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Resumo  

 

Introdução:   A fibromialgia define-se como uma patologia muscoesquelética, que cursa 

com sintomas como dor generalizada, fadiga, astenia muscular, acordar cansado e 

alterações cognitivas, durante um período igual ou superior a 3 meses. Os distúrbios 

temporomandibulares são uma das doenças que podem surgir associadas à fibromialgia, 

sendo, por vezes, complexo compreender onde uma termina e a outra começa. 

 

Objectivos: Compreender a relação existente entre a fibromialgia e os distúrbios 

temporomandibulares, bem como as suas manifestações concomitantes, elaborando, com 

base nos critérios atuais, uma proposta de inquérito auxiliar para o diagnóstico diferencial 

destas duas entidades clínicas, orientando, desta forma, a prática clínica subjacente. 

 

Metedologia:  Para a realização desta dissertação recorreu-se às bases de dados Medline, 

Pubmed e Scielo. As combinações de palavras-chave empregues foram as seguintes: 

fibromialgia; distúrbios temporomandibulares; distúrbios temporomandibulares, 

ansiedade e depressão; fibromialgia, distúrbios temporomandibulares, ansiedade e 

depressão; fibromialgia, distúrbios temporomandibulares, ansiedade e dor. Os artigos 

seleccionados cumpriram os critérios: correspondentes ao ano 2000 ou mais recentes, 

estudos realizados em humanos, adultos, acesso à totalidade do artigo. Após escrutínio, 

de 378 artigos encontrados, 113 foram seleccionados.  

Desenvolvimento: Os distúrbios temporomandibulares representam um achado 

frequente nos pacientes fibromiálgicos, com especial atenção para os de etiologia 

miofascial. Quando presente, a fibromialgia parece contribuir para sua cronicidade, 

tornando o seu tratamento mais complexo.  

Apesar de não se compreenderem inteiramente os fenómenos desencadeantes da 

fibromialgia e a sua concomitância com os distúrbios temporomandibulares, parece 

existir, nestes casos, hipersensibilidade à dor, com ausência de inflamação e lesões 

neuronais, o que nos remete para o fenómeno da sensibilização central. Por outro lado, 

também há autores que referem anomalias no sistema neuroendócrino e nervoso 

autónomo. Para além destas, os fatores genéticos que predispõem  para a doença e os 

condicionantes ambientais, o stress psicológico, e a ansiedade estão comummente 

presentes nestas patologias. 

Conclusão: Segundo a literatura disponível, a relação entre estas patologias parece 

assentar numa etiopatogenia possivelmente semelhante. No tratamento dos distúrbios 

temporomandibulares, o profissional de saúde deverá considerar a presença de outros 

sinais que permitam efetuar  um diagnóstico diferencial. A presença de fibromialgia 

poderá condicionar a abordagem terapêutica, que será distinta da utilizada no tratamento 

singular dos distúrbios temporomandibulares. Assim, a presente dissertação, propõe o uso 
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clínico de um inquérito auxiliar para diagnóstico e orientação na presença concomitante 

de DTM e FM. 

 

Palavras chave: As combinações de palavras-chave empregues foram as seguintes: 

fibromialgia; distúrbios temporomandibulares; distúrbios temporomandibulares, 

ansiedade e depressão; fibromialgia, distúrbios temporomandibulares, ansiedade e 

depressão; fibromialgia, distúrbios temporomandibulares, ansiedade e dor.
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Abstract  

 

Introduction: Fibromyalgia can be defined as a musculoskeletal pathology who presents 

itself with widespread pain, fatigue, asthenia, waking unrefreshed and cognitive 

disfunctions, during a three-month period or more. Temporomandibular disorders are one 

of the diseases that can occur in association with fibromyalgia, being, sometimes complex 

to understand where one ends and the other begins. 

 

Objectives: To understand the relationship between fibromyalgia and 

temporomandibular disorders, as well as their concomitant manifestations, elaborating, 

based on the current criteria, a proposal of an auxiliary survey for the differential diagnose 

of these two clinical entities, in order to guide the underlying clinical practice. 

 

Materials and Methods: For the elaboration of this dissertation the databases used were 

Medline, PubMed and Scielo. The combinations of key-words used were: fibromyalgia; 

temporomandibular disorders; temporomandibular disorders, anxiety and depression; 

fibromyalgia, temporomandibular disorders, anxiety and depression; fibromyalgia, 

temporomandibular disorders, anxiety and pain. The selected scientific papers met the 

following criteria: of the year 2000 or more recent, studies carried out on humans, adults, 

access to the full paper. After scrutiny, of the 378 papers found, 113 were selected.   

 

Development: Temporomandibular disorders represent a frequent finding in patients 

with fibromyalgia, with special attention to the ones with myofascial etiology. Once 

present, fibromyalgia seems to contribute for its chronicity, which complicates its 

treatment. Although the phenomena that contributes to the onset of fibromyalgia and its 

concurrency with temporomandibular disorders is not yet fully understood, there seems 

to be, in these cases, hypersensitivity to pain, without inflammation or neural lesions, 

which leads us to the phenomena of central sensitization. On the other hand, there’s also 

authors that refer anomalies in the neuroendocrine system and autonomic system. In 

addition, genetic factors that predispose to the disease and environmental determinants, 

psychologic stress, and anxiety are commonly present in these pathologies.   

 

Conclusions: According to the available literature, the relationship between these two 

diseases seems to settle in their possibly similar etiopathology. During the treatment of 

temporomandibular diseases, the clinician must consider the presence of other signs that 

allow him to do a differential diagnosis. The presence of fibromyalgia may conditionate 

the therapeutic approach, that will differ from the one used to treat only the 

temporomandibular disorders. Thus, this thesis proposes the clinical use of an auxiliary 

survey for the diagnosis and orientation of the clinician, when temporomandibular 

disorders occur concomitantly with fibromyalgia. 

 



XII 

Key words: The combination of key words used were the following: fibromyalgia; 

temporomandibular disorders; temporomandibular disorders, anxiety and depression; 

fibromyalgia, temporomandibular disorders, anxiety and depression; fibromyalgia, 

temporomandibular disorders, anxiety and pain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Introdução 

 

A fibromialgia (FM) é uma síndrome crónica, que cursa com dor generalizada, fadiga, 

sintomas cognitivos e somáticos. Alguns dos sintomas somáticos mais comuns são a síndrome do 

intestino irritável, insónias, astenia muscular, cefaleias, entre outros.(1, 2) Perturbações do foro 

psiquiátrico, tais como a ansiedade e a depressão são bastante prevalentes na FM sendo, por muitos 

autores, referidas como factores predisponentes para o desenvolvimento da doença, não possuindo, 

porém, um cariz de dependência.(3, 4)  

Segundo a American College of Rheumatology (ACR), os critérios, revistos e 

simplificados na revisão de 2010, a avaliar durante o diagnóstico, são baseados na presença de dor 

generalizada e sintomas com duração de, pelo menos, três meses. Estes critérios não definem 

apenas a presença ou ausência de doença, auxiliando também no estabelecimento do grau de 

severidade dos sintomas associados à fibromialgia.(1)  

A sua prevalência na população é cerca de 2% a 8%, com predileção para o sexo 

feminino.(5-7) 

Não se compreende ainda, na totalidade, quais os mecanismos patofisiológicos inerentes à 

sua etiologia, embora se encontrem na literatura diversos estudos que se focam nesta temática, os 

quais serão abordados.  

Entende-se por distúrbios temporomandibulares (DTM) as patologias clínicas que 

envolvem a articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios, e os tecidos moles e 

ósseos envolventes. Os sintomas mais comuns incluem mialgia, diminuição da amplitude do 

movimento mandibular, limitação das funções mandibulares (locking), desvio durante a abertura 

da boca, dor articular e sons articulares associados à função (crepitações, clicks ou estalidos).(8, 9) 

Outros sintomas associados são a oltalgia, a cefaleia de tensão, tinnitus, tonturas, entre outros.(10) 

Pensa-se que a prevalência dos DTM será superior a 5% da população.(11) A sua incidência 

observa-se em grupos etários variados, com maior expressão entre os 20 e os 40 anos de idade.(9, 

12)  

Em termos gerais, os DTM podem ser agrupados em distúrbios articulares e não-

articulares, sendo que os primeiros são intra-capsulares e os segundos, extra-capsulares.  A maioria 

dos distúrbios que se insere nesta última categoria representa-se como dor miofascial dos músculos 

da mastigação, mas pode também surgir associada a condições crónicas, como a FM, miopatias ou 

tensão muscular. A disfunção, bem como a dor miofascial pode advir de hábitos parafuncionais, 

como o bruxismo. Estes contribuem para o estabelecimento de sinais como a tensão muscular,      
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limitações funcionais, espasmos e dor.(3)(13) Em alguns casos, a sintomatologia abrange também 

dor referida para outros locais do corpo, nomeadamente, orelhas, pescoço e cabeça. O stress 

emocional, a ansiedade e a presença de outras doenças que se expressam com dor crónica, 

constituem fatores de risco ao desenvolvimento dos DTM.(8, 14) 

Os distúrbios temporomandibulares são um achado frequente no contexto da fibromialgia, 

manifestando-se, maioritariamente, como dor miofascial dos músculos mastigatórios, embora 

também seja referida a patologia articular, com menor expressão.(15) Segundo alguns autores, a sua 

concomitância, bem como a sobreposição de sintomas e de fatores de risco, induz ao raciocínio de 

que, nos encontrámos perante uma etiopatogenia semelhante.(16)  

Considerando esta questão, a presente dissertação propõe-se a analisar a relação entre os 

DTM e a FM e, a elaborar uma proposta de inquérito, baseada nos critérios atualmente aceites, 

encontrados na literatura, que permita auxiliar os profissionais de saúde na orientação clínica.  
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Metodologia 

 
Considerando o intuito que a presente dissertação apresenta, de reunir a informação 

científica mais relevante e recente relativa à fibromialgia e aos distúrbios temporomandibulares, 

bem como à sua relação, recorreu-se a pesquisas nas bases de dados Pubmed, Scielo e Medline, 

com as palavras-chave: “fibromialgia”, “distúrbios temporomandibulares”, “ansiedade”, 

“depressão”, “dor”. Estas foram empregues segundo as combinações: “fibromialgia”; “distúrbios 

temporomandibulares”; “distúrbios temporomandibulares”, “ansiedade” e “depressão”; 

“fibromialgia”, “distúrbios temporomandibulares”, “ansiedade” e “depressão”; “fibromialgia”, 

“distúrbios temporomandibulares”, “ansiedade” e “dor”.  

Posteriormente, realizou-se outra pesquisa direccionada aos critérios de diagnóstico da 

fibromialgia, dos distúrbios temporomandibulares, da ansiedade e da depressão. No entanto, esta 

pesquisa apenas teve como intuito encontrar os critérios de diagnóstico pré-selecionados. 

Os artigos seleccionados cumpriram os critérios de inclusão: correspondentes ao ano 2000 

ou mais recentes, estudos realizados em humanos, adultos – de preferência, em população 

heterogénea -, acesso à totalidade do artigo. Após escrutínio, de 378 artigos encontrados, 113 

foram seleccionados. 

Nesta dissertação foram utilizados 73 artigos, 1 livro e 1 website.  
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Fibromialgia 

 

Vários estudos realizados em diferentes países e, nomeadamente, em quatro continentes – 

África, América, Ásia e Europa-, estimaram a prevalência da FM. Segundo estes, a prevalência 

média global da FM é cerca de 2.7%.(17) Evidentemente, estes valores são estimados, uma vez que, 

a maioria dos estudos são realizados em regiões específicas. A título de exemplo, em África apenas 

um estudo foi conduzido, na Tunísia. A nível europeu, conhece-se a prevalência nacional de 

França(18), Portugal(19), Itália(19), Espanha(19), Finlândia(20) e Alemanha(17, 19, 21). Outros estudos, de 

acordo com os critérios da ACR, reportaram uma prevalência entre 0.2-5%, na população 

global.(20)         

Relativamente ao género, o feminino é o mais afetado. Heidari F. et al. (2017) referem uma 

prevalência de 0.7%-13% nas mulheres, e de 0.2%-3.9% nos homens. Afirmam, também, que esta 

aumenta com a idade, sendo que 7.4% das mulheres com idade compreendida entre os 70 e os 79 

anos possuem FM.(20) Brian E. Cairns et al.(2009) afirmam que 80% dos portadores de FM são 

mulheres e que, contrariamente ao que se pode observar nos DTM, a FM tende a surgir ou piorar 

aquando da menopausa. Este facto sugere um papel protetor das hormonas femininas sexuais, que 

ao decrescerem, permitem o agravamento ou instauração da dor generalizada, associada a esta 

doença.(7) No entanto, a terapia hormonal de substituição para mulheres que se encontram na 

menopausa, nem sempre melhora os sintomas da FM, podendo até agravar outras condições 

dolorosas, como é o caso dos DTM.(22) Durante o ciclo menstrual, em mulheres com FM, os níveis 

de progesterona aparentam sofrer maior variação, relativamente a mulheres saudáveis. Apesar de 

não se compreenderem inteiramente os mecanismos através dos quais as hormonas femininas 

podem diminuir ou exacerbar sintomas dolorosos associados a condições patológicas musculo-

esqueléticas, sabemos que tanto os estrogénios como a progesterona operam modificações ao nível 

do processamento da dor, atuando junto de recetores específicos.(7) Quanto às hormonas sexuais 

masculinas – androgénios -, níveis elevados estão relacionados com diminuição da dor em ambos 

os géneros. Níveis diminuídos de desidroepiandrosterona estão associados ao desenvolvimento de 

FM em mulheres, o que reforça a ideia de que níveis reduzidos de androgénios aumentam a 

susceptibilidade à FM nas mulheres.(7) 

A FM apresenta um fenótipo variável e, a par disso, possui flutuações dos sintomas, com 

fases de exacerbação, muito limitantes das atividades quotidianas, e outras de remissão. Estão 

comummente presentes os distúrbios cognitivos, e parestesia que não segue os dermátomos e 

sem outras alterações neurológicas. O seu diagnóstico é essencialmente clínico, uma vez que a 

sua etiologia permanece desconhecida.  

Os critérios diagnósticos preliminares da American College of Rheumatology (ACR) de 

2010 (em anexo), providenciam uma abordagem diagnóstica simplificada, que não requer o exame 

de pontos sensíveis(23), e valoriza a importância dos problemas somáticos e cognitivos, bem como 



5 

da fadiga e dos distúrbios do sono, nos pacientes com FM. Os doentes devem ter histórico de 

sintomatologia presente a um nível mais ou menos constante, por um período mínimo de três meses 

e não possuir nenhuma outra condição patológica passível de justificá-los.(1) A escala que mede a 

severidade dos sintomas (SS) e a escala de dor generalizada (WPI) são combinadas para 

diagnosticar a FM. Considera-se positivo o diagnóstico se, para além dos dois fatores acima 

referidos, o paciente apresentar na escala WPI um score de 7 ou mais e, na escala SS, um score de 

5 ou superior. Outra possibilidade é o paciente obter um resultado entre 3 e 6 na escala WPI e, o 

resultado de 9 ou superior na escala SS.(24) O WPI é uma medida do número de regiões dolorosas 

no corpo, de uma lista constituída por 19 áreas. A escala SS avalia o grau de fadiga, acordar 

cansado (waking unrefreshed), e sintomas cognitivos. Adicionalmente, analisa a presença de 

sintomas somáticos comuns na fibromialgia. Esta classificação da síndrome reconhece que, para 

além da dor generalizada, é necessário verificarem-se outros sintomas para se estabelecer o 

diagnóstico. Por outro lado, também admite que a presença elevada de outros sintomas 

concomitantemente com dor generalizada mínima pode determinar a presença da doença. A escala 

de severidade de sintomas (SS), segundo Wolfe F. et al. (2010), continua a ser um bom indicador 

da severidade da sintomatologia nestes pacientes.(1) 

 Apesar de se apresentar como uma ferramenta clínica importante, é de notar que esta 

classificação continua a possuir fatores de viés, como por exemplo, na escala SS, fica ao critério 

do examinador o que é que ele considera como “alguns”, “número moderado” ou “grande 

quantidade” de sintomas.(25) Portanto, o emprego destes critérios não basta para realizar o 

diagnóstico definitivo. Este carece de exames para excluir outras doenças que possam mimetizar 

a FM, como a artrite reumatóide e outras doenças do foro reumático, infeções virais crónicas 

(nomeadamente a infeção por vírus Epstein-Barr, vírus da hepatite B ou C e parvovírus), 

deficiência severa de vitamina D, o hipotiroidismo e miopatias.(24) Importa, porém, salientar que 

algumas doenças que cursam com estados inflamatórios crónicos podem coexistir com a FM ou 

mesmo despoletá-la.(24) Portanto, torna-se imperativa a realização de uma boa história clínica, de 

examinação física detalhada e de exames laboratoriais.(26) Interessa avaliar a contagem dos 

elementos sanguíneos (hemograma), a velocidade de sedimentação eritrocitária (VS) ou avaliar a 

proteina C-reativa (PCR), para uma avaliação laboratorial inicial, permitindo despistar condições 

inflamatórias.(26) Se o exame físico e a anamnese clínica levantarem suspeitas da existência de 

doença reumática sistémica, testes serológicos, como a pesquisa de anticorpos anti-nucleares e 

citoplasmáticos (ANA) e do fator reumatóide (FR) podem ser requeridos.(26, 27) Quando houver 

suspeita de afeção da tiróide, nomeadamente o hipotiroidismo, dever-se-á requerir testes para 

avaliar a função tiróideia. Testes para avaliar a creatina quinase, servem para excluir doenças com 

inflamação muscular.(26) Salienta-se que, para pacientes com artrite reumatóide, lúpus eritematoso 

sistémico e síndrome de Sjögren, entre outras patologias reumáticas inflamatórias, o diagnóstico é  
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feito, preferencialmente, através da presença de sinovites, sintomas sicca, anomalias 

multissistémicas e outros achados objetivos.(26) 

Numerosos estudos referem existir comorbilidade psiquiátrica ao longo da vida nos 

pacientes com fibromialgia.(23, 24) Borchers, A. T. e Gershwin M.E. (2015) referem que a prevalência 

de distúrbios de humor, especialmente depressão major, varia entre 20 a 86%, e que 13-48% estão 

diagnosticados com perturbação depressiva major.(23) Um estudo realizado por Thieme, K., Turk 

D.C. e Flor H. (2004), que avaliou a prevalência de distúrbios psiquiátricos em indivíduos com 

FM, descobriu que 32.3% dos pacientes revelaram possuir um distúrbio de ansieadade e 34.8% 

distúrbios de humor. (28) Estes resultados são três vezes superiores aos encontrados na população 

geral. Em adição, os indivíduos diagnosticados com distúrbios ansiosos, reportaram maior número 

de sintomas físicos e dor mais intensa e incapacitante.(28) A comorbilidade entre a FM e depressão 

major, pode estar associada a uma vivência com dor crónica incapacitante. Apesar de que, outras 

doenças dolorosas e debilitadoras, como sendo a artrite reumatóide, não cursam com uma 

prevalência tão alta.(23) Existem alguns argumentos que advogam a possibilidade de ambas as 

patologias partilharem a mesma etiologia, pertencendo a um espectro de doenças. Na realidade, 

genes das vias dopaminérgicas e serotoninégicas que foram associados ao risco de desenvolver 

FM, estão também implicados na depressão major.(29) Outras características comuns na sua 

patofisiologia são as anomalias no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e no sistema nervoso 

autónomo, bem como alterações no funcionamento de diversos neurotransmissores. Para além 

disso, alguns pacientes com FM respondem positivamente ao tratamento farmacológico usado na 

depressão major.(23) 

Uma queixa comum na FM são os distúrbios cognitivos, conhecidos como “fibrofog”. Pelo 

menos 76% dos pacientes relata dificuldades de concentração, confusão mental, perda de memória 

ou uma combinação destes(30). Em situações em que a atenção está dividida em processos de alerta, 

orientação e funções executivas, os pacientes com FM demonstram possuir defeitos ao nível da 

orientação temporal e do controlo executivo.(31, 32) A memória de trabalho é outro domínio 

cognitivo que se encontra afetado, comparativamente a controlos saudáveis.(31, 32) A velocidade de 

processamento, relevante em todos os processos cognitivos, revelou-se significativamente afetada 

em vários testes,(31, 33) embora alguns pacientes com FM tenham obtido resultados normais em 

determinadas tarefas.(34) Porém, pode ser complicado ou impossível distinguir entre velocidade de 

processamento mental reduzida e velocidade psicomotora reduzida, ou até mesmo uma 

combinação de ambas. Alguns distúrbios cognitivos podem estar relacionados com a presença de 

depressão e de ansiedade.(23) Os pacientes referem a fadiga como um fator limitante na função 

cognitiva. Seria igualmente expectável que a qualidade do sono afetasse a cognição, e esta foi 

correlacionada com defeitos de memória auto-relatados.(35) 

O tratamento deverá passar por uma conjugação de terapêutica farmacológica e não 

farmacológica.(36) É importante que o paciente seja um elemento ativo no seu próprio tratamento, 

pelo que será sensato informá-lo devidamente acerca da sua condição, contribuindo
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desta forma, para a sua adesão e cooperação.(23) Uma vez que o fenótipo desta doença é variável, 

importa adaptar o tratamento aos sintomas do paciente. (36)  

 

É normal para os indivíduos portadores de FM lidarem com sentimentos negativos de 

frustração, descrença pessoal e impotência, que podem levar ao agravamento dos seus sintomas. 

(35) É benéfico explicar ao doente que a catastrofização e o stress podem agravar a percepção da 

dor, e que a criação de estratégias de coping poderá auxiliá-lo a reduzir o stress e a enfrentar 

situações adversas de maneira mais positiva. O recurso à terapia cognitivocomportamental, com 

estratégias de coping e melhoria do self-efficacy, pode contribuir para a redução da dor e o aumento 

da qualidade de vida.(23, 35) Práticas de higiene do sono contribuem para a melhoria da dor e da 

fadiga, segundo um estudo que avaliou a efetividade das orientações para higiene do sono em 

mulheres portadoras de fibromialgia.(37) Outras opções terapêuticas podem ser técnicas de 

relaxamento, neuro/biofeedback, terapia cognitivocomportamental focada na insónia, recurso ao 

mindfulness, reforço do comportamento positivo.(38, 39) O exercício físico é muitas vezes 

recomendado ao pacientes com FM e auxilia no controlo desta a longo prazo.(24) 

 

Sendo a fibromialgia uma doença cuja modulação da dor apresenta desregulações, parece 

expectável o recurso a fármacos que modulam a neurotransmissão no seu tratamento. Os fármacos 

mais frequentemente utilizados são os analgésicos, os antidepressivos, os antiepiléticos e os 

relaxantes musculares.(23) Segundo os resultados de alguns ensaios clínicos randomizados, os 

antidepressivos tricíclicos,(40, 41) os antiepiléticos(42) e inibidores da recaptação de serotonina e 

norepinefrina(41) são benéficos no controlo de alguns sintomas principais da FM. 

Comparativamente com o uso de placebo, o efeito dos inibidores da monoamino oxidase parace 

não produzir resultados no controlo da dor, dos distúrbios do sono e na fadiga.(41)
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Distúrbios Temporomandibulares 

 

Os distúrbios temporomandibulares constituem um grupo abrangente de patologias que 

envolvem a articulação temporomandibular, os músculos da mastigação, componentes ósseos e do 

tecido mole associados, e uma combinação destes.(8) Os sintomas clássicos dos DTM abrangem: 

dor muscular e/ou articular, ruídos associados à função e restrição, desvio ou defleção no trajeto 

de abertura da boca.(12, 43) Cursam, frequentemente, com outros sintomas, como sendo a otalgia, 

tinnitus, neuralgia, odontalgia, cefaleias, tonturas e dor cervical.(11, 12, 44) Por vezes, surgem de 

forma aguda, com sintomas leves e auto-limitantes. Noutros casos, assumem um cariz crónico, 

com sintomatologia dolorosa persistente e sintomatologia física, comportamental e psicossocial 

semelhante à sentida por pacientes com síndromes dolorosas crónicas noutras partes do corpo.(11) 

Pensa-se que possam afetar mais de 5% da população.(45) No entanto, estima-se que algum dos três 

principais sintomas de DTM (dor, limitações na excursão funcional da mandíbula, e ruídos 

articulares) esteja presente em 5 a 50% da população, em algum período da sua vida, sem que haja 

procura de tratamento.(43) Apesar de se observar a  presença destes distúrbios numa ampla faixa 

etária, são mais prevalentes entre os 20 e 40 anos de idade.(12) São cerca de duas vezes mais 

prevalentes nas mulheres, ocorrendo preferencialmente durante a idade fértil, contrariamente a 

muitas outras patologias similares, cujo pico se situa no período pós-menopausa.(43) As razões 

subjacentes a este dimorfismo em termos de género e idade podem resultar do aumento do número 

de fibras nervosas com receptores de glutamato, mediado pelo estrogénio, nas mulheres.(7)  

A etiologia dos DTM é multifatorial e complexa, envolvendo fatores anatómicos, 

psicossociais e fisiológicos.(46) Estes fatores podem ser considerados como precipitantes, 

predisponentes ou perpetuadores do desenvolvimento de DTM. 

É possível agrupar, didaticamente, os DTM em três categorias: patologia inflamatória, 

como é o caso da artrite; patologia degenerativa, nomeadamente, a artrose; patologia muscular. Os 

DTM que cursam com dor muscoloesquelética, pautam-se por sintomatologia dolorosa numa 

ATM que, de outra forma, seria considerada saudável.(47) 

Importa também distinguir DTM crónicos e agudos. Relativamente aos primeiros, 

normalmente a dor prolonga-se por mais de três meses. Quanto aos DTM agudos, a dor apresenta-

se como auto-limitante, com curta duração, e frequentemente associada a um fator identificável, 

tal como trauma mecânico, ter sido submetido a um tratamento dentário prolongado ou à 

ocorrência de eventos stressantes.(48) A sua resolução é usualmente lograda com descanso, dieta 

mole e analgésico. 
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A figura 1 representa uma classificação interessante dos DTM, adaptada a partir dos guidelines da 

American Academy of Orofacial Pain, por Steven J. Scrivani et al. (2000). 

 

 

Anteriormente, acreditava-se que a má-oclusão e o incorreto posicionamento da mandíbula 

estariam na génese dos DTM e da dor facial, pelo que a atitude clínica mais preconizada era a 

correção da oclusão.(11) Atualmente, a compreensão desta doença é mais abrangente, considerando 

fatores biológicos, comportamentais, ambientais, psicossociais, emocionais e cognitivos, que em 

conjunto ou isolados, podem desencadear sinais e sintomas de DTM.(49)  

Os hábitos parafuncionais como o bruxismo, o hábito de apertar e ranger os dentes, 

modificam o mecanismo de lubrificação das estruturas devido à sobrecarga de pressão ao nível das 

superfícies articulares, o que pode conduzir à instauração de DTM.(50) Estes achados podem estar 

Figura 1- classificação dos DTM, segundo as guidelines da 
American Academy of Orofacial Pain, por Steven J. Scrivani et al. 
(2000). 
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relacionados com fatores psicológicos. É usual os pacientes com DTM apresentarem níveis 

mais elevados de stress, depressão, ansiedade e somatização.(51) A dor, nestes pacientes, é 

normalmente mais notória de manhã. Relatos de dentes sensíveis devido ao bruxismo noturno e 

dificuldade em adormecer, são frequentes. Sensibilidade difusa nos músculos e diminuição 

intermitente dos movimentos da mandíbulas, bem como desgaste dentário, são um quadro clínico 

típico nestes casos.(51) 

A etiologia mais comum dos ruídos articulares e do travamento da mandíbula são os 

desarranjos internos da articulação temporomandibular (ATM). Estes podem ser classificados 

como: deslocamento do disco com redução, deslocamento do disco sem redução com limitação da 

abertura da boca e deslocamento do disco sem redução e sem limitação da abertura da boca. (14) A 

sua etiologia prende-se com o deslocamento do disco relativamente à sua posição anatómica 

normal, entre a cabeça do côndilo e a fossa glenóide. Este deslocamento do disco, pode ou não, 

estar sujeito a redução, como foi referido anteriormente. No caso de haver redução, é possível 

ouvir um click, que corresponde ao ato de normalização da posição do disco, que ocorre em algum 

momento durante a abertura ou fecho da boca. Relativamente ao deslocamento do disco sem 

redução, este representa uma patologia mais grave, pois o disco encontra-se permanentemente 

deslocado e, possivelmente deformado, o que resulta na limitação do movimento anterior do 

côndilo. (14, 51) É de realçar que os pacientes com deslocamento do disco com redução podem não 

apresentar sinais clínicos nem sintomas de DTM. (14) Clinicamente, a dor localiza-se na ATM e é 

exacerbada pela função mandibular. Pode-se observar desvio da mandíbula para o lado afetado, 

durante a abertura e fecho da boca ou restrição na abertura, caso surjam interferências mecânicas 

devido ao deslocamento do disco.(51) 

A (osteo)artrite da ATM cursa com outro género de ruído articular, as crepitações. Quando 

há dor associada, então referimo-nos à patologia como sendo (osteo)artrite. É possível observar as 

alterações anatómicas decorrentes destas patologias em tomografias. As queixas apresentadas pela 

maioria dos pacientes prendem-se com sintomas flutuantes de dor articular e travamento da 

mandíbula.(51)   

Estes sinais e sintomas são relevantes para a identificação da condição patológica, por parte 

do clínico. Na verdade, para o estabelecimento de um correto diagnóstico é fundamental que seja 

recolhida a anamnese detalhada, realizado o exame intra e extra-oral e a exclusão de outras 

potenciais causas de dor. A anamnese deve incluir: as caraterísticas da dor, o seu desenvolvimento 

ao longo do tempo, fatores precipitantes ou de exacerbação.(48) O clínico deverá, igualmente, 

procurar manter o historial médico atualizado, o que lhe permitirá compreender se os DTM 

presentes constituem um sintoma de alguma condição médica preexistente, como é o caso da artrite 

reumatóide, da (osteo)artrite e da síndrome de Ehler’s Danlos, entre outros.(14, 51) 

O Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders de 2010 (DC/TMD) (em anexo), 

por Schiffman et al, é uma ferramenta de diagnóstico, utilizada tanto em contexto clínico como 

em investigação.(47) Resulta da revisão da versão RDC/TMD (1992), envolvendo um extenso 
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processo que abrangeu estudos clínicos centrados em diversos locais, incluindo no National 

Institutes of Health in the US, e conferências de consenso internacionais.(47, 52) É constituído por 

dois eixos: o Eixo I, que possui questionários de identificação e algoritmos de diagnóstico, válidos 

e confiáveis, para as DTM mais comuns que cursam com dor. No que concerne os distúrbios intra-

articulares mais comuns da ATM, este serve para o propósito de rastreio.(47) Para o estabelecimento 

do diagnóstico definitivo destes distúrbios pode ser necessário recorrer a tomografias 

computadorizadas e a ressonâncias magnéticas. Os questionários do Eixo II providenciam uma 

análise válida dos fatores comportamentais e psicossociais inerentes aos pacientes com DTM, e 

que podem ter impacto no seu tratamento.(47, 52, 53) Assim, o DC/TMD permite diagnosticar 12 

DTM comuns: mialgia, mialgia local, dor miofascial, dor miofascial com dor referida, quatro 

distúrbios de deslocamento do disco, subluxação, artralgia, doença degenerativa articular e cefaleia 

atribuída a DTM.(47) Outras ferramentas de diagnóstico podem ser usadas em complementaridade 

ou no lugar do DC/TMD, principalmente quando houver suspeita de se tratar de um distúrbio 

temporomandibular menos frequente. Este protocolo de diagnóstico voltará a ser abordado, com 

maior detalhe, no último assunto desta dissertação. 

Como os DTM são multifatoriais, obrigam a tratamento multimodal. O tratamento dos 

DTM tem como principais objetivos reduzir ou eliminar a dor, ruídos articulares e restaurar a 

função mandibular. Importa definir se o problema fundamental é físico ou psicogénico, para 

direcionar o tratamento.(9) A dor miofascial é a que possui maior envolvência de distúrbios 

psicogénicos.(54) Tanto a terapêutica farmacológica como a não farmacológica são essenciais na 

abordagem dos sinais e sintomas clínicos. Na verdade, explicar ao paciente a natureza e a causa 

do seu distúrbio é um primeiro passo importante na gestão da doença.(51) 

A meta principal da gestão dos DTM deve ser garantir ao doente as ferramentas necessárias 

para a promoção do self-management da sua condição, através da sua educação.(14) Segundo 

Supriya Ghurye e Roddy McMillan (2015), os pacientes devem ser educados quanto às causas e 

associações dos DTM que possuem, e serem-lhes proporcionadas estratégias para lidar com 

exacerbações agudas dos seus sintomas e limitações da função. Estudos mostram que pacientes 

que possuem níveis mínimos de disfução psicossocial demonstram diminuição da dor, redução do 

número de consultas médicas e melhoria da dor relacionada com a atividade, quando submetidos 

a um programa de auto-cuidado para DTM.(14, 38, 55)  

A farmacoterapia mais recorrentemente utilizada é constituída por anti-inflamatórios não 

esteróides, opióides, ansiolíticos, relaxantes musculares, tranquilizantes e antidepressivos.(56)  O 

recurso a fármacos representa uma estratégia adjuvante para o alívio da sintomatologia dolorosa, 

que deve estar incluído numa abordagem holística. Nenhuma droga provou, até agora, ser eficaz 

no controlo dos sintomas de todos os DTM.(51) 

Talvez um dos tratamentos mais recorrentes, oferecidos pelo médico dentista, seja o uso de 

dispositivos oclusais intra-orais.(57) Estes pretendem proteger as estruturas dentárias contra a ação 

de cargas elevadas resultantes de hábitos parafuncionais como o bruxismo, distúrbios intra-
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articulares e outros. Por outro lado, evitam a máxima contração dos músculos mastigatórios, ao 

provocar uma distração da oclusão, reduzindo a dor muscular. Apesar de este tratamento 

demonstrar eficácia no alívio dos sintomas em cerca de 70% dos pacientes, ainda não se 

compreende inteiramente o seu mecanismo de funcionamento. (51) 

Muitas outras abordagens terapêuticas estão comprovadas como sendo eficazes no auxílio 

do controlo dos DTM, e da dor crónica em geral. A medicina física e de reabilitação, no âmbito da 

intervenção com fisioterapia, permite melhorar a dor muscular e a função da ATM, recorrendo ao 

treino postural, relaxamento muscular e exercícios musculares associados à função mandibular.(14) 

Outras estratégias terapêuticas englobam a acupuntura, injeções de botox, entre outros. (51) A 

terapia baseada em Mindfulness tem produzido efeitos positivos no tratamento de várias 

perturbações do foro físico e psicológico, incluindo depressão, ansiedade e dor crónica.(38) O 

exercício físico, como é exemplo a aeróbica, o Tai-Chi e o Yoga, parecem reduzir os níveis de dor, 

melhorar a função e promover o bem-estar.(14) As boas práticas de sono são também recomendadas. 

A abordagem cirúrgica deve restringir-se aos pacientes com DTM cuja resolução não é 

conseguida através de procedimentos não invasivos. (14, 51) Estudos mostram que cerca de 5 a 10% 

de todos os pacientes sujeitos a tratamento de DTM requerem cirúrgia.(58) Distúrbios relacionados 

com o deslocamento do disco e patologia degenerativa da ATM, associados a dor e problemas 

funcionais graves, cujo tratamento conservador não beneficiou, podem ser considerados para 

intervenção cirúrgica. (14)      



 
 

13 

Relação entre Fibromialgia e Distúrbios 

Temporomandibulares 

 

A relação entre a fibromialgia e os distúrbios temporomandibulares é um tema 

sujeito a exaustivo estudo. Embora não se compreenda, ainda, a natureza desta 

concomitância, a verdade é que a dor associada aos DTM é frequentemente referida ou 

diagnosticada em indivíduos com FM.(59, 60) A coexistência de várias patologias que 

cursam com dor pode explicar a dificuldade em tratar determinados DTM, com dor 

crónica associada.(59) Assim, pode-se concluir que a fibromialgia e a dor generalizada 

podem contribuir para um quadro clínico de DTM mais complexo, quando presentes, e 

devem, portanto, ser consideradas na avaliação e gestão destes distúrbios. Estudos 

reportam a prevalência de DTM em pacientes com FM como sendo de 35.4 a 97%, e a 

presença de FM em pacientes com DTM, foi estimada em 52%.(61) Em adição, a 

semelhança nos sintomas reportados, nomeadamente, na dificuldade em adormecer, 

fadiga e psicopatologia, como a depressão e distúrbios de ansiedade, sugere que, nos 

pacientes com FM, os DTM podem bem representar uma extensão do fenómeno da dor 

generalizada, ao invés de uma entidade clínica separada.(62) Moya el al.(63), analisaram os 

sintomas dolorosos num grupo de pacientes com FM, que demonstrou a prevalência de 

sinais de DTM, tais como dor à palpação nos músculos cervicais e da face e limitação na 

abertura da boca. Outro estudo que evidencia a correlação entre sinais e sintomas, reporta 

o desconforto sentido pelos pacientes com FM nos músculos temporal, masseter, na 

região da ATM e noutros locais da cabeça.(64) Segundo Wright et al., (2004), a depressão 

foi relacionada com a progressão crónica da dor aguda associada aos DTM.(65)     

Enquanto que a dor articular é caraterizada por processos inflamatórios bem 

definidos, mediados pelo factor de necrose tumoral alfa e interleucinas, a dor muscular 

crónica ocorre através de mecanismos fisiopatológicos não tão bem compreendidos.(16) 

Vários autores acreditam que esse mecanismo possa ser comum ao da fibromialgia e ao 

de muitas outras patologias, que recebem a conotação de condições complexas de dor 

persistente.(16) A sensibilização central é o mecanismo subjacente a este grupo de doenças. 

De facto, todas as doenças com dor crónica associada partilham caraterísticas comuns, 

possuindo, porém, especificidades biológicas relativamente ao local afetado ou ao 

processo patofisiológico.(66) É interessante notar que estas patologias comórbidas afetam, 

cumulativamente, o indivíduo amplificando a perceção da dor. Embora não se 

compreenda totalmente a etiologia da sensibilização central, acredita-se que esteja 

relacionada com a amplificação da perceção da dor, alterações na atividade cerebral, bem 

como na atividade neuroendócrina e imunológica e, possivelmente, predisposição 

genética.(16, 67) Vários fatores de risco foram identificados para o desenvolvimento destas 

condições dolorosas. Incluem-se nesta lista a fadiga, o stress psicológico aumentado, 

perturbações do sono e má condição de saúde generalizada. Preditores do 

desenvolvimento incluem: número de regiões dolorosas de base e fatores psicossociais 

como a somatização e a procura aumentada de cuidados de saúde.(68) Porém, o fator de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1979093/#R31
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risco clínico mais relevante para o desenvolvimento de dor crónica num determinado 

local, aparenta ser a própria dor. John et al. (2003) advoga que a presença de dor noutros 

locais do corpo encontra-se associada ao risco aumentado de desenvolver DTM 

dolorosos, em mulheres. Estes mecanismos de vulnerabilidade, que interagem entre si, 

influenciam a instauração e a persistência da dor.(68)  

Como já foi referido, diversos estudos afirmam que a dor facial apresenta 

correlação com a dor generalizada, incluindo a FM. Considerando a perspetiva da 

sensibilização central, esta correlação prende-se com a perspectiva de que dor localizada 

e a dor generalizada não são entidades distintas, mas antes uma continuidade uma da 

outra. Pensa-se que alterações na sinalização da dor ao nível do sistema nervoso central 

possuam um papel importante no estabelecimento ou exacerbação da dor generalizada.(69) 

A somação temporal parece contribuir para o aumento da intensidade da dor 

percepcionada em resposta a estímulos nocivos repetidos. Pacientes portadores de FM 

demonstram anomalias ao nível da somação temporal. (69)  E no que respeita aos pacientes 

com DTM, a somação temporal não se limita ao local afetado.(70) Outro mecanismo que 

pode estar aliado à dor generalizada é a redução do controlo inibitório do estímulo difuso 

nocivo (DNIC).(68) Sucintamente, o controlo inibitório do estímulo difuso nocivo refere-

se a um fenómeno de contra-irritação, através do qual a perceção da dor é 

significativamente inibida por um segundo estímulo nociceptivo administrado num local 

distante. A redução do DNIC e o aumento da somação temporal foram demonstrados em 

pacientes com FM.(71) Tomadas como um todo, estas evidências sugerem que, em 

pacientes com dor generalizada, podemos assistir à hiperexcitabilidade do sistema central 

nociceptivo.(68, 72) Alterações no sistema nervoso simpático foram observadas em 

pacientes com FM e DTM, nomeadamente, o aumento da atividade do sistema nervoso 

simpático em repouso, e uma atenuação da sua resposta a desafios, como mudanças na 

postura.(68) O mesmo é demonstrado em estudos que revelam deficientes níveis de 

norepinefrina em resposta a estímulos de stress nos pacientes com FM e DTM, 

comparativamente com o grupo de controlo.(73) Outro achado relevante, é a hipoatividade 

do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), o qual pode resultar em níveis anormais de 

cortisol, bem como em anomalias no metabolismo da glucose. O uso de fármacos que 

atuam na redução da libertação de neurotransmissores como a norepinefrina, glutamato e 

substância P, lograram obter um efeito analgésico em pacientes com FM. Evidências 

como esta demonstram a importância das anomalias da função do HPA na génese das 

condições de dor persistente.(68)  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1979093/#R11


 
 

15 

Inquérito auxiliar proposto para diagnóstico e 

orientação clínica na presença concomitante de DTM e 

FM  

 

Para a elaboração da proposta de um inquérito capaz de orientar o médico dentista 

quanto à presença de dor crónica generalizada, que pode cursar com os DTM, sugestiva 

de fibromialgia, selecionei, com recurso à literatura, três ferramentas de diagnóstico 

amplamente utilizadas no contexto clínico. O DC/TMD, pela validade e eficácia 

comprovadas por vários autores,(47, 52, 53, 57, 66)  bem como pelo grau de concordância inter-

examindor que demonstra(47, 74) e pelo fato de ser um protocolo de diagnóstico com o qual 

possuo familiaridade. Relativamente ao diagnóstico da FM, os critérios diagnósticos 

preliminares da American College of Rheumatology (ACR) de 2010, pareceram-me 

apropriados.(1) Estes são, inclusivamente sugeridos pela Direção-Geral de Saúde (DGS). 

Finalmente, devido à forte correlação entre distúrbios psicogénicos e dor crónica, 

considerei vantajosa a adição de uma escala de medição de depressão e ansiedade que, 

neste caso, é o Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) (em anexo). Esta escala 

demonstrou ser eficaz na medição dos sintomas depressivos e ansiosos, pois os fatores de 

confundimento possíveis (relacionados simultaneamente com a patologia presente) foram 

excluídos. A HADS incorpora duas subescalas, uma que mede a depressão, composta por 

sete questões, e outra que avalia a ansieadade, também constituída por sete perguntas.(75) 

Na verdade, após analisar cada um destes protocolos de diagnóstico, percebi que 

seria possível associá-los facilmente, resultando num inquérito auxiliar para diagnóstico 

e orientação clínica, de curta extensão, complementar ao DC/TMD, composto por 

perguntas retiradas do HADS e com recurso às escalas SS e WPI.    

O diagnóstico preliminar proposto pela ACR, de 2010, baseia-se em três 

princípios fundamentais: 

a) O paciente apresentar no índice de dor generalizada (WPI) um score de 7 ou 

mais e, na escala de gravidade dos sintomas (SS), um score de 5 ou superior. 

Outra possibilidade é o paciente obter um resultado entre 3 e 6 na escala WPI 

e, o resultado de 9 ou superior na escala SS(24).; 

b) Sintomas estarem presentes a um nível semelhante por, pelo menos, 3 meses; 

c) O indivíduo não possuir uma doença que possa justificar a dor. 

 

É possível utilizar o índice de dor generalizada (WPI) em paralelo com o Eixo II 

dos DC/TMD, onde é pedido ao paciente que desenhe a dor. Poder-se-ia recorrer à tabela 

preconizada (figura 2) com a especificação das áreas do corpo ou, em alternativa, 

aproveitar o próprio desenho da dor para realizar a pontuação da mesma. 
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Figura 2- escala WPI, critérios diagnósticos preliminares da American  
College of Rheumatology (ACR) de 2010. 

 

Relativamente à escala de gravidade dos sintomas (SS) (figura 3), esta  poderá ser 

realizada em simultâneo com a Patient-Health Questionnaire-15 (PHQ-15) do Eixo II, da 

seguinte forma: 

- a primeira parte, que se refere à gravidade dos sintomas relacionados com a 

fadiga, acordar cansado (waking unrefreshed) e sintomas cognitivos, permaneceria sem 

alterações. 

- a segunda parte, referente aos sintomas somáticos em geral, é passível de ser 

utilizada em adição aos sintomas clínicos que já constam no PHQ-15. Para não tornar a 

tarefa demasiado morosa para o paciente, talvez fosse benéfico colocar os sintomas 

abordados pela SS (apenas os que não se repetem na PHQ-15) no inquérito/ tabela 

suplementar (em anexo), a preencher apenas em caso de suspeita de dor crónica 

generalizada.  
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Por último, o emprego do HADS conjuntamente com o Eixo II, através do 

acréscimo paralelo de algumas perguntas ao Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e 

ao General Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Com efeito, a maioria das questões presentes 

no HADS já constam nestes questionários. Relativamente ao GAD-7, apenas duas 

perguntas seriam acrescentadas paralelamente (“De repente, tenho sensações de pânico” 

e “Fico de tal forma apreensivo/a, que até sinto um aperto no estômago”), e quanto ao 

PHQ-9, seriam incluídas mais três (“Sou capaz de rir e ver o lado divertido das coisas”, 

“Perdi o interesse em cuidar do meu aspecto físico” e “Penso com prazer nas coisas que 

podem acontecer no futuro”). Tanto o GAD-7 como o PHQ-9 envolvem a obtenção de 

um score total, que irá orientar o clínico. Para não interferir com esse mecanismo, o 

acréscimo destas perguntas poderia ser realizado, sem a sua apreciação quantitativa no 

score total, contribuindo apenas para auxiliar na apreciação da prevalência de sintomas 

de depressão e ansiedade.  

 

No desenvolvimento desta proposta de inquérito atentou-se ao facto de não tornar 

muito mais morosa a resposta aos critérios de diagnóstico em ambiente clínico. O 

DC/TMD foi utilizado integralmente como ferramenta de diagnóstico para os DTM, 

Figura 3- escala SS, critérios diagnósticos preliminares da American College of 
Rheumatology (ACR) de 2010. 
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tendo sido associados os protocolos de diagnóstico HADS e os critérios diagnósticos 

preliminares para a FM, sugeridos pela American College of Rheumatology. Uma vez 

que, de certa forma, existe sobreposição quanto aos parâmetros analisados, não houve 

necessidade de efetuar um grande número de acréscimos a nenhum destes protocolos de 

diagnóstico, de forma a completarem-se. Seria interessante a sua aplicação e estudo no 

contexto clínico, no sentido de compreender a sua eficácia e utilidade.  
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Conclusão 

 

A fibromialgia é uma doença, caracterizada pela dor crónica  generalizada, cuja 

etiologia é ainda incerta, representando um desafio para os profissionais de saúde tanto 

em termos de diagnóstico como de tratamento. A sua prevalência na população é 

relativamente elevada, afetando preferencialmente as mulheres. Pode ser altamente 

incapacitante, limitando as atividades quotidianas mais simples, como vestir um casaco. 

Compreensivelmente, afetará a componente psicossocial, profissional e, 

consequentemente, a qualidade de vida do indivíduo. Os indivíduos com FM lidam com 

sentimentos negativos de frustração e descrença que podem piorar os seus sintomas. As 

perturbações do foro psiquiátrico são um achado comum nesta doença. Estudos referem 

que a sua prevalência é três vezes superior à observada na população geral. Sintomas 

clássicos da fibromialgia são a fadiga, o acordar cansado e distúrbios cognitivos, também 

conhecidos como “fibrofog”. Estes distúrbios pautam-se por dificuldades de 

concentração, confusão mental e perda de memória. Os diversos sintomas somáticos que 

podem surgir associados à FM são outra característica importante da doença, responsável 

pela diminuição do bem-estar geral. O tratamento deve ser adaptado aos sintomas do 

paciente, existindo várias estratégias terapêuticas não invasivas e não farmacológicas 

capazes de produzir uma melhoria significativa na qualidade de vida destes pacientes.  

Os distúrbios temporomandibulares são um termo que abrange um leque de 

perturbações clínicas relativas à ATM, aos músculos da mastigação e estruturas 

associadas. Estes são a segunda causa mais comum de dor orofacial, sendo a primeira a 

odontogénica. Estima-se que afetem mais de 5% da população, e sejam até duas vezes 

mais frequentes em mulheres. No entanto, cre-se que 5 a 50% da população já tenha 

possuído um sintoma de DTM, em algum momento da sua vida, sem ter procurado 

qualquer tratamento. São mais prevalentes nos jovens adultos e nos adultos, diminuindo 

com o avançar da idade. Podem surgir de forma aguda e auto-limitante, cursando com 

sintomas leves, ou sob a forma de distúrbios crónicos, com dor persistente e 

sintomatologia comportamental e psicossocial semelhante às demais doenças crónicas 

com dor associada. Apesar de se compreender bem a dor articular, a muscular não possui 

uma etiologia tão clara. Existem diversas terapias que contribuem para a melhoria dos 

sintomas associados a estes distúrbios, que visam educar o paciente e fornecer-lhe 

estratégias de auto-cuidado que promovem a melhoria da dor.  

É um assunto bastante presente na literatura, a relação entre os DTM e a FM. 

Apesar desta permanecer desconhecida, vários fatores como a correlação elevada entre as 

duas, a sintomatologia semelhante, a prevalência de distúrbios psiquiátricos como a 

depressão e a ansiedade, entre outros, são sugestivos de uma etiologia comum ou, pelo 

menos, similar. A sensibilização central resulta da existência de uma desregulação central 

das vias da dor, na qual alterações nas vias da dor estariam na origem de uma resposta 

anormal a estímulos nociceptivos e não nociceptivos. Vários estudos relativos a distintos 

achados na fisiologia de ambas as doenças sustentam esta hipótese.  
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 Embora não seja conhecida a etiologia destas patologias, sabemos que a presença 

de dor generalizada pode despoletar a ocorrência de outra patologia dolorosa e vice-versa, 

pelo que o estabelecimento do diagnóstico diferencial entre elas é de extrema importância. 

Os DTM associados a FM podem envolver uma complexidade de tratamento muito 

superior e sintomatologia exacerbada. Tanto os DTM como a FM requerem tratamentos 

multidisciplinares, capazes de responder aos seus fenótipos variados e, muitas vezes, 

inconstantes. 

Este trabalho visou compreender a relação existente entre a FM e os DTM e a sua 

expressão clínica, que muitas vezes se manifesta de forma semelhante. Adicionalmente, 

pretendeu-se a elaboração de um inquérito auxiliar de diagnóstico e orientação clínica, 

sustentado nos critérios atuais, encontrados na literatura,  capaz de direcionar a atuação 

do profisssional de saúde nos casos em que esta co-ocorrência se verifica. 
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• Critérios diagnósticos preliminares da American College of 

Rheumatology (ACR) de 2010 
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TMD-‐PAIN	  SCREENER	  
	  
	  

1.	   In	  the	  last	  30	  days,	  how	  long	  did	  any	  pain	  last	  in	  your	  jaw	  or	  temple	  area	  on	  either	  side?	  
a.	   No	  pain	  
b.	   Pain	  comes	  and	  goes	  
c.	   Pain	  is	  always	  present	  

	  
	  
2.	   In	  the	  last	  30	  days,	  have	  you	  had	  pain	  or	  stiffness	  in	  your	  jaw	  on	  awakening?	  

a.	   No	   	  
b.	   Yes	  

	  
	  
3.	   In	  the	  last	  30	  days,	  did	  the	  following	  activities	  change	  any	  pain	  (that	  is,	  make	  it	  better	  or	  

make	  it	  worse)	  in	  your	  jaw	  or	  temple	  area	  on	  either	  side?	  
	  

A.	   Chewing	  hard	  or	  tough	  food	  	  
a.	   No	  
b.	   Yes	  
	  

B.	   Opening	  your	  mouth	  or	  moving	  your	  jaw	  forward	  or	  to	  the	  side	  	  
a.	   No	  
b.	   Yes	  
	  

C.	   Jaw	  habits	  such	  as	  holding	  teeth	  together,	  clenching,	  grinding,	  or	  chewing	  gum	  	  
a.	   No	  
b.	   Yes	  
	  

D.	   Other	  jaw	  activities	  such	  as	  talking,	  kissing,	  or	  yawning	  
a.	   No	  
b.	   Yes	  
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Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 
Symptom Questionnaire 

 
Patient name ___________________________Date ___________________ 

 
PAIN 

1. Have you ever had pain in your jaw, temple, in the ear, or in front of the ear on either 
side? 

No  
 

Yes  
 

 If you answered NO, then skip to Question 5. 
 

2. How many years or months ago did your pain in the jaw, temple, in the 
ear, or in front of the ear first begin? 

_______years ______months 

3. 
 
 

In the last 30 days, which of the following best describes 
any pain in your jaw, temple, in the ear, or in front of the 
ear on either side? 
 
Select ONE response. 

 No pain 

 Pain comes and goes 

 Pain is always present 

 
 If you answered NO to Question 3, then skip to Question 5. 
 

4. 
 

In the last 30 days, did the following activities change any pain (that is, make it better or make it worse) in your jaw, 
temple, in the ear, or in front of the ear on either side? 

  No Yes 

A. Chewing hard or tough food   
B. Opening your mouth, or moving your jaw forward or to the side   
C. Jaw habits such as holding teeth together, clenching/grinding teeth, or chewing 

gum 
  

D. Other jaw activities such as talking, kissing, or yawning   
 
HEADACHE 

5. In the last 30 days, have you had any headaches that included the temple areas of 
your head? 
 
If you answered NO to Question 5, then skip to Question 8. 

No 
 

Yes 
 

6. How many years or months ago did your temple headache first begin?  
_______years 

 
______months 

7. In the last 30 days, did the following activities change any headache (that is, make it better or make it worse) in your 
temple area on either side? 

  No Yes 
A. Chewing hard or tough food   
B. Opening your mouth, or moving your jaw forward or to the side   
C. Jaw habits such as holding teeth together, clenching/grinding, or chewing gum   
D. Other jaw activities such as talking, kissing, or yawning   
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JAW JOINT NOISES      Office use 

8. In the last 30 days, have you had any jaw joint noise(s) when you moved or 
used your jaw?  

No  
 

Yes  
 

  R  L 
   

DNK 
 

 
CLOSED LOCKING OF THE JAW 

  

9. Have you ever had your jaw lock or catch, even for a moment, so that it would 
not open ALL THE WAY? 

      

 If you answered NO to Question 9 then skip to Question 13.   

10. Was your jaw lock or catch severe enough to limit your jaw opening and 
interfere with your ability to eat? 

      

11. In the last 30 days, did your jaw lock so you could not open ALL THE WAY, 
even for a moment, and then unlock so you could open ALL THE WAY?   
 
If you answered NO to Question 11 then skip to Question 
13. 

      

12. Is your jaw currently locked or limited so that your jaw will not open ALL THE 
WAY? 

      

 
OPEN LOCKING OF THE JAW 

  

13. In the last 30 days, when you opened your mouth wide, did your jaw lock or 
catch even for a moment such that you could not close it from this wide open 
position? 

      

 If you answered NO to Question 13 then you are finished.     

14. In the last 30 days, when you jaw locked or caught wide open, did you have to 
do something to get it to close including resting, moving, pushing, or 
maneuvering it? 
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Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders 

Demographics 
 

 

1.  What is your current marital status? 

  Married  Living as married 
    

 Divorced 

  Separated  Widowed  Never married 
  

2. What is your ethnicity? 

  Hispanic or Latino  Not Hispanic or Latino  Unknown  
  

3. 
 
 

What is your race?  Mark all that apply.  American Indian or Alaska Native 

 Asian 

 Black or African American 

 Native Hawaiian or Other Pacific 

 White 

4. 
 
 

What is the highest grade or level of schooling 
that you have completed? 

 Through high school 

 Some college 

 College graduate 

 Professional or Post-graduate 
level 

5. 
 
 

What is your family’s current annual 
household income? Please include all 
sources of income for all family members 
such as wages, salaries, investments, etc. 
   

 $0 - $19,999 

 $20,000 - $39,999 

 $40,000 - $59,999 

 $60,000 - $79,999 

 $80,000 - $99,999 

 $100,000 - $149,999 

 $150,000 or higher 

 



DC/TMD	  Examina-on	  Form	  
	  
Pa$ent	  _____________________	  Examiner	  ____________________	  

Date filled out (mm-dd-yyyy) 

1a. 	  Loca-on	  of	  Pain:	  Last	  30	  days	  (Select	  all	  that	  apply)	  

_	   _	  

RIGHT	  PAIN	   LEFT	  PAIN	  
O	  None 	  O	  Temporalis 	  O	  Other	  m	  muscles 	  	  	  	  	  O	  Non-‐mast	  	  

	   	  O	  Masseter 	  O	  TMJ 	   	   	   	   	  structures	  
O	  None 	  O	  Temporalis 	  O	  Other	  m	  muscles 	  	  	  	  	  O	  Non-‐mast	  

	   	  O	  Masseter 	  O	  TMJ 	   	   	   	   	  structures	  

2. 	  Incisal	  Rela-onships 	  Reference	  tooth 	  O	  FDI	  #11	  O	  FDI	  #21	  O	  Other	  

3. 	  Opening	  PaPern	  (Supplemental;	  Select	  all	  that	  apply) 	   	   	  Uncorrected	  Devia$on	  
  O	  	  Straight 	  O	  	  Corrected	  devia$on 	  O	  	  Right	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O	  	  LeD	  	  

4. 	  Opening	  Movements	  

5. 	  Lateral	  and	  Protrusive	  Movements	  

	  mm	  

	  mm	  

	  mm	  

A.	  Pain	  Free	  Opening	  

B.	  Maximum	  Unassisted	  Opening	  

C.	  Maximum	  Assisted	  Opening	  

D.	  Terminated?	  

RIGHT	  SIDE	   LEFT	  SIDE	  

Pain	   Familiar	  
Pain	  

Familiar	  
Headache	   Pain	   Familiar	  

Pain	  
Familiar	  
Headache	  

Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  Ⓝ Ⓨ	  

	  mm	  

	  mm	  

	  mm	  

B.	  LeD	  Lateral	  

C.	  Protrusion	  

A.	  Right	  Lateral	  

Ver$cal	  	  	  
Incisal	  Overlap	   O	  If	  nega$ve	   	  mm	  

Midline	  
Devia$on	  

Right	  
	  

O	  

LeD	  
	  

O	  

N/A	  
	  

O	   	  mm	  
Horizontal	  	  
Incisal	  Overjet	   O	  If	  nega$ve	   	  mm	  

RIGHT	  SIDE	   LEFT	  SIDE	  

Pain	   Familiar	  
Pain	  

Familiar	  
Headache	   Pain	   Familiar	  

Pain	  
Familiar	  
Headache	  

Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   TMJ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Other	  M	  Musc	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Non-‐mast	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

1b. 	  Loca-on	  of	  Headache:	  Last	  30	  days	  (Select	  all	  that	  apply)	  

O	  None 	  O	   	  Temporal	   	  O	  Other 	   	  	   O	  None 	  O	  Temporal 	  O	  Other	  

O	  If	  nega$ve	  



RIGHT	  SIDE	   LEFT	  SIDE	  

Pain	  
Familiar	  
Pain	  

Familiar	  
Headache	  

Referred	  
Pain	   Pain	  

Familiar	  
Pain	  

Familiar	  
Headache	  

Referred	  
Pain	  

Temporalis	  (posterior)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	  (posterior)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Temporalis	  (middle)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	  (middle)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Temporalis	  (anterior)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	  (anterior)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Masseter	  (origin)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	  (origin)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	  (body)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	  (body)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Masseter	  (inser$on)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Masseter	  (inser$on)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

6. 	  TMJ	  	  Noises	  During	  Open	  &	  Close	  Movements	  

7. 	  TMJ	  	  Noises	  During	  Lateral	  &	  Protrusive	  Movements	  

9. 	  Muscle	  &	  TMJ	  Pain	  with	  Palpa-on	  

	  TMJ	  
Pain	  

Familiar	  
Pain	  

Referred	  
Pain	   Pain	  

Familiar	  
Pain	  

Referred	  
Pain	  

Lateral	  pole	  (0.5	  kg)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Lateral	  pole	  (0.5	  kg)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Around	  lateral	  pole	  (1	  kg)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Around	  lateral	  pole	  (1	  kg)	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Pain	  
Familiar	  
Pain	  

Referred	  
Pain	   Pain	  

Familiar	  
Pain	  

Referred	  
Pain	  

Posterior	  mandibular	  region	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Posterior	  mandibular	  region	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Submandibular	  region	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Submandibular	  region	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Lateral	  pterygoid	  area	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Lateral	  pterygoid	  area	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

(1	  kg)	  

(0.5	  kg)	  

(1	  kg)	  

(0.5	  kg)	  

8. 	  Joint	  Locking	  

11. 	  Comments	  

RIGHT	  TMJ	   LEFT	  TMJ	  

Examiner	   Pa$ent	   Examiner	   Pa$ent	  
Click	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Click	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Crepitus	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Crepitus	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Pain	  w/	  
Click	  

Familiar	  
Pain	  

Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Pain	  w/	  
Click	  

Familiar	  
Pain	  

Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

RIGHT	  TMJ	   LEFT	  TMJ	  
Examiner	  	  	  	  	   Pa$ent	   Pain	  w/	  

Click	  
Familiar	  
Pain	  

Examiner	   Pa$ent	  Open	   Close	   Open	   Close	  
Click	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Click	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Crepitus	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Crepitus	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Pain	  w/	  
Click	  

Familiar	  
Pain	  

Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Temporalis	  tendon	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Temporalis	  tendon	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Locking	  
Reduc$on	  

Pa$ent	   Examiner	  
While	  Opening	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Wide	  Open	  Posi$on	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

Locking	  
Reduc$on	  

Pa$ent	   Examiner	  
While	  Opening	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  
Wide	  Open	  Posi$on	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	   Ⓝ Ⓨ	  

RIGHT	  TMJ	   LEFT	  TMJ	  

10. 	  Supplemental	  Muscle	  Pain	  with	  Palpa-on	  

RIGHT	  SIDE	   LEFT	  SIDE	  
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Jaw Functional Limitation Scale   
 
For each of the items below, please indicate the level of limitation during the last month.   If the 
activity has been completely avoided because it is too difficult, then circle ‘10'.  If you avoid an activity 
for reasons other than pain or difficulty, leave the item blank. 
 

  
    

No 
limitation 

      Severe  
Limitation 

1. Chew tough food 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Chew chicken (e.g., prepared in oven)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Eat soft food requiring no chewing (e.g., 
mashed potatoes, apple sauce, pudding, 
pureed food) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Open wide enough to drink from a cup 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Swallow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Yawn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Talk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Smile   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Patient Health Questionnaire - 4 

 
 
 
Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems?  
Please place a check mark in the box to indicate your answer. 
 

  

Not at all 
Several 

days 

More than 
half the 

days 

Nearly 
every 
day 

  0 1 2 3 

1. Feeling nervous, anxious or on edge     

2. Not being able to stop or control worrying      

3. Little interest or pleasure in doing things     

4. Feeling down, depressed, or hopeless     

TOTAL SCORE =     
 
 

If you checked off any problems, how difficult have these problems made it for you to 
do your work, take care of things at home, or get along with other people? 

 Not difficult 
at all 

 
 

 Somewhat 
difficult 

 
 

 Very  
difficult 

 
 

 Extremely 
difficult 

 
 

 

 
 
 
    
 
  



PAIN DRAWING 

Right 
face 

Left 
face 

Indicate the location of ALL of your different pains by shading in the area, using the diagrams that 
are most relevant.  If there is an exact spot where the pain is located, indicate with a solid dot (●).  
If your pain moves from one location to another, use arrows to show the path.   

L R L R 

Mouth and teeth 
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Graded Chronic Pain Scale Version 2.0 

 
1.  On how many days in the last 6 months have you had facial pain?   _______ Days 
 
 
2. How would you rate your facial pain RIGHT NOW?  Use a scale from 0 to 10, where 0 is "no pain" 
and 10 is "pain as bad as could be".  

 
No pain 

       Pain as bad  
as could be 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

3. In the LAST 30 DAYS, how would you rate your WORST facial pain?  Use the same scale, where 0 
is "no pain" and 10 is "pain as bad as could be".     

 
No pain 

       Pain as bad  
as could be 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

4.  In the LAST 30 DAYS, ON AVERAGE, how would you rate your facial pain? Use the same scale, 
where 0 is "no pain" and 10 is "pain as bad as could be".  [That is, your usual pain at times you were in 
pain.] 

 
No pain 

       Pain as bad  
as could be 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
 

5. In the LAST 30 DAYS, how many days did your facial pain keep you from doing your USUAL 
ACTIVITIES like work, school, or housework?  (every day = 30 days)      
           ______ Days 

  
6. In the LAST 30 DAYS, how much has facial pain interfered with your DAILY ACTIVITIES? Use a 0-
10 scale, where 0 is “no interference: and 10 is “unable to carry on any activities”. 
  

No interference 
       Unable to carry 

on any activities 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
7.  In the LAST 30 DAYS, how much has facial pain interfered with your RECREATIONAL, SOCIAL 
AND FAMILY ACTIVITIES?  Use the same scale, where 0 is “no interference: and 10 is “unable to carry 
on any activities”. 
  

No interference 
       Unable to carry 

on any activities 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 
8. In the LAST 30 DAYS, how much has facial pain interfered with your ABILITY TO WORK, including 
housework?  Use the same scale, where 0 is “no interference: and 10 is “unable to carry on any 
activities”. 

 
No interference 

       Unable to carry 
on any activities 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
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Jaw Functional Limitation Scale   

For each of the items below, please indicate the level of limitation during the last month.   If the activity has 
been completely avoided because it is too difficult, then circle ‘10'.  If you avoid an activity for reasons other 
than pain or difficulty, leave the item blank. 
 

  
    

No 
limitation 

      Severe  
limitation 

1. Chew tough food 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Chew hard bread 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Chew chicken (e.g., prepared in oven)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Chew crackers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Chew soft food (e.g., macaroni, canned 
or soft fruits, cooked vegetables, fish) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Eat soft food requiring no chewing (e.g., 
mashed potatoes, apple sauce, pudding, 
pureed food) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Open wide enough to bite from a whole 
apple 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Open wide enough to bite into a 
sandwich 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Open wide enough to talk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Open wide enough to drink from a cup 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Swallow 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Yawn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Talk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Sing   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Putting on a happy face   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. Putting on an angry face 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. Frown 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. Kiss  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. Smile   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Laugh  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Patient Health Questionnaire - 9 
 
 
Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems?  
Please place a check mark in the box to indicate your answer. 
 

  

Not at all 
Several 

days 

More than 
half the 

days 

Nearly 
every 
day 

  0 1 2 3 

1. Little interest or pleasure in doing things     

2. Feeling down, depressed, or hopeless     

3. Trouble falling or staying asleep, or 
sleeping too much 

    

4. Feeling tired or having little energy     

5. Poor appetite or overeating     

6. Feeling bad about yourself – or that you 
are a failure or have let yourself or your 
family down 

    

7. 
 

Trouble concentrating on things, such as 
reading the newspaper or watching 
television 

    

8. Moving or speaking so slowly that other 
people could have noticed? Or the 
opposite – being so fidgety or restless 
that you have been moving around a lot 
more than usual 

    

9. Thinking that you would be better off 
dead or of hurting yourself in some way 

    

TOTAL SCORE =     
 
 

If you checked off any problems, how difficult have these problems made it for you to 
do your work, take care of things at home, or get along with other people? 

 Not difficult 
at all 

 
 

 Somewhat 
difficult 

 
 

 Very  
Difficult 

 
 

 Extremely 
difficult 
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GAD - 7 

 
 

 
Over the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems?  
Place a check mark in the box to indicate your answer. 
 
 

  

Not at all 
Several 

days 

More than 
half the 

days 

Nearly 
every 
day 

  0 1 2 3 

1. Feeling nervous, anxious or on edge     

2. Not being able to stop or control worrying     

3. Worrying too much about different things     

4. Trouble relaxing     

5. Being so restless that it is hard to sit still     

6. Becoming easily annoyed or irritable     

7. Feeling afraid as if something awful might 
happen 

    

TOTAL SCORE =      

 
 

If you checked off any problems, how difficult have these problems made it for you to 
do your work, take care of things at home, or get along with other people? 

 Not difficult 
at all 

 
 

 Somewhat 
difficult 

 
 

 Very  
difficult 

 
 

 Extremely 
difficult 

 
 

 

 
  

     



Copyright	  Pfizer	  Inc.	  	  No	  permission	  required	  to	  reproduce,	  translate,	  display,	  or	  distribute.	  
Source	  instrument	  available	  at	  http://www.phqscreeners.com/	  

Consortium	  version	  12May2013.	  	  Available	  at	  http://www.rdc-‐tmdinternational.org/	  

 

Patient Health Questionnaire-15: Physical Symptoms  
 
During the last 4 weeks, how much have you have been bothered by any of the 
following problems?  Please place a check mark in the box to indicate your answer. 
 
  Not  

bothered  
Bothered  

a little 
Bothered  

a lot 

  0 1 2 

1. Stomach pain    

2. Back pain    

3. Pain in your arms, legs, or joints 
(knees, hips, etc) 

   

4. Menstrual cramps or other problems 
with your periods [women only] 

   

5. Headaches    

6. Chest pain    

7. 
 

Dizziness    

8. Fainting spells    

9. Feeling your heart pound or race    

10. Shortness of breath    

11. Pain or problems during sexual 
intercourse 

   

12. Constipation, loose bowels, or 
diarrhea 

   

13. Nausea, gas, or indigestion    

14. Feeling tired or having low energy    

15. Trouble sleeping    

TOTAL SCORE =     
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The Oral Behavior Checklist 
How	  often	  do	  you	  do	  each	  of	  the	  following	  activities,	  based	  on	  the	  last	  month?	  If	  the	  frequency	  of	  the	  activity	  varies,	  choose	  
the	  higher	  option.	  Please	  place	  a	  (√)	  response	  for	  each	  item	  and	  do	  not	  skip	  any	  items.	  	  

Activities During Sleep None of 
the time 

< 1 
 Night 
/Month 

1-3 
Nights 
/Month 

1-3   
Nights 
/Week 

4-7 
Nights/ 
Week 

    1   
Clench or grind teeth when asleep, based on any 
information you may have                

    2 
Sleep in a position that puts pressure on the jaw (for 
example, on stomach, on the side)                

Activities During Waking Hours None of 
the time 

A little of 
the time 

Some of 
the time 

Most of 
the time 

All of the 
time 

3 Grind teeth together during waking hours                
4 Clench teeth together during waking hours                

5 
Press, touch, or hold teeth together other than while eating 
(that is, contact between upper and lower teeth)                

6 
Hold, tighten, or tense muscles without clenching or 
bringing teeth together                

7 Hold or jut jaw forward or to the side                
8 Press tongue forcibly against teeth                
9 Place tongue between teeth                

10 Bite, chew, or play with your tongue, cheeks or lips                
11 

Hold jaw in rigid or tense position, such as to brace or 
protect the jaw                

12 
Hold between the teeth or bite objects such as hair, pipe, 
pencil, pens, fingers, fingernails, etc                

13 Use chewing gum                

14 
Play musical instrument that involves use of mouth or jaw 
(for example, woodwind, brass, string instruments)                

15 
Lean with your hand on the jaw, such as cupping or resting 
the chin in the hand                

16 Chew food on one side only                
17 Eating between meals (that is, food that requires chewing)                

18 
Sustained talking (for example, teaching, sales, customer 
service)                

19 Singing                
20 Yawning                
21 Hold telephone between your head and shoulders                
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Nome: _____________________________________________________ Data: ___ / ___ / _____ 

Este questionário foi construído para ajudar a saber como se sente. Pedimos-lhe que leia cada uma 
das perguntas e faça uma cruz (X) no espaço anterior à resposta que melhor descreve a forma como 
se tem sentido na última semana. 
Não demore muito tempo a pensar nas respostas. A sua reacção imediata a cada questão será 
provavelmente mais correcta do que uma resposta muito ponderada. 
Por favor, faça apenas uma cruz em cada pergunta. 
 
1. Sinto-me tenso/a ou nervoso/a: 
 (    ) Quase sempre 
 (    ) Muitas vezes 
 (    ) Por vezes 
 (    ) Nunca 
2. Ainda sinto prazer nas coisas de que costumava gostar: 
 (    ) Tanto como antes 
 (    ) Não tanto agora 
 (    ) Só um pouco 
 (    ) Quase nada 
3. Tenho uma sensação de medo, como se algo terrível estivesse para acontecer: 
 (    ) Sim e muito forte 
 (    ) Sim, mas não muito forte 
 (    ) Um pouco, mas não me aflige 
 (    ) De modo algum 
4. Sou capaz de rir e ver o lado divertido das coisas: 
 (    ) Tanto como antes 
 (    )Não tanto como antes 
 (    ) Muito menos agora 
 (    ) Nunca 
5. Tenho a cabeça cheia de preocupações: 
 (    ) A maior parte do tempo 
 (    ) Muitas vezes 
 (    ) Por vezes 
 (    ) Quase nunca 
6. Sinto-me animado/a: 
 (    ) Nunca 
 (    ) Poucas vezes 
 (    ) De vez em quando 
 (    ) Quase sempre 
7. Sou capaz de estar descontraidamente sentado/a e sentir-me relaxado/a: 
 (    ) Quase sempre 
 (    ) Muitas vezes 
 (    ) Por vezes 
 (    ) Nunca 
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8. Sinto-me mais lento/a, como se fizesse as coisas mais devagar: 
 (    ) Quase sempre 
 (    ) Muitas vezes 
 (    ) Por vezes 
 (    ) Nunca 
9. Fico de tal forma apreensivo/a (com medo), que até sinto um aperto no estômago: 
 (    ) Nunca 
 (    ) Por vezes 
  (    ) Muitas vezes 
 (    ) Quase sempre 
10. Perdi o interesse em cuidar do meu aspecto físico: 
 (    ) Completamente 
 (    ) Não dou a atenção que devia 
 (    ) Talvez cuide menos que antes 
 (    ) Tenho o mesmo interesse de sempre 
11. Sinto-me de tal forma inquieto/a que não consigo estar parado/a: 
 (    ) Muito 
 (    ) Bastante 
 (    )Não muito 
 (    ) Nada 
12. Penso com prazer nas coisas que podem acontecer no futuro: 
 (    ) Tanto como antes 
 (    ) Não tanto como antes 
 (    ) Bastante menos agora 
 (    ) Quase nunca 
13. De repente, tenho sensações de pânico: 
 (    ) Muitas vezes 
 (    ) Bastantes vezes 
 (    ) Por vezes 
 (    ) Nunca 
14. Sou capaz de apreciar um bom livro ou um programa de rádio ou televisão: 
 (    ) Muitas vezes 
 (    ) De vez em quando 
 (    ) Poucas vezes 
 (    ) Quase nunca 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO. 



Distúrbios Temporomandibulares e Fibromialgia – Inquérito proposto para 

diagnóstico e orientação clínica  

Instrumentos de Avaliação : 

I) Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders de 2010 (DC/TMD); 

 

II) Questionário suplementar: 

 

 

 

a) Fico de tal forma apreensivo/a (com medo), que até sinto um aperto        

no estômago: 

(  ) Nunca  

(  ) Por vezes  

(  ) Muitas vezes  

(  ) Quase sempre 

 

b) De repente, tenho sensações de pânico:  

 

(  ) Muitas vezes  

(  ) Bastantes vezes  

(  ) Por vezes  

(  ) Nunca  

 

c) Sou capaz de rir e ver o lado divertido das coisas:  

 

(  ) Tanto como antes  

(  ) Não tanto como antes  

(  ) Muito menos agora  

(  ) Nunca  

 

d) Perdi o interesse em cuidar do meu aspecto físico:  

 

(  ) Completamente  

(  ) Não dou a atenção que devia  

(  ) Talvez cuide menos que antes  

(  ) Tenho o mesmo interesse de sempre  

 

e) Penso com prazer nas coisas que podem acontecer no futuro:  

 

(  ) Tanto como antes  

(  ) Não tanto como antes  

(  ) Bastante menos agora  

(  ) Quase nunca  

 

Fonte:  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

A serem 

consideradas 

conjuntamente 

com as questões 

do GAD-7 do 

DC/TMD 

A serem 

consideradas 

conjuntamente 

com as questões 

do PHQ-9 do 

DC/TMD 



- Observar o número de áreas em que a pessoa teve dor ao longo da última semana. Em 

quantas áreas teve dor? Pontuação de 0 a 19. 

 

 
 

 

Fonte: Escala WPI, proveniente  dos Critérios diagnósticos preliminares da American 

College of Rheumatology (ACR) de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Quanto a esta escala, pode ser vantajoso não repetir os sintomas somáticos que se 

encontram presentes na PHQ-15 do DC/TMD, de forma a não se tornar demasiado 

exaustivo para o paciente. 

 

Fonte: Escala SS, proveniente  dos Critérios diagnósticos preliminares da American 

College of Rheumatology (ACR) de 2010. 

 







 

 

 

 

 

 

 

        Parecer 

(Entrega do trabalho final da monografia) 

 

 

 

 

 

Informo que o Trabalho de Monografia desenvolvido pela estudante Bárbara 

Magalhães Conde e Carvalho com o título “Relação entre fibromialgia e distúrbios 

temporomandibulares : Proposta de um inquérito auxiliar  no diagnóstico e na orientação 

clínica”, está de acordo com as regras estipuladas pela FMDUP, foi por mim conferido e 

encontra-se em condições de ser apresentado em provas públicas.  

 

 

A coorientadora, 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(Professora Dra. Catarina Aguiar Branco) 
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