 690(100%)   
                  *diferença estatísticamente significante para α= 0,05 
                  ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

A presença de DTM dolorosa foi associada significantemente com a presença 

de migrânea. 
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Tabela 11- Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e sintomas 
depressivos. Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   

Sintomas Depressivos Ausente Presente Total RP(95% IC) 2 (p)

Não 475(85,6%) 80(14,4%) 550(100%) Ref  

Sim 103(76,3%) 32(23,7%) 135(100%) 1,12(1,01-1,24) 6,22(0,01)* 

Total 578(83,8%) 112(16,2%) 690(100%)   
       *diferença estatísticamente significante para α= 0,05 
       ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Além disso, houve associação significante entre a presença de DTM dolorosa 

e a presença de sintomas depressivos. 

 

Tabela 12 - Estudo de associação entre a presença de DTM dolorosa e distúrbios 
respiratórios do sono. Araraquara, 2017 

 DTM dolorosa¨   
Distúrbios Respiratórios 

do Sono Ausente Presente Total 
RP(95% IC) 2 (p)

Não 430(84,6%) 78(15,4%) 508(100%) Ref  

Sim 144(80,9%) 34(19,1%) 178(100%) 
1,05(0,96-

1,13) 
1,09 

(0,30) 

Total 574(83,7%) 112(16,3%) 690(100%)   
      *diferença estatísticamente significante para α= 0,05 
      ¨DTM: Disfunção Temporomandibular 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Não foi observada diferença significativa entre a presença de DTM dolorosa e 

os distúrbios respiratórios do sono. 
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6 DISCUSSÃO  
 

A investigação entre a DTM dolorosa e a obesidade tem sido pouco estudada 

tanto em adultos quanto em adolescentes. Até onde sabemos, nosso estudo anterior 

foi o primeiro a avaliar especificamente essa relação na população adulta21. No 

presente estudo, conduzido em uma amostra de adolescentes, um aspecto de 

merecido destaque é o fato da obesidade ter sido avaliada de quatro formas 

diferentes, incluindo o IMC, o exame de BIA, mensuração das pregas cutâneas 

(tricipital e subescapular) e das circunferências (braço e abdominal). Portanto, a 

comparação dos dados desse trabalho com a literatura disponível até o momento é 

de certa forma difícil de ser realizada, tanto pela literatura relativamente escassa 

quanto pela metodologia usada em estudos prévios que investigaram a relação entre 

obesidade e DTM.  

Na presente amostra, 16,2% dos adolescentes apresentaram DTM dolorosa. A 

literatura mostra ampla variação da prevalência de DTM em crianças e adolescentes 

com taxas entre 2% e 68%82–84. Em estudo anterior realizado pelo nosso grupo, 25% 

dos 1.307 adolescentes30 que compuseram a amostra, apresentavam DTM dolorosa, 

sendo ligeiramente maior entre as meninas (27,6%) em relação aos meninos (22,2%), 

o que é semelhante aos achados da literatura30,83, embora não tenha sido observada 

diferença significativa. Segundo a literatura, as diferenças de gênero começam na 

puberdade, quando o risco de desenvolver dor parece estar aumentado pela presença 

de hormônios reprodutivos em meninas85. A ausência de diferenças significativas na 

prevalência de DTM dolorosa entre os gêneros observada no presente estudo pode 

ser explicada pelo fato de nossa amostra apresentar uma faixa de idade pequena (12 

a 14 anos), e também pelo fato de que os indivíduos (independente do sexo) estavam 

em um estágio puberal semelhante.  

Em nossa amostra, 50% dos adolescentes apresentou z≥1, de acordo com o 

IMC-z segundo idade e gênero, caracterizando excesso de peso ou obesidade 

(Tabela 5). De acordo com a BIA, 21% tinham gordura corporal acima do normal ou 

em nível de obesidade (Tabela 6). A mensuração das pregas cutâneas (tricipital e 

subescapular) e as circunferências (braço e abdominal) mostrou que 10% da amostra 

foram classificados como obesos (Tabela 7 e 8). Essas taxas corroboram com dados 

da literatura, apontando para uma prevalência que varia de 6,3% a 30,3% em 

adolescentes43,46,47,86. No entanto em nenhuma das avaliações foi encontrado 
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associação com a DTM dolorosa. Nossos achados estão de acordo com um estudo 

anterior, no qual não foi encontrada associação significativa entre DTM dolorosa e a 

composição corporal entre adolescentes17 . A diferença do que foi encontrado nessa 

população em relação aos adultos, pode ser explicado pelo fato que de que a média 

de idade dos adolescentes deste estudo foi de 12,7 anos, e segundo Wilson44 o 

aumento do IMC se acentua significantemente a partir dos 13 anos junto a um 

aumento de busca por tratamentos para dor.  

  Nossa hipótese inicial era de que assim como nos adultos, a obesidade 

apresentasse uma relação com a DTM dolorosa nos adolescentes, tendo em vista que 

o mecanismo da relação entre obesidade e dor está baseado no fato de que a 

obesidade impõe um estado pró-nociceptivo nos indivíduos, o que pode facilitar os 

processos de dor19.  No entanto, segundo Miraglia e Mello45 o processo inflamatório 

oriundo da obesidade está diretamente ligado ao tempo de exposição ao excesso de 

peso e por essa razão está mais evidente nos adultos do que nas crianças e 

adolescentes. Em contraponto, segundo Smith42 os achados de associação entre dor 

musculoesquelética e obesidade em adolescentes, estão mais relacionados a 

questões mecânicas do que a alterações inflamatórias, nesse contexto não teria 

impacto na DTM dolorosa.  

   Ainda, segundo Paulis et al.87, o sedentarismo pode reforçar a relação entre 

sobrepeso e dor musculoesquelética em crianças e adolescentes. Entretanto, não 

houve associação significativa entre a presença ou os tipos de DTM (dor miofascial 

ou disfunção articular), e o sedentarismo (Tabela 9). Tais achados corroboram os 

resultados de estudos prévios conduzidos por LeResche et al.17 e Wieler et al.88 que 

também não encontraram diferenças em relação à prevalência de DTM em 

adolescentes fisicamente ativos.  

  Outro aspecto que tem merecido destaque nesse tipo de estudo é a investigação 

dos possíveis fatores de confusão. Em concordância com achados de estudos 

anteriores14,23,60,89 a migrânea mostrou-se associada com a DTM dolorosa (Tabela 

10). O mesmo foi observado em estudos realizados com amostras compostas por 

indivíduos adultos11,90–93,  apontando uma relação de comorbidade entre essas 

condições.  Tais estudos apontaram para uma alta taxa de prevalência de cefaleias 

primárias em indivíduos com DTM, principalmente a DTM muscular. Da mesma 

maneira, indivíduos com cefaleia apresentam elevada prevalência de DTM. Tem sido 

sugerido uma relação de comorbidade entre a DTM e as cefaleias, principalmente a 
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migrânea, uma vez que ambas utilizam a mesma via de condução e modulação da 

dor.  Além disso, o fenômeno de sensibilização central e periférica podem contribuir 

com a comorbidade dessas condições11.  

 Com relação aos sintomas depressivos, houve uma associação significativa entre 

DTM dolorosa e sintomas depressivos (Tabela 11) o que vai de encontro com os  

estudos anteriores27,82,94. Os pacientes com DTM dolorosa respondem mais 

emocionalmente a qualquer mudança ambiental do que os indivíduos normais95 e os 

indivíduos com depressão apresentam mais sintomas de DTM, indicando uma relação 

entre fatores emocionais e a DTM27 que pode ser explicada por fatores genéticos, 

aumento de fatores inflamatórios e a sensibilização central96. 

 Além disso, não foi identificada associação significativa com a DTM dolorosa e os 

distúrbios do sono (Tabela 12). Isso talvez seja explicado novamente pela faixa etária 

desse estudo, diferentemente dos achados de Drabovicz et al.29, que avaliou 

adolescentes de 18 a 19 anos. Nossa hipótese é de que esses distúrbios fiquem mais 

comuns em fases mais avançadas da adolescência. 

 O presente estudo tem algumas limitações e pontos fortes que devem ser 

destacados. Com relação às limitações, por se tratar de um estudo transversal, 

apenas uma possível associação poderia ser demonstrada, e não uma relação de 

causa-efeito. Em segundo lugar, a representatividade da amostra é limitada, uma vez 

que a maioria dos adolescentes avaliados eram estudantes de escolas públicas da 

cidade. Portanto, os resultados não podem ser extrapolados para a população geral 

de adolescentes. Além disso, realizamos o cálculo amostral utilizando os dados de 

nosso estudo prévio conduzido em uma população adulta devido a escassa literatura 

em adolescentes. Apesar do cálculo e de termos ainda acrescentado 20% a amostra 

final, a mesma não tem poder estatístico suficiente para o estudo da associação entre 

obesidade e DTM. Dentre os pontos fortes desse estudo, destaca-se o fato de termos 

aplicado quatro diferentes métodos para avaliação da obesidade, o que poderia 

minimizar as limitações inerentes ao método de avaliação da composição corporal. 

Ainda, utilizamos uma metodologia internacionalmente aceita e padronizada para a 

classificação de DTM97. Por fim, esse foi um estudo bem controlado, que contou com 

uma equipe treinada e experiente para sua execução, com uma pesquisadora 

calibrada para aplicar e interpretar as avaliações do RDC-Eixo I e da obesidade. 

O presente estudo não encontrou associação entre a presença de DTM 

dolorosa, sedentarismo e obesidade. Entretanto, como essa relação atinge a 
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população adulta, torna-se importante a orientação precoce, gerando assim um perfil 

mais informado de adolescentes o que colabora na prevenção da DTM em idades 

mais avançadas.  
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7 CONCLUSÃO 
 

Baseado nos objetivos propostos e nos resultados obtidos, e considerando as 

limitações do estudo, pode-se concluir que a obesidade, e o sedentarismo, não 

estiveram associadas com a presença da DTM dolorosa em adolescentes.  
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APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO 
 

 

 Você está sendo convidado para participar da pesquisa: Investigação epidemiológica da relação entre 

disfunção temporomandibular, comorbidades dolorosas, obesidade e distúrbios do sono em adolescentes. 

Seu responsável permitiu que você participasse da pesquisa que tem o objetivo de saber como acontece a 

dor na face e saber se outras dores no corpo, distúrbios do sono e o peso das pessoas podem deixar essas dores 

mais fortes e constantes. Os adolescentes que irão participar dessa pesquisa têm de 12 a 14 anos.  Você não precisa 

participar se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. Você responderá a algumas 

perguntas a respeito de sua dor, irá nos mostrar em um desenho onde você sente dor, e será examinado (a) pelos 

pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Araraquara/UNESP, na escola onde estuda. Isso levará em média 

um tempo de 30 minutos. Os pesquisadores irão examinar sua cabeça, face, pescoço e braços, observando e 

palpando os locais onde sente dor, verificando a sensibilidade e os movimentos, as articulações e os músculos, as 

gengivas e a maneira como seus dentes se encaixam. Nessas mesmas áreas também será feito um exame com um 

aparelho chamado algômetro. O pesquisador irá encostar esse aparelho na pele dessas áreas e fará uma pressão 

leve até que você sinta uma dor leve nesse local. Nesse momento você vai avisar que sentiu dor e o pesquisador 

imediatamente irá interromper a pressão. Além disso, serão feitos exames para avaliação nutricional. Para isso 

iremos medir sua altura, a circunferência abdominal e as pregas cutâneas. E faremos um exame chamado 

bioimpedância, que é um procedimento seguro feito em um aparelho semelhante a uma balança para medir o peso 

corporal, que não causa nenhum tipo de dor ou desconforto, não envolve agulhas ou qualquer outro procedimento 

que possa os colocar em risco. Esse exame irá avaliar a quantidade de gordura presente no seu corpo e mostrará 

onde ela mais se concentra, por exemplo, na região visceral (barriga). Por fim, você deverá auto-avaliar seu estágio 

de desenvolvimento ou maturação sexual.  Para isso, um dos pesquisadores do mesmo sexo que você, irá lhe 

apresentar em particular, 5 figuras (desenhos) com as diferentes fases de desenvolvimento de pelos pubianos. Você 

deverá identificar sozinho(a) a figura que mais se assemelha com a quantidade de pelos pubianos que apresenta na 

atualidade. Tal análise é parte fundamental na avaliação do seu desenvolvimento biológico. Além disso, um 

pesquisador irá enviar mensagens de textos no celular do seu responsável legal duas vezes ao dia, com o objetivo 

de te lembrar a preencher um diário de sono e dor. Fui informado(a) que esses exames não oferecem nenhum risco 

à sua integridade física, e que se causarem alguma dor ou desconforto (por exemplo, durante a palpação dos 

músculos da face), essa será leve e de curta duração (somente durante o exame). Além disso, também fui informado 

(a) que se eu sentir qualquer tipo de constrangimento ou desconforto emocional (por exemplo, sentir-me 

envergonhado) e não quiser responder as perguntas, posso me recusar ou mesmo desistir de participar em qualquer 

momento. Essa possível desistência não trará nenhum tipo de prejuízo futuro. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa serão publicados, mas sem identificar os 

adolescentes que participaram da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar a qualquer 

momento. 

 Eu ________________________________________________________________ aceito participar da pesquisa 

Investigação epidemiológica da relação entre disfunção temporomandibular, comorbidades dolorosas, 

obesidade e distúrbios do sono em adolescentes. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que a qualquer 

momento, posso dizer “não” e desistir sem que isso me cause qualquer problema. Os pesquisadores tiraram 

minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Declaro que todas estas informações me foram 

explicadas verbalmente e que recebi uma via deste, a qual li e compreendi.    

Araraquara, ___ de _______________ de 20___. 

 

_______________________________________                                            

____________________________________ 

                  Assinatura do paciente                                                                         Assinatura do pesquisador 

responsável 

Telefone do Pesquisador Responsável: (16) 3301-6412 / 3301-6427 

Telefone do Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia: (16) 3301-6432  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 Eu, ________________________________________________________, RG ___________________________, 

morador (a) à _______________________________________________cidade de ________________________, profissão 

______________________________________________, celular para contato (___) __________________________ 

responsável legal de ___________________________________________________ autorizo-o (a), voluntariamente, em 

participar da pesquisa: Investigação epidemiológica da relação entre disfunção temporomandibular, comorbidades 

dolorosas, obesidade e distúrbios do sono em adolescentes. Foi-me explicado e entendi que a pesquisa será para avaliar uma 

condição dolorosa que ocorre na face, chamada disfunção temporomandibular (DTM), e que esta não põe em risco a vida do 

adolescente.Compreendi que o objetivo da pesquisa é saber como acontece a dor na face e saber se o peso corporal, os distúrbios 

do sono e dores em outras partes do corpo podem deixar essas dores mais fortes e constantes. Para isso, o adolescente pelo qual 

sou responsável, responderá a perguntas a respeito da presença de dores na região de cabeça, pescoço e demais áreas do corpo, 

indicará através de desenhos as áreas onde sente dor. Além disso, ele/ela será examinado (a) pelos pesquisadores/dentistas 

formados da Faculdade de Odontologia de Araraquara/UNESP, na escola onde estuda sem custo algum, não sendo necessário 

qualquer reembolso ou ressarcimento financeiro. Esses procedimentos levarão em média um tempo de 30 minutos para serem 

aplicados. Para complementarmos a avaliação, o senhor (a) deverá responder a um questionário. Os adolescentes que 

concordarem e forem autorizados pelos responsáveis para participar, serão examinados pelos pesquisadores (cabeça, face, 

pescoço e os braços), que vão observar e palpar os locais onde eles sentem dor, verificando a sensibilidade e os movimentos, 

as articulações e os músculos, as gengivas e a maneira como seus dentes se encaixam. Nessas mesmas áreas também será feito 

um exame com um aparelho chamado algômetro. O pesquisador irá encostar esse aparelho na pele dessas áreas e fará uma 

pressão leve até que o adolescente sinta uma leve dor nesse local, quando então o pesquisador imediatamente irá interromper 

a pressão. Fui informado (a) que esses exames não oferecem nenhum risco à integridade física do adolescente, e que se causarem 

alguma dor ou desconforto essa será leve e de curta duração (somente durante o exame). Além disso, farão exames para 

avaliação nutricional do adolescente, como a altura, a circunferência abdominal e as pregas cutâneas. Farão também o exame 

de bioimpedância, que se trata de um procedimento seguro que não causa nenhum tipo de dor ou desconforto e não envolve 

agulhas ou qualquer outro procedimento que ofereça risco. Esse exame irá avaliar a quantidade de gordura presente no corpo 

e mostrará onde ela mais se concentra, por exemplo, na região visceral (barriga). O acúmulo de gordura nessa área do corpo é 

chamada de obesidade visceral e aumenta as chances da pessoa desenvolver doenças como diabetes, dores pelo corpo, 

hipertensão (pressão alta). Além disso, o adolescente deverá auto-avaliar seu estágio de desenvolvimento ou maturação sexual. 

Ou seja, o avaliador (a) apresentará ao adolescente em particular, 5 figuras (desenhos) com as diferentes fases de 

desenvolvimento de pêlos pubianos, e este (a) sozinho(a) deverá identificar a figura que mais se assemelha com a quantidade 

de pêlos pubianos que apresenta na atualidade. Tal análise é parte fundamental na avaliação do desenvolvimento biológico do 

adolescente. Informo que os avaliadores serão do mesmo sexo do avaliado. Também fui informado que um pesquisador irá 

enviar mensagens de textos  no meu celular duas vezes ao dia, com o objetivo de lembrar o adolescente a preencher um diário 

de sono e dor. Por fim, fui informado(a) que esses exames não oferecem nenhum risco à integridade física do adolescente, e 

que se causarem alguma dor ou desconforto (por exemplo, durante a palpação dos músculos da face), essa será leve e de curta 

duração (somente durante o exame). Caso a dor provocada pelo exame persista, mesmo após interrupção da pressão, o 

participante poderá entrar em contato com o pesquisador para obter assistência imediata. Além disso, também fui informado 

(a) que se o adolescente sentir qualquer tipo de constrangimento ou desconforto emocional (por exemplo, sentir-se 

envergonhado) e não quiser responder as perguntas, poderá se recusar ou mesmo desistir de participar em qualquer momento. 

Essa possível desistência não trará nenhum tipo de prejuízo futuro para qualquer um de nós.  

Declaro ter pleno conhecimento dos direitos e condições que me foram garantidas: 

1. Receber resposta a qualquer pergunta ou dúvida a respeito da entrevista e do exame. 

2. A liberdade de não participar da pesquisa, caso não queira, sem dano algum. 

3. A segurança de que a minha identidade (e dos adolescentes) e dados pessoais serão mantidos em sigilo. 

4. O compromisso de que essas informações serão utilizadas para estudo da dor na face. 

5. Receberei o resultado das avaliações, além de orientações caso seja detectada alguma disfunção no adolescente pelo qual sou 

responsável. 

6. Os adolescentes que necessitarem, serão encaminhados para tratamento odontológico nas clínicas da Faculdade de Odontologia, e 

os atendimentos irão  ocorrer de acordo com a disponibilidade de atendimento da área. 

7. Receberão também orientação para procura de tratamento médico e/ou psicológico, fora da Faculdade de Odontologia, se 

necessário. 

Declaro que todas estas informações me foram explicadas verbalmente e que recebi uma via deste, a qual li e compreendi.                   

                                                                                                                                  Araraquara, ___ de 

_______________ de 20___. 

 

_______________________________________                                                                         
                Assinatura do responsável                                                                                                    Assinatura do pesquisador responsável 

Telefone do Pesquisador Responsável: (16) 3301-6412 / 3301-6427 Telefone do Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia: (16) 3301-

6432      
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 APÊNDICE C - FICHA CLÍNICA PARA O DIAGNÓSTICO INICIAL DE DTM 
 

Ficha clínica para diagnóstico inicial da DTM 

Nome_______________________________________________________ 
Se houver dor: 

1) Localização da dor : (     ) localizada                     (     ) espalhada 

2) Comportamento: 

a) da dor: (   ) persistente – todos os dias  (    ) recorrente – crises 

b) da crise: (    ) contínua – todo tempo  (    ) intermitente 

3) Tipo de dor:     (   ) pulsátil/latejante       (   ) queimação   (   ) agulhadas/pontadas     

 (   ) peso/pressão/aperto    (   ) outro 

4) Duração e frequência dos episódios ou crises de dor: 

Frequência: (   ) diária (   ) semanal       (   ) mensal (   ) outro 

Duração: (   ) minutos (   ) horas (   ) dias   (   ) o tempo todo 

5) Período de piora: (   ) manhã    (   ) tarde    (   ) noite    (    ) indiferente 

6) Fatores agravantes:  (   ) mastigação (    ) estresse     (    ) frio/calor 

7) Fatores amenizantes: (    ) medicação  (     ) compressa frio/quente  (     ) tratamento específico 

8) Histórico de tratamentos anteriores 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9) Etnia: 
(  ) Branco(a); 

(  ) Preto (a); 

(  ) Pardo(a); 

(  ) Amarelo(a); 

(  ) Indígena. 
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APÊNDICE D – EXAME CLÍNICO INTRAORAL  
       

 
A. ODONTOGRAMA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TECIDOS MOLES 

 

 

Língua  (    ) Normal 

  (    ) Alterada 

 

Alteração_____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Soalho da boca (    ) Normal   

  (    ) Alterada 

 

Alteração_____________________ 

_____________________________ 

 

 

Palato  (    ) Normal    

  (    ) Alterada 

 

Alteração_____________________ 

_____________________________ 

 

 

Mucosa jugal (    ) Normal   

  (    ) Alterada 

 

Alteração_____________________ 

_____________________________ 

 

 

Lábios  (    ) Normal   

  (    ) Alterada 

 

Alteração_____________________ 

_____________________________ 

 

 

Usa aparelho ortodôntico?  (   ) não  (    ) sim 

Se sim, qual?   (    ) Fixo (   ) Móvel 

 

DENTE LEGENDA 

Ausente X 

Cárie extensa O 

Fraturado (  ) 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA A AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO MÉDICA 

Gostaríamos de saber algumas informações sobre a saúde do adolescente. Por favor, leia todos 

os itens com atenção e assinale “sim” ou “não”. 

ALGUM MÉDICO JÁ DISSE PARA VOCÊ QUE O ADOLESCENTE TEM OU ESTÁ COM 

 

Seu adolescente nasceu prematuro?      ( ) Não  ( ) Sim 

Se sim, o adolescente nasceu com quantas semanas de gestação? _________________________ 

Ficou recebendo cuidados no hospital por quanto tempo? _______________________________ 

 

O adolescente possui alguma outra doença que não foi citada acima? (     ) Não        (     ) Sim 

Se sim, qual?____________________________________________________________________ 

 

O adolescente faz uso de alguma medicação todos os dias? (     ) Não        (     ) Sim 

Se sim: 

                             Qual?                       Para que? 

_____________________________________                _________________________________ 

_______________________________________________                         __________________________________________ 
________________________________________________     __________________________________________ 
 
O adolescente faz uso de alguma medicação frequentemente  (pelo menos 1 vez por semana)? (     ) Não        

(     ) Sim 

Se sim: 

                             Qual?                       Para que? 

 
 

Bronquite           (     ) Não      (     ) Sim  Fibromialgia (     ) Não      (     ) Sim 

Rinite                  (     ) Não      (     ) Sim Artrite Reumatoide (     ) Não      (     ) Sim 

Sinusite                (     ) Não      (     ) Sim Lúpus eritematoso (     ) Não      (     ) Sim 

Asma (     ) Não      (     ) Sim Problemas na coluna (     ) Não      (     ) Sim 

Enfisema pulmonar (     ) Não      (     ) Sim Enxaqueca (     ) Não      (     ) Sim 

Pneumonia (     ) Não      (     ) Sim  

  Anemia (     ) Não      (     ) Sim 

Hipertensão (pressão alta) (     ) Não      (     ) Sim 

Refluxo gastresofágico (     ) Não      (     ) Sim Colesterol (     ) Não      (     ) Sim 

Síndrome do Intestino Irritável (     ) Não      (     ) Sim Problemas no coração (     ) Não      (     ) Sim 

Constipação intestinal  

(Intestino preso) 

(     ) Não      (     ) Sim  

Gastrite e/ou ulceras no 

estômago 

(     ) Não      (     ) Sim Depressão (     ) Não      (     ) Sim 

Colite (infamação no intestino) (     ) Não      (     ) Sim Anorexia e/ou Bulimia (     ) Não      (     ) Sim 

 Transtorno do Déficit de 

Atenção (Hiperatividade) 

(     ) Não      (     ) Sim 

Diabetes (     ) Não      (     ) Sim  

Hipotireoidismo  (     ) Não      (     ) Sim Para meninas 

Hipertireoidismo (     ) Não      (     ) Sim Ovários policísticos (     ) Não     (     ) Sim 

Hipoglicemia (     ) Não      (     ) Sim Endometriose (     ) Não      (     ) Sim 
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APÊNDICE F – AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

 
Avaliação Estado Nutricional 

Altura (m)- 
Peso (Kg)- 
IMC(kg/m²): 
 

% Gordura- 
Total=________________          BE=________________        
BD=________________                                          
PD=________________             PE=________________    
Tórax=________________                                                    
Conclusão( -/0/+/++):___________ 
 

Massa Muscular (Kg)-  
Total=________________          BE=________________        
BD=________________                                          
PD=________________             PE=________________    
Tórax=________________                                                    
Escala de Consistência Física-________________ 
 
Dobras Cutâneas- 
PCT=________________           PCS= ________________ 
 
Circunferência braço- D: _____________    E: _____________         
 

Circunferência abdominal - ________________   
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APÊNDICE G– CARTA AOS PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 
Prezado responsável, 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa pela Faculdade de Odontologia de Araraquara 

(FOAr- UNESP), com a finalidade de avaliação da disfunção temporomandibular (DTM), essa 

condição afeta a região da face e apesar de não causar nenhum risco à vida, pode comprometer 

as funções da boca. As áreas afetadas são os maxilares, a face e a região próxima ao ouvido, 

causando sintomas como dor espontânea, travamentos maxilares e dificuldade para mastigar. 

Também faremos o rastreamento de importantes condições incluindo as variáveis 

demográficas, o limiar de dor à nessa região, estágio de maturação sexual, estado 

nutricional/composição corporal, sedentarismo, condição de saúde geral e bucal, qualidade de 

vida, distúrbios do sono, dor persistente no corpo, dores de cabeça, sintomas de depressão, 

síndrome do intestino irritável e fibromialgia. 

 Com o seu consentimento, seu filho(a) será examinado gratuitamente na escola por um 

cirurgião-dentista pesquisador, apto para esta avaliação. A avaliação será composta por 

questionários e exames clínicos. Essa avaliação não oferece risco nenhum à saúde do seu 

filho(a). Para complementarmos a avaliação do seu filho(a) estamos enviando um questionário 

que o Sr(a) deverá responder com atenção e seriedade. 

Para fins de melhor esclarecimento, estamos enviando-lhe o endereço de um site, que 

contém informações detalhadas sobre a DTM e suas formas de controle. Caso seu filho seja 

diagnosticado com o problema, ressaltamos que ele será devidamente registrado no banco de 

dados da FOAr para que seja chamado para o devido tratamento dessa condição. 

Pedimos que o Sr(a) ou responsável legal leia e preencha cuidadosamente o termo de 

consentimento a seguir, guardando uma das cópias e devolvendo uma delas, pelo seu filho(a), 

juntamente com o questionário. O termo deverá estar devidamente preenchido, datado e 

assinado pelo responsável legal. Ressaltamos que não serão realizadas avaliações sem que esta 

documentação seja devolvida. 

     Obrigada por colaborar com a nossa equipe! 

 

     

 

Profa. Dra. Daniela Ap. de Godoi Gonçalves 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO PARA CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

 
Agora vamos fazer algumas perguntas sobre itens do domicílio para efeito de classificação 

econômica. Todos os itens de eletrônicos que vamos citar devem estar funcionando, incluindo 

os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de repor 

ou consertar nos próximos 6 meses. Vamos começar?  

 QUANTIDADE QUE POSSUI 

No seu domicílio tem__________(LEIA CADA ITEM) Não possui 1 2 3 4 ou + 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso particular.      

Quantidade de empregados mensalistas, considerando apenas o que trabalham 

pelo menos cinco dias por semana. 

     

Quantidade de máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho.      

Quantidade de banheiros (considerar todos banheiros com vaso sanitário 

privativos do domicílio.  

     

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e desconsiderando DVD 

de automóvel. 

     

Quantidade de geladeiras      

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex      

Quantidade de microcomputadores, considerando computadores de mesa, 

laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets, palms ou 

smartphones. 

     

Quantidade de lavadora de louças      

Quantidade de fornos de micro-ondas      

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para 

uso profissional 

     

Quantidade de máquinas secadora de roupas, considerando lava e seca      

A água utilizada no seu domicílio é proveniente de? 

 Rede geral de distribuição 

 Poço ou nascente 

 Outro meio 

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é: 

 Asfaltada/Pavimentada 

 Sem Pavimentação (Terra, Pedregulho, etc.) 

Qual o grau de instrução do chefe da família? Considere como chefe da família a pessoa que contribui com a maior 

parte da renda do domicílio. 

 Analfabeto ou Fundamental I incompleto 

 Fundamental I completo ou Fundamental II incompleto 

 Fundamental completo/ Médio incompleto 

 Médio completo/ Superior incompleto 

 Superior completo 
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ANEXO B – QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO RDC/TMD 
 

Q3- Você já sentiu dor na face em locais como a mandíbula (queixo), nos lados da cabeça, na frente do 

ouvido ou no ouvido nas últimas 4 semanas?  (  )Sim    ( ) Não 

[Se a resposta foi Não, pule para Q14] 

 

Q4- Há quanto tempo a sua dor na face começou pela primeira vez ?  

[Se começou há um ano atrás ou mais, responda a pergunta Q2.a] 

[Se começou há menos de um anos ,responda a pergunta Q2.b] 

Q4.a. Há quantos anos a sua dor na face começou pela primeira vez ?__ __ anos 

Q4.b. Há quantos meses a sua dor na face começou pela primeira vez ?__ __meses 

 

Q14a: “Alguma vez sua mandíbula (boca) já ficou travada de forma que você não conseguiu abrir 

totalmente a boca?”   

  (  )Sim    ( ) Não 

 

[Se você nunca teve travamento da mandíbula, não responda a questão Q3b] 

Q14b: “Este travamento da mandíbula (boca) foi grave a ponto de interferir com a sua capacidade de 

mastigar?”     

   (  )Sim    ( ) Não 
 

RDC/TMD - Formulário de Exame 
 
 
1. Você tem dor no lado direito da sua face, lado esquerdo ou ambos os lados ? 

nenhum   0 
direito 1 
esquerdo   2 
ambos 3 

 
2. Você poderia apontar as áreas aonde você sente dor ? 

Direito Esquerdo 

Nenhuma 0 Nenhuma 0 

Articulação  1 Articulação  1 

Músculos 2 Músculos 2 

Ambos 3 Ambos 3 

Examinador apalpa a área apontada pelo paciente, caso não esteja claro se é dor muscular ou articular. 
 
3. Padrão de Abertura 

Reto     0 
Desvio lateral direito (não corrigido)  1 
Desvio lateral direito corrigido (“S”)  2 
Desvio lateral esquerdo (não corrigido)  3 
Desvio lateral esquerdo corrigido (“S”)  4 
Outro Tipo _____________________  5 

(especifique) 
 

4. Extensão de movimento vertical        (incisivos maxilares utilizados: 11/21) 
a. Abertura passiva sem dor  __ __  mm     
b. Abertura máxima passiva __ __  mm    
c.       Abertura máxima ativa  __ __ mm 
d. Transpasse incisal vertical  __ __ mm 

 
Tabela abaixo: Para os itens “b” e “c” somente 

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

nenhuma Direito Esquerdo ambos nenhuma direito esquerdo ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 
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5. Ruídos articulares (palpação) 
     
     a.   Abertura                                 Direito            Esquerdo 
 Nenhum       0      0 
 Estalido       1      1  

Crepitação grosseira     2      2  
 Crepitação fina      3      3 
 Medida do estalido na abertura        __ __ mm         __ __ mm 
 

b. Fechamento                         Direito            Esquerdo 
 Nenhum       0          0 
 Estalido       1      1 
 Crepitação grosseira     2      2  
 Crepitação fina      3      3 
 Medida do estalido no fechamento  __ __ mm         __ __ mm 
 

c. Estalido recíproco eliminado durante abertura protrusiva? 
    Direito  Esquerdo 
 Sim       0      0 
 Não       1      1 
 NA           8      8  
 
6. Excursões 
       a.  Excursão lateral direita __ __  mm 
       b.  Excursão lateral esquerda __ __  mm 
       c.  Protrusão   __ __  mm 
 
Tabela abaixo: Para os itens “a” , “b” e “c”  

DOR MUSCULAR DOR ARTICULAR 

nenhuma Direito Esquerdo ambos nenhuma direito esquerdo ambos 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

0 1 2 3 0 1 2 3 

 
    d.  Desvio de linha média: __ __  mm      

 
 

 
 
7. Ruídos articulares nas excursões 
 

Ruídos direito 

 nenhum estalido Crepitação grosseira Crepitação leve 

Excursão Direita 0 1 2 3 

Excursão Esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 
         Ruídos esquerdo 

 Nenhum estalido Crepitação grosseira Crepitação leve 

Excursão Direita 0 1 2 3 

Excursão Esquerda 0 1 2 3 

Protrusão 0 1 2 3 

 
 
8. Dor muscular extra-oral com palpação 
       0 = Sem dor / somente pressão; 1 = dor leve; 2 = dor moderada; 3 = dor severa 
 

     DIREITO          ESQUERDO 
a. Temporal (posterior)         0  1  2  3      0  1  2  3 

b. Temporal (médio)         0  1  2  3      0  1  2  3 

c. Temporal (anterior)         0  1  2  3      0  1  2  3 

d. Masseter (superior - abaixo do zigoma)       0  1  2  3      0  1  2  3 

e. Masseter (médio - lado da face)        0  1  2  3      0  1  2  3 

f. Masseter (inferior - linha da mandíbula)          0  1  2  3      0  1  2  3 

g. Região mandibular posterior (região post digástrico)          0  1  2  3      0  1  2  3 

direito esquerdo NA 

1 2 8 



 62 

h. Região submandibular (região anterior digástrico)      0  1  2  3      0  1  2  3 

 
9. Dor articular com palpação                                                      DIREITO          ESQUERDO 

a.   Polo lateral (por fora)            0  1  2  3      0  1  2  3 

b.   Ligamento posterior (dentro do ouvido)                           0  1  2  3      0  1  2  3 

 
 
10. Dor muscular intra-oral com palpação                                     DIREITO           ESQUERDO 

a. Área do pterigoide lateral (atrás dos molares sup)            0  1  2  3       0  1  2  3 

       b.   Tendão do temporal               0  1  2  3       0  1  2  3 

       
11. Músculos cervicais                                                                  DIREITO            ESQUERDO 

a. Esternocleidomastoideo                                                     0  1  2  3             0  1  2  3 

b. Trapézio               0  1  2  3      0  1  2  3 

c. Cervicais posteriores              0  1  2  3      0  1  2  3 

 
 

RDC – RESUMO DOS RESULTADOS 

 
EIXO I – DIAGNÓSTICO: 
Grupo I – Disfunções Musculares (marque somente uma resposta) 

A. Dor miofascial (I.a) 
B. Dor miofascial com limitação de abertura (I.b) 
C. Nenhum diagnóstico do Grupo I 

 
Grupo II – Deslocamento do disco (marque somente uma resposta para cada 
articulação) 

                        ATM direita                      ATM esquerda 

A. Deslocamento com redução (II.a) 
B. Deslocamento sem redução, com 
limitação de abertura (II.b) 
Deslocamento sem redução, sem 
limitação de abertura (II.c) 
Nenhum diagnóstico do Grupo II 
  

A. Deslocamento com redução (II.a) 
B. Deslocamento sem redução, com 
limitação de abertura (II.b) 
Deslocamento sem redução, sem 
limitação de abertura (II.c) 
Nenhum diagnóstico do Grupo II 
 

 
Grupo III –Outras condições das articulações (marque somente uma resposta p/ cada 
lado) 

                       ATM direita                      ATM esquerda 

A. Artralgia (III.a) 
B. Osteoartrite (III.b) 
C. Osteoartrose (III.c) 
D. Nenhum diagnóstico do Grupo III 

A. Artralgia (III.a) 
B. Osteoartrite (III.b) 
C. Osteoartrose (III.c) 
D.  Nenhum diagnóstico do Grupo III 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO DE CEFALEIA 

 

1. Você já teve dor de cabeça alguma vez na vida? (  ) sim     (  )não 

 

2. Quantas vezes você teve de dor de cabeça no último ano? 

(  ) menos de 5 vezes (  ) entre 5 e 10 vezes  (  ) mais de 10 vezes 

 

3. Quantas vezes você teve dor de cabeça no último mês? 

(  ) não teve 

(  ) 1 a 4 vezes 

(  ) 5 a 9 vezes 

(  ) 10 a 14 vezes 

(  ) mais de 15 vezes 

 

4. Na maioria das vezes em que você teve dor de cabeça: 

(  ) continuou fazendo esportes, correndo ou pulando como se nada estivesse acontecendo 

(  ) continuou fazendo suas atividades, mas parou de fazer esportes, correr e pular 

(  ) parou de fazer tudo, precisou deitar-se 

(  ) parou de fazer tudo, deitou-se e chegou a chorar de dor 

 

5. Em que lugar é sua dor de cabeça? 

(  ) apenas de um lado da cabeça 

(  ) dos dois lados da cabeça 

(  ) às vezes de um lado e às vezes dos dois 

 

6. Como é a sua dor de cabeça? 

(  ) latejante, pulsátil (como um coração batendo na cabeça) 

(  ) como um peso ou aperto (não latejante) 

(  ) outro tipo de dor 

(  ) não sei qual o tipo de dor 

 

No momento da dor de cabeça, alguma vez você apresentou algum desses sintomas? 

7. A luz incomodava, ficou num lugar mais escuro da casa ou apagava a luz  

(  ) sim  (  )não 

8. O barulho incomodava, ficou num lugar mais silencioso da casa 

     (  ) sim  (  )não 

9. Se queixou de enjôo ou mal estar na barriga 

(  ) sim  (  ) não 

10. Chegou a vomitar   (  ) sim (  )não 
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11. Na maioria das vezes que você teve dor de cabeça, se você não tomar remédio para a dor 

(analgésico), quanto tempo leva para a dor passar? 

(  ) menos de 30 minutos 

(  ) entre 30 e 60 minutos 

(  ) entre 1 e 12 horas 

(  ) entre 12 e 24 horas 

(  ) entre 1 e 3 dias 

(  ) mais de 3 dias 

(  ) não sei quanto tempo dura porque sempre tomo remédio para dor 

 

 

12. No último mês quantas vezes você precisou tomar analgésico por causa de dor de cabeça? 

(  ) nenhuma vez 

(  ) 1 vez 

(  ) 2 a 4 vezes 

(  ) 5 a 7 vezes 

(  ) 8 a 14 vezes 

(  ) 15 ou mais vezes 

 

13. Você já foi a um médico por causa dessa dor de cabeça?  

(  ) sim   (  )não 

 

14. Algum médico já disse que você tem enxaqueca?  

(  ) sim   (  )não 

 

15. Se menina, já teve a primeira menstruação? (  ) sim  (  )não 

Se sim, a queixa de dor de cabeça acontece próximo ou durante a menstruação? 

 (  )sim   (  )não 
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ANEXO D – AVALIAÇÃO DA INTENSIDADE DE DOR OROFACIAL 

 

Escala de Faces Revisada (Silva, Thuler, 2008) 

 
 

 
 
Instruções: “Essas faces mostram o quanto algo pode provocar dor. Esta face (aponte para a 

face mais a esquerda) não expressa dor alguma. As faces mostram cada vez mais dor (aponte 

para cada uma da esquerda para a direita) até esta (face mais à direita) – esta expressa muita 

dor.   

 
 

Pense em todas as dores no rosto que você sentiu nos ÚLTIMOS 3 MESES e aponte para a 

face que expressa a dor neste momento. (Momento da consulta) 

                                           Face  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

                                          Pontuação      ( 0 )      ( 2 )      ( 4 )       ( 6 )      ( 8 )      ( 10 )  

 

 

Pense em todas as dores no rosto que você sentiu nos ÚLTIMOS 3 MESES e aponte para a 

face que expressa essa dor. (usual) 

                                           Face  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

                                          Pontuação      ( 0 )      ( 2 )      ( 4 )       ( 6 )      ( 8 )      ( 10 )  

 

 

Pense em todas as dores no rosto que você sentiu nos ÚLTIMOS 3 MESES e aponte para a 

face que expressa a pior dor sentida neste período. 

                                           Face  ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) 

                                          Pontuação      ( 0 )      ( 2 )      ( 4 )       ( 6 )      ( 8 )      ( 10 )  
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ANEXO E – ESCALA DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS DO SONO 

 

Nome do adolescente______________________________________________________________ 

Data de nascimento_____/_____/______   Idade___________________________ 

Instruções: Este questionário permitirá compreender melhor o ritmo vigília-sono (sono) do adolescente e avaliar se 

existe problemas em relação a isto. Ao responder considere cada pergunta em relação aos últimos 6 meses de vida da 

criança.  

Faça um X na alternativa (resposta) mais adequada. Para responder as questões abaixo sobre seu adolescente, leve em  

conta a seguinte escala: 

 

1. Quantas horas o adolescente dorme durante a 

noite? 

(1) 9 -11 horas (2) 8-9 horas (3) 7-8 horas (4) 5-7 horas  (5) Menos que 5 horas 

2. Quanto tempo o adolescente demora para 

adormecer? 

(1) Menos de 15 min (2) 15-30 min (3) 30-45 min (4) 54-60 min (5) Mais que 60 min 

 

  

Nunca 

Ocasionalmente 

(1 ou 2 vezes por 

mês) 

Algumas vezes 

( 1 ou 2 vezes 

por semana) 

Quase sempre 

(3 ou 5 vezes por 

semana) 

Sempre 

(todos os 

dias) 

3. O adolescente não quer ir para cama para dormir (1) (2) (3) (4) (5) 

4. O adolescente tem dificuldade para adormecer (1) (2) (3) (4) (5) 

5. Antes de adormecer o adolescente está agitado, nervoso ou sente 

medo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. O adolescente apresenta movimentos “bruscos”, repuxões ou 

tremores ao adormecer 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7. Durante a noite o adolescente faz movimentos rítmicos com a 

cabeça e o corpo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

8. O adolescente diz que está vendo “coisas estranhas” um pouco antes 

de adormecer 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9. O adolescente transpira muito ao adormecer (1) (2) (3) (4) (5) 

10. O adolescente acorda mais de duas vezes durante a noite (1) (2) (3) (4) (5) 

11. O adolescente acorda durante a noite e tem dificuldade em 

adormecer novamente 

(1) (2) (3) (4) (5) 

12. O adolescente mexe-se continuamente durante o sono (1) (2) (3) (4) (5) 

13. O adolescente não respira bem durante o sono (1) (2) (3) (4) (5) 

14. O adolescente para de respirar por alguns instantes durante o sono. (1) (2) (3) (4) (5) 

15. O adolescente ronca (1) (2) (3) (4) (5) 

16. O adolescente transpira muito durante a noite (1) (2) (3) (4) (5) 

17. O adolescente levanta-se e senta-se na cama ou anda enquanto 

dorme 

(1) (2) (3) (4) (5) 

18. O adolescente fala durante o sono (1) (2) (3) (4) (5) 

19. O adolescente range os dentes durante o sono (1) (2) (3) (4) (5) 

20. Durante o sono o adolescente grita angustiado, sem conseguir 

acordar 

(1) (2) (3) (4) (5) 

21. O adolescente tem pesadelos que não lembra no dia seguinte (1) (2) (3) (4) (5) 

22. O adolescente tem dificuldade em acordar pela manhã (1) (2) (3) (4) (5) 

23. Acorda cansado pela manhã (1) (2) (3) (4) (5) 

24. Ao acordar o adolescente não consegue movimentar-se ou fica 

como se estivesse paralisado por uns minutos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

25. O adolescente sente-se sonolento durante o dia (1) (2) (3) (4) (5) 

26. Durante o dia o adolescente adormece em situações inesperadas, 

sem avisar. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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ANEXO F – QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 
 

Atividade física  

Nos últimos 7 dias, em quantos dias você foi a pé ou de 

bicicleta (você pedalando) para a escola? 

( )nenhum ( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 a 7 dias 

Nos últimos 7 dias, em quantos dias você voltou a pé ou 

de bicicleta (você pedalando) da escola? 

( )nenhum ( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 a 7 dias 

Quando você vai a pé ou de bicicleta para a escola, 

quanto tempo você gasta por dia? (contar somente o 

tempo de ida ou de volta, não somar ida e volta) 

( ) não vou a pé ( ) menos de 10 minutos  ( )de 10 a 19 minutos  

( )de 20 a 29 minutos ( ) de 30 a 39 minutos ( )de 40 a 49 

minutos  ( )de 50 a 59 minutos ( ) 60 minutos ou mais 

Nos últimos 7 dias, quantas vezes você teve aulas de 

educação física na escola? 

( )nenhum ( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 a 7 dias 

Nos últimos 7 dias, quanto tempo por dia você fez 

atividade física ou esporte durante as aulas de educação 

física na escola? 

( ) não fiz aula  ( ) menos de 10 minutos  ( )de 10 a 19 minutos  

( )de 20 a 29 minutos ( ) de 30 a 39 minutos ( )de 40 a 49 

minutos ( )de 50 minutos a 1 hora ( ) 1 hora e 20 minutos 

 ( ) mais de 1 hora e 20 minutos 

Nos últimos 7 dias, sem contar as aulas de educação 

física da escola, em quantos dias você praticou alguma 

atividade física, como esportes, dança, ginástica, 

musculação, lutas ou outra atividade com orientação de 

um professor ou instrutor? 

 

( )nenhum ( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 a 7 dias 

Normalmente, quanto tempo por dia dura essas 

atividades que você faz com o professor ou 

instrutor?(não contar as aulas de educação física da 

escola) 

( ) não faço atividade física  com instrutor ( ) menos de 10 

minutos  ( )de 10 a 19 minutos  ( )de 20 a 29 minutos ( ) de 30 

a 39 minutos ( )de 40 a 49 minutos ( )de 50 a 59 minutos  

( ) de 60 a 69 minutos ( ) de 70 a 79 minutos ( ) 80 minutos ou 

mais 

Nos últimos 7 dias, no seu tempo livre, em quantos dias 

você praticou atividade física ou esporte sem professor 

ou instrutor?  

 

( )nenhum ( ) 1 dia ( ) 2 dias ( ) 3 dias ( ) 4 dias ( ) 5 a 7 dias 

Normalmente, quanto tempo por dia duram essas 

atividades que você faz sem professor ou instrutor? 

( ) não faço atividade física sem instrutor  ( ) menos de 10 

minutos  ( )de 10 a 19 minutos ( )de 20 a 29 minutos ( ) de 30 a 

39 minutos ( )de 40 a 49 minutos ( ) 1 hora ( ) de 1 hora a 1 

hora e 30 minutos ( ) mais de 1 hora e 30 minutos 

Se você tivesse oportunidade de fazer atividade física na 

maioria dos dias da semana, qual seria sua atitude? 

( ) não faria mesmo assim ( ) faria na maioria dos dias da 

semana ( ) já faço na maioria dos dias da semana 

Num dia de semana comum, quantas horas por dia você 

assiste televisão (TV)? 

( )Não assisto TV ( ) menos de uma hora  

( ) cerca de 1 hora ( ) cerca de 2 horas  

( ) cerca de 3 horas ( ) cerca de 4 horas 

 ( ) cerca de 5 horas ( ) cerca de 6 horas  

( ) cerca de 7 horas ou mais por dia 

Num dia de semana comum, quantas horas por dia você 

joga videogame? 

( )Não jogo videogame ( ) menos de uma hora 

 ( ) cerca de 1 hora ( ) cerca de 2 horas 

( ) cerca de 3 horas ( ) cerca de 4 horas 

 ( ) cerca de 5 horas ( ) cerca de 6 horas 

 ( ) cerca de 7 horas ou mais por dia 

Num dia de semana comum, quantas horas por dia você 

fica no computador? 

( )Não fico no computador ( ) menos de uma hora ( ) cerca de 

1 hora ( ) cerca de 2 horas ( ) cerca de 3 horas  

( ) cerca de 4 horas ( ) cerca de 5 horas( ) cerca de 6 horas 

 ( ) cerca de 7 horas ou mais por dia 

Hábitos Parafuncionais   

Você rói unha? ( ) sim ( ) não 

Você masca chiclete? ( ) sim ( ) não 

Você morde objetos, como caneta, lápis, brinquedos? ( ) sim ( ) não 

Você morde a sua boca (o lábio ou bochechas)? ( ) sim ( ) não 

Você descansa a sua cabeça colocando a mão no 

queixo? 

( ) sim ( ) não 

Você aperta os dentes quando está acordado?  ( ) sim ( ) não 
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ANEXO G – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO INFANTIL 

 
Por favor, responda aos itens assinalando com um “X” a opção que você julgar ser a mais apropriada.  Nenhuma opção 

é certa  

ou errada.Depende realmente de como você se sente, do que você realmente acha. Veja o seguinte exemplo:  
0. (    ) Eu sempre vou ao cinema 

    (    ) Eu vou ao cinema de vez em quando 

    (    ) Eu nunca vou ao cinema 

  

 Se você vai muito ao cinema, deve marcar com o “X” a primeira alternativa. Se você vai a cinema de vez em quando, deve marcar a  

segunda alternativa. Se for muito raro você ir ao cinema, marque a terceira alternativa. Marque só uma alternativa em cada questão. 

Seja sincero (a) nas suas respostas e não deixe nenhuma questão em branco! 

 

 
 

 

1. (    ) Eu fico triste de vez em quando 
    (    ) Eu fico triste muitas vezes 

    (    ) Eu fico triste o tempo todo 

  

10. (    ) Eu sinto vontade de chorar de vez em 
quando 

      (    ) Eu sinto vontade de chorar muitas vezes 

      (    ) Eu sinto vontade de chorar todos os dias 

 19. (    ) Eu não tenho medo de sentir dor nem 

adoecer 
      (    ) Eu tenho medo de sentir dor e ficar 

doente muitas vezes 

      (    ) Eu estou sempre temeroso de sentir dor 
 e ficar doente 

2. (     ) Para mim tudo se resolverá bem. 

    (    ) Eu não tenho certeza se as coisas 
darão certo para mim 

    (     )  Nada vai dar certo para mim 

11. (    ) Eu me sinto preocupado de vez em 

quando 
      (    ) Eu sinto preocupado muitas vezes 

      (    ) Eu sempre me sinto preocupado 

20. (    ) Eu não me sinto sozinho (sozinha) 

      (    ) Eu me sinto sozinho (a) muitas vezes 
      (    ) Eu me sinto sozinho (a) sempre 

   

3. (    ) Eu faço bem a maioria das coisas 
    (    ) Eu faço errado a maioria das coisas 

    (    ) Eu faço tudo errado 

12. (   ) Eu gosto de estar com pessoas 
      (   ) Muitas vezes eu não gosto de estar com 

pessoas 

      (  ) Eu não quero estar com pessoas de jeito 
nenhum 

21. (    ) Eu me divirto na escola muitas vezes 
      (  ) Eu me divirto na escola de vez em 

quando 

      (    ) Eu nunca me divirto na escola 

   

4. (    ) Eu me divirto com muitas coisas 

    (    ) Eu me divirto com algumas coisas 
    (    ) Nada é divertido para mim 

13. (    ) Eu tomo decisões facilmente 

      (    ) É difícil tomar decisões 
      (    ) Eu não consigo tomar decisões 

 22. (    ) Eu tenho muitos amigos 

      (    ) Eu tenho alguns amigos, mas gostaria 
de ter mais 

      (    ) Eu não tenho amigos 

   

 
5. (    ) Eu sou mau (má) de vez em quando 

    (    ) Eu sou mau (má) muitas vezes 

    (    ) Eu sou sempre mau (má) 

 
14. (    ) Eu tenho boa aparência 

      (    ) Minha aparência tem alguns aspectos 

negativos 
      (    ) Eu sou feio (feia) 

23. (    ) Meus trabalhos escolares são bons 
      (   ) Meus trabalhos escolares não são tão 

bons como eram antes 

      (    ) Eu tenho me saído mal em matérias em 
 que costumava ser bom (boa) 

   

6. (   ) De vez em quando eu penso que 

coisas ruins vão me acontecer 
    (    ) Eu temo que coisas ruins aconteçam 

comigo 

    (   ) Eu tenho certeza que coisas ruins 
acontecerão comigo 

15. (  ) Fazer os deveres de casa não é um grande 

problema para mim 
      (    ) Muitas vezes eu tenho que me 

pressionar para fazer os deveres de casa 

      (   ) Eu sempre tenho que me obrigar a fazer 
os deveres de casa 

 24. (    ) Sou tão bom quanto os outros 

adolescentes 
      (    ) Se eu quiser, posso ser tão bom 

quanto os outros adolescentes 

      (    ) Não posso ser tão bom quanto os outros  
adolescentes 

   

7. (    ) Eu gosto de mim mesmo 

    (    ) Eu não gosto muito de mim 
    (    ) Eu me odeio 

16. (    ) Eu durmo bem à noite 

      (    ) Eu tenho dificuldade para dormir algumas 
noites 

      (  ) Eu tenho dificuldades para dormir todas 

as noites 

25. (   ) Eu tenho certeza que sou amado (a) 

por alguém 
      (    ) Eu não tenho certeza se alguém me 

ama 

      (    ) Ninguém gosta de mim realmente 

   

8. (   ) Normalmente, eu não me sinto 

culpado pelas coisas ruins que acontecem. 

    (  ) Muitas coisas ruins que acontecem 
são por minha culpa 

    (    ) Tudo de ruim que acontece é por 

minha culpa 

 

17. (    ) Eu me canso de vez em quando 

      (    ) Eu me sinto cansado muitos dias 
      (    ) Eu estou sempre cansado (cansada) 

26. (    ) Eu sempre faço o que me mandam 

      (    ) Eu não faço o que me mandam 

algumas vezes 
      (    ) Eu nunca faço o que me mandam 

   

9. (    ) Eu não penso em me matar 

    (    ) Eu penso em me matar mas eu não 
faria isso 

    (    ) Eu quero me matar 

18. (    ) Eu como muito bem 

      (    ) Muitas vezes eu não tenho vontade de 
comer 

      (    ) Quase sempre eu não tenho vontade de 

comer 

27. (    ) Eu me envolvo em brigas 

      (    ) Eu me envolvo em brigas muitas 
vezes 

      (    ) Eu estou sempre me envolvendo em briga 
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ANEXO H – ESTÁGIO DE MATURAÇÃO SEXUAL 
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ANEXO I – AVALIAÇÃO DE DOR NO CORPO 
 

QUESTIONÁRIO NÓRDICO PARA SINTOMAS OSTEOMUSCULARES 
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ANEXO J - PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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