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resumo
Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) acomete um número considerável de indivíduos, tra-
zendo prejuízos nas atividades diárias, no sono e na alimentação, que resulta em impacto negativo na qua-
lidade de vida do paciente. O Fisioterapeuta, integrante da equipe multidisciplinar, utiliza-se de inúmeros 
recursos que têm como finalidade normalizar a função do sistema estomatognático. Dentre esses, o TENS 
objetiva analgesia; o alongamento, aumento da mobilidade e a Terapia de Liberação Posicional (TLP), 
técnica que aproxima origem e inserção muscular passivamente, propicia relaxamento muscular. Essa pes-
quisa teve como objetivo analisar os efeitos da TLP no quadro clínico de pacientes com DTM. Métodos: Foi 
realizado um estudo intervencionista e controlado, com 12 pacientes do sexo feminino, entre 18 a 52 anos 
e com diagnóstico de DTM, divididas em dois grupos. O grupo controle foi tratado com TENS (20min) 
+ alongamento (15 seg repetido 3x) e grupo experimental com TENS +  alongamento + TLP (3 ciclos res-
piratórios intercalados por apnéias de 5 seg). As pacientes foram avaliadas no início e final do tratamento, 
submetidas ao protocolo 1 vez por semana durante 6 semanas. Resultados: Foi verificado que as pacientes 
tiveram melhora significativa em alguns parâmetros clínicos, contudo o experimental apresentou redução 
significativa da dor nos músculos da mastigação e aumento significativo da amplitude de movimento de 
protrusão, flexão, extensão e rotação cervical (p < 0,05 teste t de Student), que não ocorreu no controle. 
Conclusão: Os resultados mostraram que a TLP foi mais efetiva em minimizar as alterações encontradas, 
podendo ser incorporada aos tratamentos já existentes para essa disfunção.
descritores :  Transtornos da  articulação temporomandibular - Estimulação elétrica transcutânea do nervo

AbstrAct
Introduction: The temporomandibular joint disorder (TMJD) assails a considerable number of individuals, 
bringing damages in their daily activities, in their sleep and feeding, which results in a negative impact 
in the patient’s quality of life. The Physiotherapist, integrant of the multidisciplinary team, makes use of 
innumerable resources which have as purpose normalize the estomatognatic system function. Amongst 
these, the TENS promotes analgesis, stretching mobility amplification and the Position Release Therapy 
(PRT), technique that approaches origin and muscular insertion passively, it propitiates muscular relaxa-
tion. This research had as objective to analyze the effect of the PRT in the clinical picture of patients with 
TMJD. Methods: An interventionist and controlled study was carried through, with 12 patients divided 
in two groups, feminine sex, age between 18 and 52 and with TMJD diagnosis. The pilot group was dealt 
with TENS (20min) + stretching (15 second repeated 3x) and experimental group with TENS + stretching 
+ PRT (3 respiratory cycles intercalated by apneas of 5 second each). The patients had been evaluated in 
the beginning and at the end of the treatment, submitted to the protocol 1 time per week during 6 weeks. 
Results: It was verified that the patients had had significant improvement in some clinical parameters. The 
experimental group presented significant reduction of pain in the chewing muscles, and vastness enhan-
cement for protusion, flexion, extension and cervical rotation ( p < 0,05 test t Student), which it did not 
occur in the pilot group. Conclusion: The results had shown that the PRT was more effective in minimizing 
alterations found in the group, being able to be incorporated in the treatments that already exist concerning 
this disorder.
descriptors: Temporomandibular joint disorder - Transcutaneous Electric Nerve Stimulation
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introdução
A disfunção temporomandibular (DTM) é uma pa-

tologia que acomete um número considerável de indi-
víduos da população adulta (Rizzatti Barbosa  et al.16 , 
1998). As estatísticas mostram que há quinze anos so-
mente 20% da população apresentava bruxismo, mas 
com o estresse da vida moderna, hoje 80% da população 
sofrem dessa disfunção (Carneiro3 2003).

Caracteriza-se pela dor na articulação temporomandi-
bular (ATM), limitação de amplitude de movimento da 
mandíbula e da região cervical, zumbido, ruídos articula-
res, déficit de força, fadiga e dor muscular, dores de cabeça 
e a presença de hábitos parafuncionais (Okeson12 2000).

Hábito parafuncional é um conjunto de atos pratica-
dos por um sistema ou órgão que não objetiva um resul-
tado determinado. Os mais comuns são: bruxismo, aper-
tamento, roer unhas, mascar chicletes, uso contínuo de 
telefone e computador, morder objetos, fumar e apoiar 
mão na mandíbula (Rodrigues  et al.17 2001).

Segundo Oliveira  et al13 ( 2003),  em estudo do im-
pacto da dor na região orofacial na vida de indivíduos 
portadores de DTM, a dor pode prejudicar as atividades 
no trabalho e na escola em 59,09%, o sono em 68,18% 
e o apetite/alimentação em 63,64%, concluindo-se que 
a dor da DTM tem um impacto negativo na qualidade 
de vida do paciente.

O fisioterapeuta, integrante da equipe multidiscipli-
nar, objetiva no paciente com DTM ativar a circulação 
sangüínea, acelerar os processos reparadores dos tecidos, 
aliviar a dor, reduzir o espasmo, melhorar a mobilidade 
articular, reduzir a inflamação, bem como, restaurar a 
função total do sistema músculo-esquelético (Gray et al.7 
, 1994;  Matta e Honorato11 , 2003).

A estimulação nervosa elétrica transcutânea (TENS) 
baseia-se na utilização de uma corrente de baixa freqü-
ência, de baixo custo e aplicada através da fixação de 
eletrodos próximos aos pontos de dor. Apresenta resul-
tado satisfatório na redução ou desaparecimento da dor 
de qualquer etiologia (Martins et al.9 2004), devido ao 
estímulo dado às fibras aferentes mielinizadas de rápida 
condução que bloqueiam a sensação de dor, promoven-
do o relaxamento e a liberação de opióides endógenos. 
Apesar de ser uma terapia não invasiva é contra-indica-
da em pacientes grávidas ou que utilizem marca-passo 
(Rosa et al.18, 2002).

Alongamento é uma manobra terapêutica utilizada 
para aumentar o comprimento de tecidos moles encurta-

dos, elevando assim a amplitude de movimento e melho-
rando a função geral. Durante o alongamento o músculo 
é monitorado pelo fuso muscular e pelo órgão tendinoso 
de Golgi. O fuso muscular controla a velocidade e a du-
ração do alongamento e o órgão tendinoso de Golgi atua 
como mecanismo de proteção, inibindo as tensões mus-
culares, permitindo que o sarcômero (unidade contrátil 
do músculo) se alongue (Kisner  e Colby8,  1998). 

A terapia de liberação posicional (TLP) vem apresen-
tando-se como um recurso com excelentes resultados nas 
disfunções somáticas e conseqüentemente na disfunção 
músculo-esquelética, porque coloca o corpo do paciente 
em posição de conforto, reduzindo a irritabilidade do 
ponto sensível e normalizando os tecidos associados à 
disfunção (D’Ambrogio e Roth5 2001).

A associação entre pontos sensíveis miofasciais e a dis-
função músculo-esquelética deve-se ao sedentarismo e à 
repetição ocupacional. Um número pequeno de múscu-
los tende a ser utilizado em excesso, enquanto os demais 
tornam-se hipotrofiados, reduzindo sua capacidade de 
tolerar cargas ou tensões (D’Ambrogio  e Roth5 2001).

A hipótese de a TLP apresentar resultados satisfatórios 
na redução da tensão sobre as ligações cruzadas colageno-
sas (sistema miofascial), parece ser proveniente da ruptura 
das ligações eletroquímicas e uma reconversão ao estado 
coloidal. Outras hipóteses seriam a alteração da condição 
da matriz fascial; equilíbrio de tensão do organismo ou 
uma redução dos estresses biomecânicos anormais com 
a estimulação dos receptores da dor.  Portanto, a TLP 
parece ser capaz de aliviar a tensão tanto no nível neuro-
muscular como fascial (D’Ambrogio e Roth5 2001).

Os efeitos da TLP são normalização da tensão mus-
cular e fascial, redução da hipomobilidade articular, 
melhoria da circulação e redução do edema, redução da 
dor e aumento de força. As contra-indicações são feridas 
abertas, suturas, fraturas em processo de consolidação, 
hematoma, hipersensibilidade cutânea, infecção sistêmi-
ca e localizada (D’Ambrogio e Roth5 2001)..

Fisioterapeutas e Osteopatas que tratam a DTM, uti-
lizam com freqüência esse recurso na busca de eliminar 
os sintomas e diminuir o número de atendimentos e pois, 
além de tentar remodelar os componentes do corpo, re-
duzem o estresse da estrutura no sistema melhorando a 
qualidade de vida dos pacientes (D’Ambrogio e Roth5 
2001). A proposta deste trabalho foi analisar os efeitos 
das Terapia de Liberação Posicional no quadro clínico de 
pacientes com DTM.
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metodologiA
Foi realizada uma pesquisa do tipo intervencionista 

e controlada, no período de maio a novembro de 2004, 
em pacientes portadores de DTM cadastrados no servi-
ço de Odontologia da Universidade de Fortaleza (UNI-
FOR), Ceará.

Foram selecionados, por sorteio, 12 pacientes que 
apresentavam diagnóstico de DTM de origem muscu-
lar e/ou articular, do sexo feminino, na faixa etária de 
18 a 52 anos, com exacerbação do quadro clínico e que 
aceitaram participar da pesquisa através da assinatura do 
termo de consentimento. Os critérios de exclusão foram 
pacientes com DTM de outra etiologia e que não pudes-
sem se submeter à terapia, como, por exemplo, o uso de 
marcapasso.

O atendimento fisioterapêutico foi executado no Nú-
cleo Atenção Médica Integrada (NAMI), instituição vin-
culada à Universidade de Fortaleza. As pacientes foram 
separadas em 2 grupos, experimental e controle, cada 
um com 6 pacientes. O grupo experimental foi submeti-
do ao seguinte protocolo de tratamento: TENS® (marca 
KW), aplicado na modalidade convencional, freqüência 
(R) de 100 Hz (Hertz) e o tempo de pulso (T) de 80ms 
(microssegundos), por 20 minutos, com paciente na po-
sição decúbito dorsal. Os eletrodos de um canal foram 
colocados, um na região póstero-lateral do pescoço e o 
outro na face em cada lado (Martins et al.9, 2004). 

Posteriormente, a TLP foi realizada nos músculos 
pterigóideos lateral e medial, temporal, masseter, ester-
nocleidomastóideo, trapézio superior e suboccipitais, 
que consistiu da aproximação passiva da origem e in-
serção, seguida da solicitação ao paciente de três ciclos 
respiratórios intercalados por apnéias expiratórias de 5 
segundos (D’Ambrogio e Roth5, 2001). Após as respi-
rações, o segmento foi colocado na posição inicial, de 
forma lenta e suave. O tratamento foi finalizado com o 
alongamento, realizado de forma passiva, com três re-
petições sucessivas e duração de 15 segundos em cada 
músculo (Kisner  e Colby8 1998). 

O grupo-controle seguiu o mesmo protocolo de tra-
tamento do grupo experimental, diferenciando-se deste 
pela exclusão da terapia de liberação posicional (TLP) 
antes do alongamento.

Os pacientes foram submetidos aos protocolos de 
atendimento uma vez por semana, durante 6 semanas. 
Os grupos passaram por duas avaliações fisioterapêuti-
cas, uma no início do tratamento e a outra ao final dos 
6 atendimentos. Os dados foram registrados em uma fi-

cha de avaliação, segundo Bevilaqua-Grossi et al.1, 2001) 
com algumas modificações. 

Os resultados dos parâmetros clínicos coletados, na 
avaliação final em relação à avaliação inicial, foram anali-
sados e considerados estatisticamente diferentes somente 
aquelas análises que apresentarem p ≤ 0,05.

A pesquisa seguiu os aspectos éticos definidos na 
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde2, 
(1996), que estabelece os critérios bioéticos da pesquisa 
em seres humanos. Os pacientes foram esclarecidos so-
bre os objetivos da pesquisa, bem como de seus direitos a 
serem resguardados através do termo de consentimento.

resultAdos
Os resultados mostraram que, após o tratamento fi-

sioterápico, ocorreu redução significativa do número de 
pacientes com presença de sintomas em ambos os grupos 
(p < 0,05, teste t de Student). Contudo, não foi veri-
ficada diferença significante do grupo experimental em 
relação ao grupo controle ao final do tratamento (teste t 
de Student) (Tabela 1).

Sintomas
Controle Experimental

Inicial Final Inicial Final
Dificuldade para abrir 
a boca 4a 1 3 2

Dificuldade para movi-
mentar a mandíbula 3 0 2 0

Cansaço e dor muscu-
lar quando mastiga 4 1 6 2

Sente que os dentes 
não encaixam bem 6 6 5 5

Travamento com a 
boca aberta 2 1 2 0

Travamento com a 
boca fechada 1 0 0 0

Sente que não dorme 
bem 2 0 2 1

Dor de cabeça ao 
levantar 4 0 3 0

Músculos doloridos ao 
levantar 5 0 4 0

Tabela 1 –  Número de pacientes com a presença dos sintomas, 
questionados na ficha de avaliação, antes e após o 
tratamento em cada grupo avaliado.

a, número de pacientes com sintomas coletados no início e final do trata-
mento em cada grupo.
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Ao ser investigada a presença de dor (gráfico 1), foi 
detectado que os pacientes do grupo experimental tive-
ram redução significativa de 66,67% em relação ao iní-
cio do tratamento (p ≤ 0,05, teste t Student). Entretan-
to, não ocorreu diminuição significativa no controle ao 
final do tratamento (p ≥ 0,05). 

Os locais referidos de dor, colhidos ao início do tra-
tamento, foram ATM (n=10), ombro e/ou pescoço e/ou 
nuca (n=9), dor no ouvido (n=8) e dor nos olhos e/ou 
dentes (n=6). Ao final do tratamento os pacientes rela-
taram ter ainda a presença da dor mas com intensidade 
reduzida no pescoço (n=7), no ombro (n=6), na ATM 
(n=5), ouvido (n=3), nuca e/ou dentes (n=2) e olhos 
(n=1).

Ao analisar se dor estava associada com outros sinto-
mas, foi detectado que todos os pacientes apresentavam 
dor de cabeça, 9 referiram náuseas/vômitos e/ou zumbi-
do, 6 com tontura e/ou lacrimejamento e 3 com distúr-
bios visuais.

Após analisar as parafunções, foi detectado que 8 
apresentavam apertamento e/ou apoio da mão na man-
díbula, 7 com bruxismo, 5 relataram morder objetos, 
4 uso contínuo de telefone em, 3 deles referiram roer 
unhas e/ou mascar chiclete e 2 uso contínuo de compu-
tador e/ou com hábito de fuma.

O grupo experimental apresentou ganho significati-
vo na protrusão em relação ao início do tratamento (p < 
0,05, teste t de Student). No controle, não houve ganho 
significativo nesse movimento (p ≥ 0,05). Nos movi-

mentos de abertura e de lateralidade não ocorreu ganho 
significativo de amplitude (tabela 2) (p ≥ 0,05).

Os valores foram expressos numericamente em relação ao achado nos 12 
pacientes. Eixo da ordenada: número de pacientes com dor, eixo das abscis-
sas: início e final do tratamento. #, estatisticamente diferente em relação ao 
início do tratamento (p < 0,05, teste t de Student).

Gráfico 1 –  Presença de dor nos pacientes com DTM sob trata-
mento fisioterápico.

Movimentos
Controle Experimental

Inicial Final Inicial Final

Abertura 37,6 ± 
4,23a

41,0 ± 
2,28

36,1 ± 
4,54

38,1 ± 
5,00

Lateralidade D 5,6 ± 
1,11

6,1 ± 
0,47

5,3 ± 
0,84

7,3 ± 
0,71

Lateralidade E 5,8 ± 
1,22

5,5 ± 
0,88

5,0 ± 
0,77

6,3 ± 
1,02

Protrusão 2,8 ± 
0,65

4,3 ± 
0,42

2,3 ± 
0,49

5,33 ± 
0,55#

Tabela 2 –  Amplitude de movimento (mm) da articulação 
temporomandibular (ATM) nos pacientes de ambos 
grupos no início e final do tratamento.

Amplitude
Controle Experimental

Inicial Final Inicial Final

Flexão ativa 40,0 ± 
4,08a

48,1 ± 
2,65

40,8 ± 
4,16

52,1 ± 
3,46#

Flexão passiva 41,6 ± 
3,33

49,1 ± 
2,38

40,8 ± 
4,16

56,1 ± 
2,16*#

Extensão ativa 43,3 ± 
2,78

51,6 ± 
2,78#

42,5 ±  
2,50

  51,3 ± 
4,77#

Extensão passiva 44,1 ±  
2,00

49,5 ± 
2,29

42,5 ± 
2,50

53,6 ± 
3,97#

Lateralidade D 40,0 ± 
3,16

43,6 ± 
3,73

35,8 ± 
3,51

40,8 ± 
1,53

Lateralidade E 43,3 ± 
1,05

49,1 ±  
3,00

38,3 ± 
2,10

44,1 ± 
4,72

Rotação D 55,8 ± 
6,63

66,6 ± 
7,14

 43,3 ± 
8,02

67,0 ± 
6,41#

Rotação E 52,5 ± 
8,92

66,6 ± 
4,69

50,0 ± 
7,41

70,0  ± 
6,70#

Tabela 3 –  Grau de amplitude de movimento da região 
cervical, através da goniometria, ao início e final do 
tratamento em cada grupo avaliado.

a Os valores foram expressos através da média ± erro padrão 
do grau de amplitude de movimento da cervical. #, estatisti-
camente diferente em relação à avaliação inicial e *, estatisti-
camente diferente em relação ao controle (p ≤. 0,05, teste t de 
Student).

a Os valores foram expressos através da média ± erro padrão da 
amplitude de movimento (mm) da ATM, #, estatisticamente 
diferente em relação à avaliação inicial (p ≤. 0,05, teste t de 
Student).
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Após analisar as amplitudes de movimento da coluna 
cervical, através da goniometria (Tabela 3), foi detectado 
que no grupo experimental ocorreu aumento significati-
vo na amplitude de movimento para flexão ativa e pas-
siva, extensão ativa e passiva e rotação na avaliação final 
em relação à inicial (p ≤ 0,05, teste t de Student). No 
grupo-controle, ocorreu somente ganho significativo no 
movimento de extensão ativa (p ≤ 0,05).

Contudo, ao comparar o grau de amplitude de movi-
mento na avaliação final dos grupos experimental e con-
trole, somente o movimento de flexão passiva apresentou 
diferença estatística (p ≤ 0,05, teste t de Student).

Após a avaliação da dor à palpação, utilizando-se 
uma escala de 0 ou ausente a 3 ou dor forte (Okeson 11, 
200), foi possível observar a redução significativa da dor 
em trapézio fibra superior direito, esternocleidomastói-
deo e suboccipitais direito/esquerdo, pterigóideo medial 
esquerdo e na ATM direita no grupo-controle. E no gru-
po experimental foram trapézio fibras superiores, suboc-
cipitais, pterigóideo medial, temporal e ATM do lado 
esquerdo, pterigóideo lateral direito/esquerdo e masseter 

direito que apresentaram diminuição significativa da dor 
à palpação (p ≤ 0,05, teste t de Student) (Tabela 4).

 

DISCUSSÃO
A presença de sintomas investigados nesta pesquisa 

mostrou que 91% das pacientes sentem que os dentes 
não encaixam bem, 83% sentem cansaço/dor muscular 
ao mastigar, 83% consideram-se tensas/nervosas/estres-
sadas e 75% sentem músculos doloridos ao levantar. São 
muitos os fatores que contribuem para o desencadea-
mento da disfunção temporomandibular como o aspec-
to oclusal, fatores psicológicos, disfunções da muscula-
tura mastigatória, disfunções posturais, além dos hábitos 
parafuncionais (Oliveira et al.14, 2003).

No presente estudo foi constatado que 66% das pa-
cientes apresentaram apertamento e/ou apoio da mão na 
mandíbula e 58% bruxismo. As estatísticas mostram que 
a maioria da população apresenta sinais e sintomas rela-
cionados com hábitos parafuncionais e esses sinais clíni-
cos são comuns na DTM. Fricton e Dubner6, (2003); 

Dor Controle Experimental
Inicial Final Inicial Final

Pterigóide lateral D  2,00 ± 0,51a  1,33 ± 0,55  2,00 ± 2,02  1,50 ± 0,05#
Pterigóide lateral E  1,83 ± 0,60  1,00 ± 0,35  2,33 ± 0,42  1,66 ± 0,49#
Pterigóide medial D  2,33 ± 0,42  0,83 ± 0,30  1,66 ± 0,42  1,66 ± 0,61
Pterigóide medial E  2,16 ± 0,54  0,66 ± 0,33#  2,50 ± 0,50  1,33 ± 0,49#
Masseter D  1,66 ± 0,42  1,00 ± 0,36  1,66 ± 0,21  0,33 ± 0,21#
Masseter E  1,66 ± 0,42  0,66 ± 0,33  1,83 ± 0,47  0,66 ± 0,33
Temporal D  1,00 ± 0,36  0,50 ± 0,34  1,66 ± 0,42  0,50 ± 0,50#
Temporal E  1,33 ±  0,49  0,50 ± 0,34  1,50 ± 0,42  0,50 ± 0,50#
ATM D  1,83 ± 0,40  0,83 ± 0,30#  1,16 ± 0,60  1,00 ± 0,63
ATM E  1,00 ± 0,36  0,50 ± 0,34  1,33 ± 0,61  0,66  ± 0,42#
Trapézio Superior D  2,50 ± 0,34  2,00 ± 0,44#  2,66 ± 0,33  2,16 ± 0,54
Trapézio Superior E  2,16 ± 0,40  1,50 ± 0,42  2,33 ± 0,81  1,83 ± 1,32#
Esternocleidomastóide D  2,16 ± 0,30  1,00 ± 0,44#  2,10 ± 0,47  1,00 ± 0,51
Esternocleidomastóide E  1,66 ± 0,30  0,50 ± 0,34#  1,66 ± 0,55  1,00 ± 0,51
Subocciptais D  1,16 ± 0,40  0,66 ± 0,21#  1,00 ± 0,36  1,00 ± 0,44
Subocciptais E  1,16 ± 0,40  0,50 ± 0,22#  1,33 ± 0,61  0,83 ± 0,54#

Tabela 4 – Presença de dor à palpação muscular ao início e final do tratamento em cada grupo avaliado.

a Os valores foram expressos através da média ± erro padrão de dor à palpação muscular. #, estatisticamente diferente em relação à avaliação inicial (p ≤. 0,05, 
teste t de Student).
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Rodrigues et al.17 (2001) afirmam que o principal hábito 
parafuncional é o bruxismo, pois esse hábito leva a uma 
ação muscular intensa e a um comprometimento arti-
cular. 

A dor foi um sintoma presente em 100% das pacien-
tes participantes desta pesquisa. Ao final do tratamento 
verificou-se redução de 66,67% da dor, confirmando-se 
os benefícios trazidos pela Fisioterapia7, 18, 19, 10, 6. 

Dos principais locais referidos de dor, 83% dos pa-
cientes apresentaram dor na ATM, 75% no pescoço e/ou 
ombro e/ou nuca, 66% no ouvido e 50% nos olhos e/
ou dentes, semelhantes aos encontrados por Bevilaqua-
Grossi et al.1, (2001).

Quanto aos principais sintomas associados, 100% 
das pacientes desta pesquisa apresentaram dor de cabeça. 
Esse sintoma é comum da DTM, que tende a minimizar 
ou desaparecer quando o paciente é tratado da disfunção 
(Bevilaqua-Grossi et al.1, 2001).

Ao se analisar a amplitude de movimento da ATM, 
os dados mostram que o grupo experimental conseguiu 
em média ganho em todos os movimentos, embora 
não tenha sido estatisticamente significativo. O fato da 
ausência de ganho estatístico pode estar relacionado à 
pequena limitação que essas pacientes apresentaram na 
avaliação ou pelo número de atendimentos estabelecidos 
na pesquisa. Entretanto, a literatura não é objetiva quan-
to ao discutir a atuação da Fisioterapia no aumento da 
amplitude da ATM, pois nas DTM de origem articular 
esse resultado pode ser relatado como não satisfatório 
(Bevilaqua-Grossi et al.1, 2001). Como não foi possível 
selecionar neste estudo as pacientes que tivessem DTM 
de origem articular e muscular, tal fato pode ter também 
influenciado nos resultados da amplitude.

Com relação aos movimentos da coluna cervical, 
o grupo experimental obteve um aumento significati-
vo que não ocorreu no grupo-controle. Alguns autores 
relatam que contraturas nos músculos da mastigação 
causariam disfunções nos músculos da região cervical, 
gerando dor e alteração postural de cabeça e/ou pesco-
ço (Rego Farias et al.15, 2001; Chiaoy e Jesuino4, 2003). 
Nesta pesquisa, a TLP propiciou diminuição da dor nos 
músculos mastigatórios e de alguns músculos cervicais, 
podendo ter influenciado nos movimentos da cervical. 
As pacientes do grupo-controle tiveram melhora signifi-
cativa mais destacada nos músculos suboccipitais e ester-
nocleidomastóideo.

Ao início do tratamento, os músculos mais doloridos 

à palpação foram o trapézio fibras superiores e pterigói-
deo medial esquerdo e ao final o músculo menos sensível 
à palpação foi o masseter, concordando com estudo reali-
zado em 15 pacientes por Martins et al.9, (2004). Porém, 
Rodrigues et al.17, (2001) mostraram em estudo realizado 
com 43 pacientes que os músculos mais sensíveis à pal-
pação foram masseter, temporal e cervicais. Em pesquisa 
realizada com 23 pacientes, os músculos mais doloridos 
foram temporal e cervicais (Oliveira et al.14, 2003). Rego 
Farias  et al.15, (2001)  mostraram em estudo aplicado em 
11 pacientes que o músculo mais dolorido é o esterno-
cleidomastóideo. 

Espasmos musculares não tratados de músculos como 
temporal, pterigóideos, masseter e esternocleidomastói-
deo podem levar a um ciclo de dor e alterações articula-
res degenerativas, alterações musculares e deslocamento 
do disco, além de uma diminuição do fluxo sanguíneo 
causando isquemia (Marzzola et al.10, 2002).

Para o tratamento da DTM é indispensável uma 
equipe multidisciplinar, na qual a Fisioterapia é indicada 
para o alívio da dor dos músculos temporomandibulares 
e da face, das regiões cervical, escapular e da coluna, ree-
ducar o sistema neuromuscular, restabelecendo a posição 
de repouso da mandibular e a coordenação muscular, as-
sim como estaurar o equilíbrio e o relaxamento muscu-
lar, a dinâmica normal nos casos de assimetrias funcio-
nais, a mobilidade do côndilo, bem como o equilíbrio 
da relação crânio-caudal (equilíbrio postural) (Mazzola 
et al.10, 2002).

Os resultados positivos no tratamento das alterações 
nas pacientes com DTM obtidos com a aplicação da 
TLP podem estar relacionados aos efeitos de normaliza-
ção da hipertonia muscular, normalização da tensão fas-
cial, redução da hipomobilidade articular, melhoria da 
circulação e redução do edema e principalmente redução 
da dor miofascial (D’Ambrogio e Roth5, 2001).

Em virtude dos resultados, a técnica de TLP mos-
trou-se benéfica no tratamento das alterações encontra-
das nas pacientes com DTM nesta pesquisa, propiciando 
principalmente a diminuição da dor muscular e ganho 
de amplitudes de movimento. Contudo, fazem-se neces-
sários mais estudos sobre a técnica para fomentar os reais 
benefícios desse recurso nos pacientes com DTM.

CONCLUSÃO
As disfunções temporomandibulares são representa-

das por desconforto ou desordem músculo-esquelética 
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no sistema mastigatório, apresentando um quadro clíni-
co associado à dor e incapacidade funcional.

O perfil, o quadro clínico e os hábitos parafuncionais 
dos pacientes com DTM encontrados no estudo esta-
vam de acordo com os descritos na literatura.

A Terapia de Liberação Posicional (TLP) é uma téc-

nica utilizada pelos Fisioterapeutas e Osteopatas, ob-
jetivando tratar a dor muscular. De acordo com os re-
sultados obtidos, pode-se verificar que o grupo que foi 
tratado com a TLP apresentou melhora significativa na 
dor e na amplitude de movimento em relação ao grupo-
controle.
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