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RESUMO

Distúrbio Temporomandibular (DTM) é o termo utilizado para uma série de alterações clínicas que envolvem a Articulação Temporomandibular 
(ATM) e as estruturas associadas. As desordens da ATM são classificadas em dois grupos: as de origem articular, onde os sinais e sintomas estão 
relacionados à ATM, e as de origem muscular, nas quais os sinais e sintomas relacionam-se com a musculatura mastigatória. Apresentando uma 
etiologia multifatorial, as disfunções correlacionam-se entre alterações oclusais, hábitos parafuncionais, instabilidade emocional e alterações 
posturais, podendo ser fatores agravantes ao desenvolvimento e progressão da disfunção. A ansiedade e o estresse emocional são considerados 
fatores importantes na etiologia e manutenção das DTMs. Foi realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo transversal, descritivo e 
exploratório utilizando método pesquisa de campo, com o intuíto de analisar a prevalência de distúrbios temporomadibulares e sua correlação 
com o Stress em acadêmicos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará. A pesquisa foi desenvolvida no período de 
setembro a outubro de 2018. Os indivíduos foram alunos do primeiro e último semestre do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio 
do Ceará em Fortaleza-Ceará, dos quais participaram da pesquisa cento e quarenta e quatro acadêmicos, de ambos os gêneros, com idade igual 
e/ou superior a 18 anos. Não participaram da pesquisa os acadêmicos com diagnóstico confirmado de distúrbio temporomandibular prévio e que 
passaram por intervenções cirúrgicas relacionadas a este distúrbio. Os integrantes da pesquisa tiveram que preencher a ficha cadastral, na qual 
informaram seus dados pessoais, profissão, qualidade do sono e hábitos parafuncionais junto com o questionário Anamnésico de Fonseca, com o 
qual se obtém o Índice Anamnésico de Fonseca e o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Para correlação dos dados foi 
utilizado o coeficiente de correlação de Spearman de acordo com o teste de normalidade de Kolmogorov–Smirnov. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisas Centro Universitário Estácio do Ceará com parecer de nº 2.906.370. A amostra do estudo foi composta por 144 
discentes, calculado a partir de uma população de 187, sendo 38 do primeiro e 106 do décimo semestre. O questionário Anamnésico de Fonseca 
evidenciou a presença de DTM em 72,91% dos participantes geral do estudo. O primeiro semestre apresentou 60% com DTM , onde 47% 
apresentou DTM Leve, 13% apresentou DTM moderada e 0% de DTM Severa, e no décimo semestre 77,35% possuem DTM, onde 34,90% 
possuem DTM Leve, 20% apresentaram DTM Moderada e 21,69% Os resultados demonstraram uma correlação de DTM moderada na fase II
(Último mês) e DTM fraca nas fases I (Últimas 24 horas) e III (Últimos três meses) e evidenciaram que o gênero feminino é mais acometido com o 
distúrbio. Através dos resultados observa-se que os Disturbios Temporomandibulares têm maior prevalência no gênero feminino na faixa etária 
de 20 a 30 anos, apresentando uma correlação estatisticamente significativa com o Stress em acadêmicos do curso de fisioterapia do Centro 
Universitário Estácio do Ceará na unidade Via Corpvs. Notou-se que, independente do período  acadêmico, o Stress está presente em todo o 
decorrer do curso de fisioterapia. Porém, os indivíduos do décimo semestre apresentaram ter maior prevalência de disturbio temporomandibular 
quando comparados aos indivíduos do primeiro semestre.
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