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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Questionários em-
pregados para triagem devem ser breves e de fácil apli-
cação. O objetivo deste estudo foi desenvolver para o 
idioma português, um novo questionário para identifi-
cação da dor no segmento orofacial associada às disfun-
ções temporomandibulares.
MÉTODO: A amostra foi composta de 187 pacientes 
sintomáticos sendo 103, atendidos no Centro de Con-
trole da Dor Orofacial da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco, 40, no serviço de urgência odontológica do 
Hospital Barros Lima e 44, no serviço de urgência otor-
rinolaringológica do Hospital Agamenon Magalhães. 
Todos os pacientes foram submetidos a uma versão ini-
cial do novo questionário, composta por sete itens. Os 
resultados foram comparados com os diagnósticos obti-

dos por uma anamnese e uma avaliação clínica que obe-
deceu aos Critérios de Diagnóstico para Pesquisa de Dor 
e Disfunção Temporomandibular. 
RESULTADOS: Através de uma análise de regressão 
logística foi possível criar um novo questionário com-
posto de quatro itens. Para o ponto de corte estabele cido 
os pacientes que respondiam positivamente a três ou 
mais questões do novo instrumento, a soma da sensibili-
dade com a especificidade foi de 166,2%. 
CONCLUSÃO: Com apenas quatro itens, o novo ques-
tionário pode ser um importante instrumento para triar 
pacientes com dores orofaciais associadas aos distúr-
bios temporomandibulares, podendo ser empregado 
com fina lidade clínica e como método para seleção da 
 amostra em pesquisa.
Descritores: Dor Orofacial, Medição da dor, Ques-
tionário de dor, Transtorno da articulação temporo-
mandibular.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Screening 
questionnaires should be brief and easy to apply. This 
study aimed at developing for the Portuguese language 
a new questionnaire to identify orofacial pain associated 
to temporomandibular disorders.
METHOD: Sample was made up of 187 symptomatic 
patients being 103 treated at the Orofacial Pain Control 
Center, Faculdade de Odontologia de Pernambuco, 40 
at the dentistry urgency service, Hospital Barros Lima 
and 44 at the ENT urgency service, Hospital Agame-
non Magalhães. All patients were submitted to a pre-
liminary version of the new questionnaire, with seven 
items. Results were compared to diagnoses obtained by 
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history and clinical evaluation according to the Diag-
nostic Criteria to Research Pain and Temporomandibu-
lar Disorders.
RESULTS: Using a logistic regression analysis it was 
possible to create a new questionnaire with four items. 
Cut-off point where patients answering positively to 
three or more questions of the new tool and the sum of 
sensitivity and specificity was 166.2%.
CONCLUSION: With only four items, the new ques-
tionnaire may be a major tool to screen patients with 
orofacial pain associated to temporomandibular disor-
ders and may be clinically used as well as a method to 
select samples for research.
Keywords: Orofacial pain, Pain measurement, Pain 
questionnaire, Temporomandibular joint disorders.

INTRODUÇÃO

Dor que ocorre no segmento de cabeça e pescoço pode 
ser associada à inflamação, neoplasias, doenças oftalmo-
lógicas, neurológicas, psiquiátricas, ortopédicas além de 
outros transtornos1. Várias dessas condições apresentam-
se como dor orofacial. As dificuldades em estabelecer a 
conexão entre os sintomas e a doença podem ser rela-
cionadas com a falta de conhecimento dos mecanismos 
centrais e periféricos da dor, bem como a incerteza quan-
to à etiologia e à patogênese de várias dessas condições2. 
Há ainda a superposição de diversos sintomas aos vários 
grupos diagnósticos.
Dor e disfunção temporomandibular (DTM) é um ter-
mo que abrange vários problemas clínicos envolvendo 
a musculatura mastigatória, a articulação temporoman-
dibular (ATM) ou ambas as estruturas3. Em uma popula-
ção de 42.370 indivíduos, 6,7% deles apresentaram pelo 
menos dois episódios de DTM nos últimos seis meses, 
sendo esta, a causa mais prevalente de dor orofacial de 
origem não odontogênica4.
Ao longo dos anos, vários instrumentos foram desenvol-
vidos para identificar ou quantificar a DTM. Em 1974, 
Helkimo5 propôs um índice para quantificar o grau de 
DTM em estudos epidemiológicos, entretanto o instru-
mento não foi validado e seu emprego ficou basicamente 
restrito ao país de origem. Na década de 1980, surgi-
ram os questionários eletrônicos, destacando-se o TMJ 
scale6, cujas principais dificuldades para uso eram sua 
extensão e custo elevado. Na década de 1990, surgem os 
Critérios de Diagnóstico para Pesquisa da Dor e Disfun-
ção Temporomandibular (RDC\TMD)7, cuja validação 
multicêntrica permitiu que fosse amplamente emprega-
do em estudos envolvendo DTM.

Questionários de triagem comumente são valida-
dos confrontando grupos de pacientes com DTM e 
assintomáticos8,9. Essa metodologia estabelece instru-
mentos adequados para estudos de base populacional; 
entretanto, pode apresentar baixa especificidade quando 
se deseja identificar pacientes com DTM, dentre aque-
les com dor orofacial. Isso se deve à superposição dos 
 sinais e sintomas das diversas doenças que acometem 
essa  região. Dentre os instrumentos destacam-se o ques-
tionário anamnésico desenvolvido para a língua portu-
guesa10, e o questionário da Academia Americana de Dor 
Orofacial, traduzido11 para este idioma. 
Apesar do conhecimento acumulado nas últimas déca-
das, relacionado ao diagnóstico e tratamento de algum 
subtipo de DTM, essas afecções continuam sendo sub-
diagnosticadas pela falta de instrumento simples de tria-
gem, que possa ser adotado por profissionais que atuam 
no controle de dor na região craniofacial. 
O estudo teve como objetivo desenvolver um instrumento 
de fácil aplicação, com sensibilidade e especificidade ade-
quadas para identificar pacientes cujos sintomas estivessem 
associados à DTM, dentre aqueles com dor orofacial.

MÉTODO 

Após aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade 
de Pernambuco com o registro 017-08, foi elaborado 
o questionário de triagem da desordem temporoman-
dibular (Q-DTM) de acordo com as seguintes fases: 
Fase 1 -  foram selecionados a partir de questionários 
 preexistentes e validados, itens para inclusão na versão 
inicial do Q-DTM. Fase 2 - foi aplicada a versão inicial 
em população de portadores de DTM e portadores de 
outras dores orofaciais. Fase 3 - foi estabelecida a versão 
final composta pelas questões com as melhores proprie-
dades obtidas pela análise da sensibilidade, especifici-
dade e a regressão logística. Fase 4 - foi identificado o 
 ponto de corte que apresentava as melhores caracterís-
ticas discriminatórias para triagem. 

Fase 1 - Seleção das questões da versão inicial
A escolha das questões foi baseada em dois instrumentos, 
o Temporomandibular Disorders Survey (TMD-S)8, que 
apresentou sensibilidade de 0,98 (IC95%, 0,90 a 1,00), 
e especificidade de 0,90 (IC95%, 0,81 a 0,95), quando 
aplicado em população sueca, e o eixo II do RDC\TMD, 
traduzido12, adaptado culturalmente13 e validado14 para a 
língua portuguesa.
Inicialmente, procedeu-se à equivalência de cada questão 
dos dois instrumentos, constatando-se que as  questões 1 
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e 2 do TMD-S equivaliam às questões 3, 15a, 15e, 19a e 
19i do eixo II do RDC\TMD. Essas equivalências deram 
origem às questões 1 a 6 na versão inicial do Q-DTM, 
após procederem-se a adaptações. 
A primeira adaptação consistiu na introdução da expres-
são “nas últimas quatro semanas”, nos sete itens do 
 Q-DTM, tomando por base a questão no 3 do RDC\TMD, 
que avalia simultaneamente presença de dor em quatro 
regiões da face. O tópico referente à região em que o 
paciente referia o sintoma foi subdividido em quatro  
outros tópicos, com o objetivo de identificar a área do 
segmento orofacial mais relevante para a triagem em 
DTM. Nas questões de 1 a 6, procedeu-se à segunda 
adaptação, acrescentando a expressão “você sentiu esta 
dor” com o objetivo de direcionar a resposta do  paciente, 
para a dor relacionada à queixa principal. 
As questões 5 e 6 do Q-DTM foram originadas através 
da equivalência  das questões 15a e 19i do RDC/TMD 
com a questão 2 do TMD-S. A questão 7 do Q-DTM foi 
adaptada das questões 19a e 15e do RDC\TMD  equiva-
lentes as questões 1 e 2 do TMD-S, como apresentado 
no quadro 1. 

Fase 2 – Aplicação da versão inicial do Q-DTM
Com esta finalidade, realizou-se experimento envol-
vendo 246 pacientes de ambos os sexos, com idades 
 entre 18 e 65 anos e divididos em três grupos, conforme 
o centro de assistência pública de procedência. O grupo 
DTM foi constituído de 138 pacientes encaminhados ao 
Centro de Controle da Dor Orofacial da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de Pernambuco (CCDO), 
localizada no município de Camaragibe, Região Me-
tropolitana do Recife. Atendidos por encaminhamento 
ou busca espontânea estiveram, no grupo ODONT, 51 
 pacientes do serviço de urgência odontológica do Insti-
tuto Barros Lima da Prefeitura do Recife e, finalmente, 
no grupo ORL 57 pacientes do serviço de urgência otor-
rinolaringológica do Hospital Agamenon Magalhães do 
estado de Pernambuco, também localizado no Recife. 
No grupo DTM, foram incluídos pacientes com DTM 
sintomática de origem muscular, articular ou em ambas, 
excluídos os que apresentavam dor associada a outro 
grupo diagnóstico que mimetizasse DTM, como odon-
talgia, sinusopatia, otalgia ou dor neuropática. No gru-
po ODONT foram incluídos pacientes com odontalgia e 

Questionário TMD-S Itens do RDC\TMD eixo II Versão inicial do Q-DTM

Questão 1 - Você tem 
dor nas têmporas, 
face, articulação 
temporomandibular 
(ATM) ou mandíbula 
uma vez por semana ou 
mais?

Questão 3 - Você sentiu dor na face, em locais 
como na região das bochechas (maxilares), 
nos lados da cabeça, na frente do ouvido ou 
no ouvido, nas últimas quatro semanas?

Q1 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu esta 
dor na região das bochechas?
Q2 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu esta 
dor nos lados da cabeça?
Q3 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu esta 
dor no ouvido?
Q4 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu esta 
dor na frente do ouvido?

Questão 2 - Você tem 
dor ao abrir a boca ou 
mastigar uma vez por 
semana ou mais?

Questão 15 a - Você ouve estalos quando 
mastiga abre ou fecha a boca?
Questão 19 - Quais atividades a sua dor na 
face ou problema na mandíbula (queixo), 
impedem, limitam ou prejudicam?
Item i - Bocejar

Q5 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu esta 
dor quando abre muito a boca? 
Q6 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu esta 
dor quando boceja?

Questão 19 – Quais atividades a sua dor na 
face ou problema na mandíbula (queixo), 
impedem, limitam ou prejudicam?
Item a – Mastigar
Questão 15e – Você sente a sua mandíbula 
(boca) “cansada” ou dolorida quando você 
acorda pela manhã?

Q7 - Nas últimas quatro semanas, você sentiu sua 
mandíbula (boca) cansada ou dolorida, quando 
mastiga?

Quadro 1 - Itens de triagem do questionário Q-DTM versão inicial, desenvolvidos a partir de itens validados do instrumento RDC/TMD Eixo 
II e do TMD-S
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no grupo ORL, pacientes com dor associada a doenças 
otorrinolaringológicas, excluindo-se, nesses dois gru-
pos, aqueles com queixa associada à outra dor orofacial 
de qualquer natureza ou intensidade.
Aqueles que demonstraram interesse em participar do 
experimento, foram convidados a assinar o termo de 
consentimento livre esclarecido, após serem informados 
sobre os procedimentos a que seriam submetidos.
A aplicação da versão inicial do Q-DTM foi reali zada 
nos três grupos por um mesmo entrevistador, inte-
grante do CCDO, com experiência na sua aplicação. O 
entrevistador demonstrava a região anatômica corres-
pondente a cada questão com o objetivo de facilitar a 
compreensão do paciente em relação ao local da dor8. 
Imediatamente após responderem ao questionário, nos 
grupos ODONT e ORL, os pacientes foram atendidos 
pelos especialistas que se encontravam de plantão, os 
quais firmaram os diagnósticos relacionados à queixa 
específica. Em seguida, esses pacientes e os do grupo 
DTM foram submetidos à avaliação por um pesqui-
sador com experiência em estabelecer diagnóstico no 
segmento orofacial, a qual incluiu anamnese e exame 
 físico baseado nos critérios do RDC\TMD7. O exame 
tinha como objetivo identificar a presença de dor as-
sociada aos distúrbios temporomandibulares no grupo 
DTM e a sua ausência nos dois outros grupos. O entre-
vistador e os plantonistas desconheciam o diagnóstico 
de DTM, assim como os pacientes e o pesquisador des-
conhecia os resultados obtidos pelo questionário.

Fase 3 - Definição da versão final do Q-DTM
A sensibilidade e a especificidade dos sete itens da 
 versão inicial do Q-DTM foram avaliadas individual-
mente, contra o diagnóstico do pesquisador, conside-
radas padrão-ouro15. Com o programa estatístico Statis-
tical Package for the Social Sciences (SPSS) na versão 
15, ajustou-se um modelo de regressão logística mul-
tivariada para explicar a proporção de pacientes com 
DTM em função das sete questões contidas na versão 
inicial do Q-DTM, adotando-se o procedimento de sele-
ção backward, mantendo-se no modelo apenas  aquelas 
com significância máxima de 15,0% (p < 0,15). 
Por este procedimento, ajustou-se o modelo inicial in-
cluindo todas as variáveis selecionadas. A cada passo 
uma variável não significativa (com o maior valor de p) 
foi removida e um novo modelo foi ajustado, até que 
todas as variáveis mantidas no modelo tivessem contri-
buição significativa ao nível de significância de 15%, es-
colhido para explicar a probabilidade de um paciente ser 
classificado com DTM. Através do modelo foram esti-

mados os valores de Odds Ratio, segundo as variáveis 
independentes mantidas no modelo. 

Fase 4 – Estabelecimento do ponto de corte
Para determinar o melhor ponto de corte para a definição 
de DTM pelo Q-DTM, entre as questões selecionadas 
através da regressão logística, foram realizados quatro 
pontos, tomando como base o número de questões com 
respostas positivas, de modo a classificar o paciente 
como DTM ou não. Esses resultados foram comparados 
com o diagnóstico do padrão-ouro, sendo estabelecido o 
ponto de corte que resultou no valor da maior soma da 
sensibilidade e especificidade.

RESULTADOS 

Dentre os 187 pacientes envolvidos no estudo, 43 (23%) 
eram do sexo masculino e 144 (77%) do feminino, e 
idade média igualava-se a 37,64 ± 13,22 anos. O gru-
po DTM diferiu dos demais por concentrar um número 
maior de pacientes do sexo feminino (p < 0,001), en-
quanto que o grupo ODONT caracterizou-se por pacien-
tes mais jovens que os dois outros grupos, os quais se 
assemelharam (p < 0,001). 
No grupo DTM, 103 pacientes preencheram os critérios 
de inclusão, sendo excluídos 19 que apresentavam DTM 
associada a outro diagnóstico, 13 tinham dor de origem 
não relacionada com DTM e três pacientes eram assin-
tomáticos. Dentre os 51 pacientes do grupo ODONT, 
foram excluídos sete, sendo cinco por DTM associada 
a outro diagnóstico e dois assintomáticos. O grupo ORL 
tinha 57 pacientes, dos quais foram excluídos 17 pacien-
tes, sendo 15 por DTM isolada ou associada a outros 
diagnósticos e dois por outras doenças. O processo de 
seleção resultou numa amostra de 187 pacientes, dos 
quais 103 integraram o grupo DTM, 44 o grupo ODONT 
e 40, o grupo ORL. 
Na tabela 1, são apresentados os resultados da sensibi-
lidade e especificidade de todas as questões da versão 
inicial do Q-DTM, com os quais foi demonstrado que, 
individualmente, a sensibilidade variou de 62,1% (Q3) 
a 90,3% (Q7) e a especificidade variou de 39,3% (Q3) a 
73,8% (Q5). Os itens que apresentaram a soma da sen-
sibilidade e especificidade maior que 150% foram Q1, 
Q5 e Q7. 
Após a regressão logística, as questões que apresentaram 
significância segundo o modelo proposto foram Q1, Q2, 
Q5 e Q7. Foi possível verificar, com base nos valores 
de OR, que a probabilidade de um paciente apresentar 
DTM, na população da qual a amostra foi extraída, é 
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maior se o paciente responder positivamente a cada uma 
das variáveis mantidas no modelo (Tabela 2). Verificou-
se também que o modelo tem poder discriminatório sig-
nificante (p < 0,001) e grau de concordância diagnóstica 
de 83,4%.

Ponto de corte
Considerando as quatro questões selecionadas atra-
vés da regressão logística, foi realizado o estudo 
do ponto de corte em relação ao número de ques-
tões positivas, cujos resultados são apresentados na  

tabela 3. O aumento do número de respostas positi-
vas promoveu redução da sensibilidade e aumento da 
especificidade. Para uma questão positiva, a sensi-
bilidade foi de 100,0% e a especificidade de 26,2%, 
enquanto que, para as quatro questões, esses valo-
res igualaram-se a 43,7% e 94%, respectivamente. 
A maior soma de sensibilidade e especificidade foi 
166,2% (86,4% + 79,8%) e correspondeu a três ou 
mais questões com resposta positiva, reduzindo-se 
para 157,6% (98,1% + 59,5%), quando duas ou mais 
respostas eram positivas. 

Tabela 1 - Avaliação da coincidência entre o diagnóstico de DTM pelo padrão-ouro e pela versão inicial do Q-DTM

Item da Versão Inicial Sensibilidade (n = 103) Especificidade (n = 84) 
 n (IC 95,0%) n (IC 95,0%) Soma
Q1. Dor na região da bochecha 88 78,6 a 92,3 55 55,3 a 75,6 150,9
Q2. Dor nos lados da cabeça 73 62,1 a 79,7 50 49,0 a 70,0 130,4
Q3. Dor no ouvido 64 52,8 a 71,5 33 28,8 a 49,7 101,4
Q4. Dor na frente do ouvido 77 66,4 a 83,2 49 47,8 a 68,9 133,1
Q5. Dor quando abre muito a boca 84 74,1 a 89,0 62 64,4 a 83,2 155,4
Q6. Dor quando boceja 76 65,3 a 82,3 61 63,1 a 82,2 146,4
Q7. Mandíbula cansada ou dolorida 93 84,6 a 96,0 51 50,3 a 71,2 151,0

Tabela 2 - Resultados da regressão logística para o diagnóstico de DTM segundo as questões da versão final do Q-DTM 
 OR e IC de 95,0% Variáveis

 Observada na análise bivariada Ajustada (pelo modelo) Valor de p
• Q1. Dor na região das bochechas   < 0,001**
         Sim 11,13 (5,48 – 22,60) 6,20 (2,55 – 15,35) 
         Não 1,00 1,00 
• Q2. Dor nos lados da cabeça   0,044*
         Sim 3,58 (1,95 – 6,58) 2,47 (1,03 – 5,95) 
         Não 1,00 1,00 
• Q5. Dor quando abre muito a boca   < 0,001**
        Sim 12,45 (6,21 – 24,99) 7,21 (3,03 – 15,16) 
        Não 1,00 1,00 
• Q7. Mandíbula cansada ou dolorida    < 0,001**
         Sim 14,73 (6,55 – 31,53) 6,28 (2,38 – 16,59) 
         Não  1,00 1,00 
*Significante ao nível de 5,0%  - **Significante ao nível de 1,0%

Tabela 3 - Avaliação da sensibilidade e da especificidade quando se considera as quatro questões da versão final do questionário Q-DTM 
escolhidas por regressão logística segundo o ponto de corte

Número de Questões Positivas
 Diagnóstico de DTM

 Sensibilidade Especificidade Falso-Positivo Falso-Negativo
Uma ou mais  100,0 (103/103) 26,2 (22/84) 73,8 (62/84) -
Duas ou mais 98,1 (101/103) 59,5 (50/84) 40,5 (34/84) 1,9 (2/103)
Três ou mais 86,4 (89/103) 79,8 (67/84) 20,7 (17/84) 13,6 (14/103)
Quatro 43,7 (45/103) 94,0 (79/84) 6,0 (5/84) 56,3 (58/103)
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Consistência interna
A consistência interna buscou quantificar a extensão com 
que cada questão do Q-DTM se correlacionava com as 
demais ou com a pontuação total da versão final do ques-
tionário. Essa quantificação foi feita com o coeficiente 
alfa de Cronbach, admitindo-se que valores entre 0,600 
e 0,700 significam que as questões do Q-DTM avaliam 
de forma similar a presença de DTM. 
Na tabela 4 estão apresentados os valores do alfa de Cron-
bach para as quatro questões selecionadas pela regressão 
logística, com a qual se pode afirmar que a consistência 
interna foi boa, com um alfa de Cronbach de 0,637 em 
relação à escala total e que houve boa correlação entre as 
questões. Essa consistência poderia aumentar para 0,660 
se fosse excluído o item Q2.

Como a localização da dor é relevante durante o diag-
nóstico do subtipo de DTM; vários instrumentos usam 
esse tópico para identificação dos pacientes, empre-
gando termos como dor na frente do ouvido, face, 
mandíbula7, têmporas ou músculos da mandíbula9 e, 
ainda, dor na, cabeça e nuca10, embora as duas últimas 
localizações não sejam relevantes para seleção desses 
pacientes17. No presente estudo, os segmentos descri-
tos como “região das bochechas” e “lados da cabeça” 
foram os que melhor se apresentaram para identifica-
ção de DTM.
Outra questão presente em muitos questionários de tria-
gem refere-se aos fatores que desencadeiam os sintomas 
e são associados à função mandibular. Termos como mo-
vimento de abertura ampla, mastigação8,9 ou movimen-

Tabela 4 - Variação do coeficiente alfa de Cronbach segundo exclusão de questões do CCDO escolhidas por regressão logística

Exclusão da Questão Alfa de Cronbach

Q1. Na região das bochechas?  0,526

Q2. Nos lados da cabeça?  0,660

Q5. Quando abre muito a boca?  0,562

Q7. Você sentiu sua mandíbula (boca) “cansada” ou dolorida quando mastiga?  0,512

• Sem exclusão de qualquer questão 0,637

DISCUSSÃO 

O achado mais relevante do presente estudo é que o 
Q-DTM apresenta níveis elevados de sensibilidade e 
especificidade e boa consistência interna, sendo capaz 
de identificar entre os pacientes portadores de doenças 
que promovem dor no segmento orofacial, a maioria da-
queles cujos sintomas são relacionadas à DTM. Dessa 
forma, é uma ferramenta eficaz, sua sensibilidade foi de 
86,4% e a especificidade de 79,8%. 
O diagnóstico da dor orofacial pode ser uma tarefa desa-
fiadora16. DTM com frequência se apresenta como uma 
dor localizada na região pré-auricular ou nos músculos 
mastigatórios. Outros sintomas que podem ser associa-
dos à DTM incluem otalgia, odontalgia ou cefaleia1, po-
rém, da mesma forma, uma odontalgia ou otalgia pode 
simular uma DTM15. Assim sendo, alem de sua impor-
tância em pesquisa, um questionário de triagem de fácil 
aplicação, com sensibilidade e especificidade elevadas, 
pode ser um importante instrumento na pratica clinica 
odontológica, otorrinolaringologista, cefaliatra ou de 
outro especialista que atue no controle da dor, na região 
da cabeça.

tos laterais da mandíbula10 são frequentes. No Q-DTM, 
os tópicos mais relevantes foram dor à abertura ampla e 
à mastigação. 
Apesar de a seleção das sete questões iniciais terem sido 
realizadas de forma empírica, foi baseada nos temas 
localização e fatores que promovem o surgimento dos 
sintomas, também valorizados nos questionários consi-
derados para essa seleção. Na versão final do Q-DTM, 
duas questões se relacionaram com a localização e duas 
com aspectos da função mandibular que desencadeiam a 
dor, todas recomendadas pela Academia Americana de 
Dor Orofacial para realização de triagem11. 
Os participantes do experimento foram provenientes 
de três centros destinados ao atendimento de pacientes 
com diferentes doenças que podem promover dor no 
segmento craniofacial. Este fato pode justificar a hete-
rogeneidade em relação ao sexo e à idade dos grupos, 
mas deve-se considerar que todos apresentavam dor 
com intensidade que os motivou a buscar tratamento em 
caráter eletivo ou de urgência. A sensibilidade e espe-
cificidade podem apresentar valores diferentes quando 
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da aplicação do Q-DTM em base populacional, quan-
do os sintomas comumente apresentam menor magni-
tude. Estudos posteriores devem aplicar o Q-DTM a 
pacientes assintomáticos e àqueles com outras dores no 
segmento crânio-cervical para obter novos valores de 
especificidade e sensibilidade.
Questionários extensos apresentam problemas em rela-
ção ao tempo exigido para aplicação, embora devam ser 
utilizados, particularmente quando se avalia a capacida-
de funcional relacionada à dor em geral18. A versão final 
do Q-DTM constituiu-se em um instrumento de triagem 
breve, porém com múltiplos itens, como é o desejado 
para esse tipo de questionário6. 

CONCLUSÃO

O questionário cumpre os objetivos de simplicidade, 
sensibilidade, especificidade e consistência interna, sen-
do um instrumento útil para identificar pacientes com 
Dor e Disfunção Temporomandibular dentre aqueles 
que apresentam queixas de dores orofaciais, podendo ser 
empregado na prática clínica e também como método 
para seleção em pesquisa. 
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