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ESTUDO CASO- CONTROLE E QUALITATIVO SOBRE HISTÓRIA DE ABUSO FÍSICO E
SEXUAL ENTRE MULHRES COM DISFUNÇÃO TÊMPORO - MANDIBULAR E DOR OROFACIAL VERSUS MULHERES ASSINTOMÁTICAS. Camila Louise Weiss, Mariana Alvares de
Abreu e Silva, Gabriela Galon Borges, Márcio Lima Grossi, Patícia Krieger Grossi (orient.) (PUCRS).
As desordens temporomandibulares (DTM) são um termo coletivo que envolve uma série de desordens de dor
crônica relacionadas à musculatura e a articulação temporomandibular. O objetivo deste projeto é realizar um estudo
analítico do tipo caso controle entre pacientes do sexo feminino com disfunção temporô–mandibular e dor oro –
facial versus mulheres assintomáticas utilizando RCD/ DTM (Critérios de diagnóstico para pesquisa das desordens
Temporomandibulares ) e S/ PHAQ (Questionário sobre História de Abuso Físico e Sexual). Os resultados nos
permitiram avaliar de forma multi-dimensional a dor crônica advinda da DPM, incluindo variáveis clinicas, bem
como fatores sócio econômicos, para relacionar com a hipótese baseada que os pacientes com estas desordens estão
relacionadas não somente com fatores clínicos mas com fatores de ordem sistema e psico- sociais, como neste caso o
abuso físico e sexual. A metodologia aplicada para reavaliação do presente trabalho foi baseada na aplicação de 60
instrumentos RCD/ DTM, para pacientes do sexo feminino com DTM idiopática selecionados para o estudo na
clínica de Oclusão II da Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e 30
para indivíduos assintomáticos serão utilizado para controle (faixa etária de 18 – 45). A importância do estudo
resume –se no fato que diversos problemas de dores crônicas de origem adversa tem sido associados com a história
de abuso físico e sexual, identificar os principais fatores de risco para evitar tratamento inapropriado, reduzindo o
custo dos mesmos, além de melhorar a qualidade de atendimento, em caso de violência solicitar futturos
encaminhamentos para uma rede de serviços Especilizados e fornecimento de informações necessárias conforme as
necessidades apresentadas
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