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1 I NTRODUÇÃO
Desordens Temporomandibulares (DTM) é o termo genérico que
se refere a um grupo heterogêneo e complexo de condições
caracterizadas por sinais e sintomas envolvendo os músculos da
mastigação, a articulação temporomandibular (ATM) e estruturas
associadas (Thilander et al., 2002; Okeson, 2008). Sua etiologia
ainda é um aspecto bastante controverso, sendo considerada
multifatorial. Fatores psicossociais desempenham um papel
importante e o enfoque multiprofissional deve ser considerado
(Greene, 1995).
As atividades parafuncionais, que são muito comuns em crianças,
como bruxismo, onicofagia, morder objetos, hábitos de sucção
sem fins nutritivos, entre outros, são consideradas fatores
contribuintes para a manifestação das DTM (Nowak &Warren,
2000; Sari & Sonmez, 2002). O bruxismo pode se apresentar
tanto com o ranger (bruxismo excêntrico) quanto com o apertar
(bruxismo cêntrico) dos dentes. No bruxismo excêntrico devese considerar a perda de substância dental.
A prevalência de DTM em crianças e adolescentes varia muito na
literatura, de 16% em crianças na fase da dentição decídua até
90% na fase de dentição mista (Alamoudi et al., 1998; Stockstill
et al., 1998; List et al., 1999; Paesani et al., 1999; Egermark et
al., 2001).
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As DTM podem se apresentar com vários sinais e sintomas. Os
mais prevalentes são sons articulares durante a movimentação
mandibular, limitação dos movimentos articulares e dor localizada
na região pré-auricular e/ou nos músculos da mastigação
(Sonmez et al., 2001; Bonjardim et al., 2005; Okeson, 2008), que
podem de alguma forma exercer efeitos negativos na qualidade
de vida dos pacientes (Koh & Robinson, 2003).
É necessário ressaltar que algumas outras condições podem se
apresentar com quadros clínicos que mimetizam as DTM. Dentre
elas podemos citar neuralgias, dores de origem odontogênica,
dores com origem nos seios paranasais, dores otológicas,
neoplasias, doenças vasculares, cervicalgia e disfunções
musculares cervicais, síndrome de Eagle, entre outras (Loos &
Aaron, 1989; Dworkin &Leresche, 1992; McNeill, 1997).
Consequentemente, o primeiro passo no tratamento efetivo da
DTM é um diagnóstico preciso (Ribeiro-Rotta et al., 2011).
Apesar da contínua pesquisa, que tem proporcionado um
aumento nas evidências científicas na área, ainda não se tem
estabelecido protocolos amplamente aceitos para o diagnóstico
e manejo das DTM em crianças e adolescentes.
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2 T RATAMENTO
A complexa etiopatogenia e a variabilidade de sintomas tornam
difícil a adoção de protocolos terapêuticos padronizados, o
que resulta em diferentes enfoques terapêuticos (Manfredini et
al., 2011). Poucos estudos longitudinais relataram o sucesso
ou a falha de modalidades específicas de tratamento para
DTM em crianças e adolescentes. Protocolos de tratamento
específicos para esta faixa etária não existem. Tratamentos
simples, conservadores e reversíveis são efetivos na redução
dos sintomas na maioria dos quadros de DTM em crianças e
adolescentes (Bodner & Miller, 1998).
O tratamento deve incluir modalidades de tratamento ativas
e passivas. Modalidades ativas incluem a participação dos
pacientes enquanto as modalidades passivas podem incluir a
utilização de uma placa estabilizadora. A forma mais comum de
tratamento em crianças é a informação dos pacientes e seus
cuidadores sobre sua condição combinada com a utilização de
um dispositivo oclusal (Wahlund et al., 2003). Foi demonstrado
que terapias combinadas são mais efetivas no tratamento de
DTM do que modalidades únicas (Kurita et al., 1997; Wahlund
et al., 2003).
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O tratamento das DTM pode ser dividido em modalidades
reversíveis e irreversíveis.
As Terapias Reversíveis mais citadas na literatura incluem:
•

Educação do Paciente: relaxamento, estratégias cognitivas, modificação de
percepções inadequadas sobre DTM, consciência da presença de hábitos
parafuncionais;

•

Fisioterapia: exercícios mandibulares específicos, estimulação nervosa
transcutânea (TENS), ultrassom, iontoforese, massagem, termoterapia e
spray resfriante (Nicolakis et al., 2002; De Laat et al., 2003; Gavish et al.,
2006);

•

Terapia Comportamental Cognitiva: evitar goma de mascar, situações
estressantes, alteração de hábitos, diminuir o estresse, a ansiedade e/ou
depressão (Gardea, 2001; De Laat et al., 2003);

•

Prescrição de Medicamentos: anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs),
agentes ansiolíticos, relaxantes musculares (Dionne, 2000); e

•

Aparelhos Interoclusais (Dao &Lavigne, 1998; Raphael & Marbach, 2001).

As Terapias Irreversíveis mais citadas na literatura são:
•

Ajuste Oclusal: desgastes seletivos dos dentes e/ou procedimentos
restauradores;

•

Dispositivos para Reposicionamento Mandibular;

•

Procedimentos Ortodônticos; e

•

Procedimentos Cirúrgicos Menores (Nitzan et al., 1991; Guarda-Nardini et
al., 2007; Manfredini et al., 2009) e Maiores (Dolwick & Dimitroulis, 1994;
Dimitroulis, 2005; Guarda-Nardini et al., 2008).
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As diretrizes da Academia Americana de Dor Orofacial, da
Academia Americana de Medicina Oral e da Academia Americana
de Odontopediatria enfatizam os procedimentos conservadores
e reversíveis para o tratamento das DTM (Leeuw, 2008; Greene,
2010). A American Academy of Pediatric Dentistry (AAPED
2010) afirma que modalidades terapêuticas para prevenir DTM
na população pediátrica não apresentam suporte científico
com estudos controlados para sua utilização. Para crianças
e adolescentes que apresentem sinais e sintomas de DTM,
as terapias reversíveis devem ser consideradas. Pela falta de
evidências sobre sua efetividade, os procedimentos irreversíveis
devem ser evitados. A American Association of Dental Research
(AADR 2010) recomenda que, a menos que exista uma condição
específica e justificável, o tratamento dos pacientes com DTM
deve basear-se na indicação de modalidades terapêuticas
conservadoras, reversíveis e baseadas em evidências científicas.

3 T ERAPIAS

REVERSÍVEIS

3.1 Terapia comportamental cognitiva
Gardea et al. (2001) e Gatchel et al. (2006) demonstraram que
o tratamento comportamental cognitivo estabelecido precocemente no curso da DTM reduz significativamente a utilização
a longo prazo de medicações e os custos sociais para o alívio
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da dor nestes pacientes. Fricton et al. (2010), numa revisão
sistemática com metanálise, consideraram que as terapias
comportamentais são, a curto prazo, tão eficientes quanto os
aparelhos interoclusais, mas que, a longo prazo, apresentariam
mais efeitos positivos pelo fato de enfocarem etiologias centrais
subjacentes de forma mais efetiva que os aparelhos.

3.2 Fisioterapia
Exercícios terapêuticos são há muito tempo utilizados no
tratamento das DTM com o objetivo de melhorar a função
mandibular. Os programas de exercícios buscam melhorar
a coordenação muscular, relaxar a musculatura, aumentar a
amplitude de movimento mandibular e aumentar a força muscular
(Fricton, 2007).
McNeely et al. (2006) afirmam que os resultados obtidos em
sua revisão sistemática da literatura dão suporte à utilização
de exercícios orais ativos e passivos e de exercícios para
melhorar a postura como intervenções efetivas para a redução
dos sintomas associados a DTM.
Medlicott & Harris (2006), por meio de revisão sistemática de
literatura, encontraram evidências inconclusivas em relação à
utilização de mobilização e massagem para o tratamento de
pacientes com DTM.
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3.3 Aparelhos interoclusais
Os aparelhos interoclusais são a modalidade terapêutica mais
amplamente utilizada no tratamento das DTM (Forssell et al.,
1999; Forssell &Kalso, 2004; Turp et al., 2004; Al-Ani et al., 2005).
Os tipos mais comuns são as placas estabilizadoras rígidas e
flexíveis (Leeuw, 2008). Apesar de sua ampla utilização, ainda
existe controvérsia em relação à sua efetividade e segurança.
Turp et al. (2004) também conduziram uma revisão sistemática
de 13 artigos, dos quais nove eram ensaios clínicos controlados
e randomizados, e concluíram que a maioria dos pacientes
com dor nos músculos da mastigação é beneficiada pela
incorporação de uma placa estabilizadora em seu protocolo
de tratamento, mas não ficou claro se o sucesso deveu-se
a algum efeito específico do aparelho. Eles encontraram que
a placa rígida levou a um melhor resultado clínico quando
comparada a outros procedimentos terapêuticos, como placa
flexível, placa placebo, fisioterapia e acupuntura. Fricton et al.
(2010) realizaram uma revisão sistemática com metanálise para
avaliar a eficácia dos aparelhos intraorais na redução da dor em
pacientes com DTM. Os resultados mostraram que os pacientes
que receberam tratamento com a placa estabilizadora rígida
apresentaram evidência de melhora na dor quando comparados
aos que receberam tratamento com placa placebo e aos que
não receberam tratamento. Forssell et al. (2004), apesar de
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encontrarem resultados conflitantes nos 16 estudos que fazem
parte de sua revisão qualitativa, concluem que a utilização de
placas oclusais não se mostrou superior a nenhum outro tipo de
tratamento para DTM.
Al-Ani et al. (2009) também encontraram evidência que sugere
que o uso de placas para o tratamento das DTM pode ser
benéfico na redução da dor. Klasser & Greene (2009), em sua
recente revisão, sugerem que vários tipos disponíveis de placas
e aparelhos interoclusais podem ser razoavelmente eficazes
na prática clínica no que tange à melhora da sintomatologia
dolorosa, apesar de seu real mecanismo de ação não estar
completamente estabelecido.
É muito importante observar que a maior parte dos estudos
envolve pacientes adultos. Na população pediátrica devemos
considerar o crescimento das arcadas dentais quando houver a
indicação de aparelhos interoclusais.

3.4 Intervenções farmacológicas
List et al. (2003), por meio de revisão sistemática qualitativa de
literatura, afirmam que a utilização de analgésicos comuns em
pacientes com DTM não apresenta evidência científica.
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4 T ERAPIAS

REVERSÍVEIS

Procedimentos que envolvam alterações oclusais ou realinhamentos
mandibulares não são mais considerados tratamentos apropriados
para a maioria dos pacientes com DTM.

4.1 Ajustes oclusais
Baseado em evidências, o ajuste oclusal não é recomendado para
o manejo ou prevenção de DTM (Forssell et al., 1999; Koh & Robinson,
2003; Forssell & Kalso, 2004). Estes dados podem ser considerados
conclusivos por causa da consistência destas três revisões, principalmente pelo fato de contarem com um alto número de ensaios, nos quais
o ajuste oclusal foi testado comparativamente a controle ativo, controle
passivo e placebo (Manfredini et al., 2011). Os pacientes tratados com
ajuste oclusal não demonstraram melhor resultado das variáveis clínicas
quando comparados aos outros grupos, sugerindo que intervenções
oclusais irreversíveis não se justificam para o alívio da dor ou melhora da
função mandibular em pacientes com DTM.

4.2 Tratamento ortodôntico
Um aspecto extremamente importante no campo das DTM se refere ao
propósito intervencional na prevenção destas alterações. Alguns artigos
sugerem que a eliminação de anormalidades oclusais, por meio de ajustes oclusais ou tratamento ortodôntico, poderia ser benéfica na redução
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dos riscos de desenvolvimento de dor na região da face (Karjalainen et al.,
1997; Kirveskari & Jamsa, 2009). Entretanto, Henrikson & Nilner (2003)
sugerem cuidado na interpretação destes resultados por causa da
flutuação natural dos sintomas que ocorrem nos pacientes com DTM
que é ainda mais evidente nos pacientes em crescimento.
O acompanhamento longitudinal de 20 anos desenvolvido por Egermark
et al. (2003) e as revisões sistemáticas da literatura feitas por Koh &
Robinson (2003) e por Mohlin et al. (2007) excluem a existência de algum
efeito benéfico na utilização precoce de aparelhos ortodônticos
sobre a prevenção do aparecimento das DTM. Portanto, o consenso
atual é que o tratamento ortodôntico não reduz nem aumenta o risco de
desenvolvimento de DTM (McNamara et al., 1995; Rinchuse & Kandasamy,
2006; Michelotti & Iodice, 2010; Luther et al., 2011).

5 T ERAPIA

ÚNICA

X

COMBINAÇÃO

DE TERAPIAS
Segundo uma revisão sistemática qualitativa, a combinação de
procedimentos terapêuticos que incorporam estratégias educativas e comportamentais parece oferecer maiores benefícios quando
comparada a protocolos que instituem um enfoque único. Esta
visão é particularmente válida para aqueles pacientes com maior
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comprometimento psicológico que podem se beneficiar da utilização
das técnicas comportamentais cognitivas (Turp et al., 2007).

6 C ONCLUSÕES
Os dados da literatura sugerem que vários enfoques terapêuticos
são razoavelmente efetivos e permitem que os sintomas sejam
controlados na maioria dos casos; entretanto, seus reais mecanismos
de ação são ainda desconhecidos, especialmente a nível individual
de cada paciente. A identificação do melhor protocolo de tratamento
para cada grupo de DTM representa um grande desafio para os
profissionais que tratam estes pacientes.
A partir destas considerações não existe dúvida de que o enfoque
terapêutico mais adequado para a grande maioria dos pacientes
com DTM é representado pela adoção de estratégias de tratamento
conservadoras e reversíveis.
Quando o paciente apresentar queixa de dor na face ou limitação na movimentação mandibular sem causa aparente, deve-se
encaminhá-lo para um cirurgião-dentista especialista em disfunção
temporomandibular e dor orofacial.

13

CONSENSO SOBRE DORES POUCO VALORIZADAS EM CRIANÇAS

Referências Bibliográficas:
1. Alamoudi N, Farsi N, Salako NO, Feteih R. Temporomandibular disorders among school children. J Clin Pediatr Dent 1998; 22 (4):323-8. 2.
Al-Ani Z, Gray RJ, Davies SJ, Sloan P, Glenny AM. Stabilization splint therapy for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a
systematic review. J Dent Educ 2005; 69:1242-50. 3. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Acquired Temporomandibular
Disorders in Infants, Children, and Adolescents. Reference manual 2010; 32 (6). 4. Bodner L, Miller VJ. Temporomandibular joint dysfunction in
children: Evaluation of treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998; 44(2):133-7. 5. Bonjardim LR, Baviao MB, Carmagnani FG, Pereira LF,
Castelo PM. Signs and symptoms of temporomandibular joint dysfunction in children with primary dentition. J Clin Pediatr Dent 2003; 28(1):53-8.
6. Bonjardim LJ, Gavião MB, Pereira LJ, Castelo PM. Anxiety and depression in adolescents and their relationship with signs and symptoms of
temporomandibular dysfunction. Int J Prosthodont 2005; 18 (4):151-6. 7. Carlson CR, Bertrand PM, Ehrlich AD, Maxwell AW, Burton RG. Physical
self-regulation training for the management of temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2001; 15(1):47-55. 8. Clark GT, Tsukiyama Y, Baba
K, Watanabe T. Sixty-eight years of experimental occlusal interference studies: what have we learned? J Prosthet Dent 1999; 82:704-13. 9. Dao
TT, Lavigne GJ. Oral splints: the crutches for temporomandibular disorders and bruxism? Crit Rev Oral Biol Med 1998; 9:345-61. 10. De Laat A,
Stappaers K, Papy S. Counseling and physical therapy as treatment for myofascial pain of the masticatory system. J Orofac Pain 2003; 17:42-9.
11. Dimitroulis G. The role of surgery in the management of disorders of the temporomandibular joint: a critical review of the literature. Part 1.
Int J Oral Maxillofac Surg 2005; 34:107-13. 12. Dionne RA. Pharmacologic treatment of acute and chronic orofacial pain. Oral Maxillofac Surg
Clin North Am 2000; 12:309-20. 13. Dolwick MF, Dimitroulis G. Is there a role for temporomandibular joint surgery? Brit J Oral Maxillofac Surg
1994; 32:307-13. 14. Dworkin SF, Leresche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and
specifications, critique. J Craniomandib Disord Facial Oral Pain 1992; 6:301-55. 15. Egermark I, Carlsson GE, Magnusson T. A 20-year
longitudinal study of subjective symptoms of temporomandibular disorders from childhood to adulthood. Acta Odontol Scand 2001; 59 (1):40-8.
16. Egermark I, Magnusson T, Carlsson GE. A 20-year follow-up of signs and symptoms of temporomandibular disorders and malocclusions in
subjects with and without orthodontic treatment in childhood. Angle Orthod. 2003; 73:109-15. 17. Forssell H, Kalso E, Koskela P, Vehmanen R,
Puukka P, Alanen P. Occlusal treatments in temporomandibular disorders: a qualitative systematic review of randomized controlled trials. Pain
1999; 83:549-60. 18. Forssell H, Kalso E. Application of principles of evidence based medicine to occlusal treatment for temporomandibular
disorders: are there lessons to be learned? J Orofac Pain 2004; 18:9-22. 19. Fricton J. Myogenous temporomandibular disorders: diagnostic
and management considerations. Dent Clin North Am 2007; 51(1):61-83. 20. Fujii T, Torisu T, Nakamura S. A change of occlusal conditions after
splint therapy for bruxers with and without pain in the masticatory muscles. Cranio 2005; 23(2):113-8. 21. Gardea MA, Gatchel RJ, Mishra KD.
Long-term efficacy of biobehavioral treatment of temporomandibular disorders. J Behav Med 2001; 24:341-59. 22. Gatchel RJ, Stowell AW,
Wildenstein L, Riggs R, Ellis E. Efficacy of an early intervention for patients with acute TMD-related pain: a one-year outcome study. J Am Dent
Assoc. 2006; 137:339-47. 23. Gavish A, Winocur E, Astandzelov-Nachmias T, Gazit E. Effect of controlled masticatory exercise on pain and
muscle performance in myofascial pain patients: a pilot study. Cranio 2006; 24:184-90. 24. Greene CS. Etiology of temporomandibular disorders.
Seminars in Orthodontics 1995; 1:222-8. 25. Greene CS, Laskin DM. Temporomandibular disorders: moving from a dentally based to a
medically based model. J Dent Res 2000; 79(10):1736-9. 26. Greene CS, Klasser GD, Epstein JB. Revision of the American Association of Dental
Research’s Science Information Statement about Temporomandibular Disorders. J Can Dent Assoc 2010; 76:a115. 27. Greene CS. Managing
the care of patients with temporomandibular disorders: a new guideline for care. J Am Dent Assoc 2010; 141:1086-8. 28. Greene CS.
Relationship between occlusion and temporomandibular disorders: Implications for the orthodontist. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;
139(1):11, 13, 15. 29. Guarda-Nardini L, Stifano M, Brombin C, Salmaso L, Manfredini D. A one-year case series of arthrocentesis with
hyaluronic acid injections for temporomandibular joint osteoarthritis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103:e14-e22. 30.
Guarda-Nardini L, Manfredini D, Ferronato G. Temporomandibular joint total replacement prosthesis: current knowledge and considerations for
the future. Int J Oral Maxillofac Surg 2008; 37:103-10. 31. Henrikson T, Nilner M. Temporomandibular disorders, occlusion and orthodontic
treatment. J Orthod 2003; 30:129-37. 32. Karjalainen M, Le Bell Y, Jamsa T, Karjalainen S. Prevention of temporomandibular disorder-related
signs and symptoms in orthodontically treated adolescents. A 3-year follow-up of a prospective randomized trial. Acta Odontol Scand 1997;
55:319-24. 33. Kirveskari P, Jamsa T. Health risk from occlusal interferences in females. Eur J Orthod 2009; 31:490-5. 34. Klasser GD, Greene

14

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES

CS. Oral appliances in the management of temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009; 107:212-23.
35. Koh H, Robinson PG. Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. The Cochrane Database of Systematic
Reviews 2003. 36. Kurita H, Kurashina K, Kotani A. Clinical effect of full coverage occlusal splint therapy for specific temporoman¬dibular disorder
conditions and symptoms. J Prosthet Dent 1997; 78(5):506-10. 37. Leeuw R. Orofacial pain: guidelines for assessment, diagnosis, and
management. 4th ed. Chicago: Quintessence; 2008. 38. List T, Wahlund K, Wenneberg B, Dworkin SF. TMD in children and adolescents: Prevalence
of pain, gender differences, and perceived treatment need. J Orofac Pain 1999; 13(1):9-20. 39. List T, Axelsson S, Leijon G. Pharmacologic
interventions in the treatment of temporomandibular disorders, atypical facial pain, and burning mouth syndrome. A qualitative systematic review.
J Orofac Pain 2003; 17(4):301-10. 40. Loos PJ, Aaron GA. Standards for management of the pediatric patient with acute pain in the
temporomandibular joint or muscles of mastication. Pediatr Dent 1989; 11(4):331. 41. Luther F, Layton S, McDonald F. Orthodontics for treating
temporomandibular joint (TMJ) disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews. The Cochrane Library, Issue 03, Art. No. CD006541. 42.
Manfredini D, Bonnini S, Arboretti R, Salmaso L. Temporomandibular joint osteoarthritis: an open label trial of 76 patients treated with arthrocentesis
plus hyaluronic acid injections. Int J Oral Maxillofac Surg 2009; 38:827-34. 43. Manfredini D, Bucci MB, Montagna F, Guarda-Nardini L.
Temporomandibular disorders assessment: medicolegal considerations in the evidence-based era. J Oral Rehabil 2011; 38(2):101-19. 44.
McNeely ML, Armijo OS, Magee DJ. A systematic review of the effectiveness of physical therapy interventions for temporomandibular disorders.
Phys Ther 2006; 86:710-25. 45. McNeill C. Management of temporomandibular disorders: concepts and controversies. J Prosthet Dent 1997;
77:510-22. 46. McNamara JA, Seligman DA, Okeson JP. Occlusion, orthodontic treatment, and temporomandibular disorders: a review. J Orofac
Pain 1995; 9:73-90. 47. Medlicott MS, Harris SR. A systematic review of the ef¬fectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation
training, and biofeedback in the management of temporomandibular disorder. Phys Ther 2006; 86(7):955-73. 48. Michelotti A, Steenks MH, Farella
M, Parisini F, Cimino R, Martina R. The additional value of a home physical therapy regimen versus patient education only for the treatment of
myofascial pain of the jaw muscles: Short-term results of a randomized clinical trial. J Orofac Pain 2004; 18(2):114-25. 49. Michelotti A, Iodice G.
The role of orthodontics in temporomandibular disorders. J Oral Rehabil 2010; 37:411-29. 50. Mohlin B, Axelsson S, Paulin G, Pietila T, Bondemark
L, Brattstrom V et al. TMD in relation to malocclusion and orthodontic treatment. Angle Orthod 2007; 77:542-8. 51. Nicolakis P, Erdogmus B, Kopf
A, Nicolakis M, Piehslinger E, Fialka-Moser V. Effectiveness of exercise therapy in patients with myofascial pain dysfunction syndrome. J Oral Rehabil
2002; 29:362-8. 52. Nitzan DW, Dolwick MF, Martinez GA. Temporomandibular joint arthrocentesis: a simplified treatment for severe limited mouth
opening. J Oral Maxillofac Surg 1991; 49:1163-7. 53. Nowak AJ, Warren JJ. Infant oral health and oral habits. Pediatr Clin North Am 2000; 47
(5):1043-66. 54. Okeson JP. Joint intracapsular disorders: diagnostic and nonsurgical management considerations. Dent Clin North Am 2007;
51(1):85-103. 55. Okeson JP. The classification of orofacial pains. Oral Maxillofac Surg Clin N Am. 2008; 20:133-44. 56. Paesani D, Salas E,
Martinez A, Isberg A. Prevalence of temporomandibular joint disk displacement in infants and young children. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol Endod 1999; 87(1):15-9. 57. Raphael K, Marbach JJ. Widespread pain and the effectiveness of oral splints in myofascial face pain. J Am
Dent Assoc 2001; 132:305-16. 58. Ribeiro-Rotta RF, Marques KD, Pacheco MJ, Leles CR. Do computed tomography and magnetic resonance
imaging add to temporomandibular joint disorder treatment? A systematic review of diagnostic efficacy. J Oral Rehabil 2011; 38(2):120-35. 59.
Rinchuse DJ, Kandasamy S. Centric relation: a historical and contemporary orthodontic perspective. J Am Dent Assoc 2006; 130:494-501. 60. Sari
S, Sonmez H. Investigation of the relationship between oral parafunctions and temporomandibular joint dysfunction in Turkish children with mixed
and permanent dentition. J Oral Rehabil 2002; 29 (1):108-12. 61. Stockstill JW, Bowley JF, Dunning D, Spalding P, Stafford K, Erickson L.
Prevalence of temporomandibular disorders in children based on physical signs. J Dent Child 1998; 65(6):459-67. 62. Turp JC, Komine F, Hugger
A. Efficacy of stabilization splints for the management of patients with masticatory muscle pain: a qualitative systematic review. Clin Oral Investig
2004; 8:179-95. 63. Turp JC, Jokstad A, Motschall E, Schindler HJ, Windecker- Getaz I, Ettlin DA. Is there a superiority of multimodal as opposed
to simple therapy in patients with temporomandibular disorders? A qualitative systematic review of the literature. Clin Oral Implants Res 2007;
18(Suppl 3):138-50. 64. Wahlund K, List T, Larsson B. Treatment of temporo-mandibular disorders among adolescents: A comparison between
occlusal appliance, relaxation training, and brief information. Acta Odontol Scand 2003; 61(4):203-11.

15

Realização:

Material destinado exclusivamente
a profissionais de saúde.
Reprodução e distribuição proibidas.

Apoio institucional:

Impresso em
Agosto de 2011
Cód. 21364

