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ESTRESSE, HABILIDADES SOCIAIS E

DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES
EM UNIVERSITÁRIOS

Tânia Gracy Martins do Valle1

Rui Mateus Joaquim2

Alessandra Turini Bolsoni-Silva3

Introdução

Desordens temporomandibulares (DTM) constituem uma he-
terogênea coleção de disfunções caracterizada pela dor orofacial que
envolve, em muitos casos, deslocamento de disco, desordens mus-
culares ou mudanças disfuncionais na articulação temporomandi-
bular. Durante a década de 1960 e 1970 foi proposto um modelo
psicofisiológico para explicar a etiologia da DTM (Kight et al., 1999).
Tal modelo compreendia que estressores no contexto de vida leva-
vam o indivíduo a desenvolver hábitos orais parafuncionais tais como
o apertamento dental, o que, por sua vez, gerava uma tensão muscu-
lar que criava uma contração muscular crônica e dor facial
(McCready et al., 1991).

As DTM têm sido estudadas amplamente quanto aos aspectos
relacionados à incidência, à etiologia e ao tratamento (Venâncio &
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Camparis, 2002). Descrevem, geralmente, uma sensação dolorosa
que afeta principalmente os músculos faciais e as articulações da
mandíbula e representam a maioria das queixas de dores crônicas
orofaciais estudadas por cirurgiões-dentistas (Alencar Junior, 2005).
DTM afetam, de modo geral, músculos das regiões da face, da ca-
beça, do pescoço, da articulação temporomandibular, do periodonto
e das estruturas dentais, caracterizando-se como sinais e sintomas
as dores faciais, as cervicais, cefaleias, limitações nos movimentos
mandibulares, fadiga muscular, sensibilidade, desgastes dentais e
ruídos articulares.

Pesquisadores, como Greene (1982), apresentaram evidências de
que fatores psicológicos são relevantes na etiologia, na progressão e
no tratamento das DTM. Fatores psicossociais estão implicados e
possuem funções na dinâmica das DTM (Rollman & Gillespie,
2000), o que demanda ênfase na investigação multidisciplinar.

Dificuldades emocionais e psicológicas presentes em pacientes
com DTM podem constituir elementos fundamentais para diagnós-
tico e tratamento adequados. Por meio dos trabalhos de Moulton
(1955) surgiram as primeiras associações entre as DTM e os fatores
psicológicos. Dentre esses fatores psicológicos, foram relacionados
os comportamentais, os cognitivos e os emocionais ou afetivos, como
a ansiedade, o estresse e a depressão. Segundo Okeson (1992), não
há dados precisos sobre o número de pessoas acometidas por DTM,
mas segundo estudos norte-americanos, cerca de 75% da população
têm ao menos um sintoma de disfunção articular e 33% têm de algu-
ma disfunção muscular. As DTM podem ocorrer em qualquer ida-
de e a literatura aponta que as diferenças encontradas em estudos
epidemiológicos entre homens e mulheres apresentam proporções
de mulheres-homens de 3:1 a 9:1 entre os indivíduos que procuram
o tratamento para DTM (Okeson, 1998; Steenks & Wijer, 1996).
Nicolas (2001) tenta relacionar essa alta incidência de mulheres en-
volvidas em tal problemática ao fato de a mulher estar mais exposta
ao estresse emocional e às mudanças hormonais durante o ciclo mens-
trual, além da gravidez e das alterações anatômicas que produziriam
uma má relação do côndilo com o disco articular.
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Um estudo realizado por Martins & cols. (2007) verificou a asso-
ciação da classe econômica e do estresse com a ocorrência de disfun-
ção temporomandibular. A população desse estudo constituiu-se de
uma amostra de 354 indivíduos, de ambos os sexos, pertencentes a
diferentes classes econômicas da zona urbana do município de
Piacatu, São Paulo, Brasil. Os autores utilizaram o Critério de Classi-
ficação Econômica Brasil (CCEB) para a estratificação econômica da
população. Retiraram uma amostra de cada estrato, na qual se apli-
cou questionário para verificar o grau de DTM, e a Escala de Reajus-
tamento Social (SRRS) para verificar o grau de estresse. De acordo
com os resultados obtidos, a classe econômica não influencia na ocor-
rência de DTM, mas existe associação direta entre aquela e esta.

A literatura tem mostrado que deficiências em habilidades so-
ciais podem contribuir para o desenvolvimento do estresse. Furtado
& cols. (2003) avaliaram as fontes de estresse existentes no curso de
graduação em Medicina, assim como a relação entre os níveis de es-
tresse e as habilidades dos estudantes de seu estudo. A amostra cons-
tituiu-se de 178 alunos (105 mulheres e 73 homens) do primeiro ao
sexto ano do curso de medicina. Utilizaram para a avaliação de
estressores o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp
(ISSL), e para verificar as habilidades sociais, o Inventário de Habi-
lidades Sociais (IHS). Os resultados mostraram que estudantes de
Medicina, durante sua formação acadêmica, ficam expostos a di-
versas situações geradoras de estresse. A falta de habilidade para
enfrentar tais situações pode influenciar seu desempenho acadêmi-
co, sua saúde e seu bem-estar psicossocial.

A perda da saúde e do bem-estar, bem como a procura por aten-
dimento, aparece associada a uma das principais queixas relaciona-
das à problemática das DTM: a questão da dor. Glaros et al. (2005)
afirmam que comportamentos parafuncionais relacionam-se com
tensões musculares e que certos estados emocionais constituem bons
indicadores na compreensão de dores mandibulares.

Diversos autores (Turk & Gatchel, 1996; Angelotti, 1999;
2001; Fortes, 2002) descrevem conceituações e modelos que estão
envolvidos na manutenção da dor, o que pode auxiliar na com-
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preensão de como fatores psicológicos podem influenciar a pro-
blemática da dor.

O modelo da aprendizagem social (Bandura, 1969) entende que
os comportamentos de dor podem ser adquiridos por meio de
modelação, que é a aprendizagem decorrente da observação de um
modelo.

O contexto social e cultural no qual o indivíduo está inserido in-
fluencia a percepção e a interpretação de seus sintomas, o que pode
determinar o modo de comportar-se do indivíduo no processo de
adoecer.

O modelo de condicionamento, de acordo seus princípios, entende
que, se o comportamento (neste caso, a dor ou o hábito parafuncional)
for seguido de consequências reforçadoras, positivas ou negativas,
aquele irá aumentar ao longo do tempo.

O modelo cognitivo-comportamental, segundo Rangé (2001), afir-
ma que as emoções e o comportamento das pessoas são influencia-
dos pela maneira como estas interpretam sua percepção dos even-
tos. O modelo cognitivo-comportamental pontua que os principais
aspectos para a compreensão de dores crônicas são:

a) A dor não inclui apenas sensações físicas, mas também emo-
ções, pensamentos e comportamentos a ela ligados.

b) O indivíduo pode ter crenças, pensamentos negativos e não
realistas a respeito de sua dor, de si, dos outros e do mundo em rela-
ção ao futuro.

c) Esses pensamentos negativos e irrealistas sobre a dor e outros
eventos da vida têm consequências significativas sobre a percepção
da dor.

d) Existem distorções quanto à maneira de pensar, que podem
ser identificadas (distorções cognitivas) e afetam negativamente a
experiência dolorosa.

Pacientes que possuem expectativas negativas quanto a suas ha-
bilidades para enfrentar e controlar a dor se veem como impotentes
diante desta.

Penido (2004) buscou investigar o repertório de habilidades so-
ciais de pacientes fibromiálgicas (pacientes com dor crônica). Na
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revisão de literatura realizada para esta pesquisa não foi encontrado
nenhum estudo investigando déficits de habilidades sociais em pa-
cientes com dor crônica, mas alguns estudos incluem treino assertivo
e treino de habilidades de comunicação no tratamento de pacientes
com dor crônica (Cowan & Lovasike, 1991; Corbin et al., 1988;
Philips, 1998; Caudill, 1998; Winterowd et al., 2003).

Os estudos de Del Prette & Del Prette (2006) a partir da noção
de habilidades sociais, elaborado sob as bases de teóricos da apren-
dizagem como Skinner & Bandura, têm fornecido subsídios sólidos
e instrumentos eficientes para o desenvolvimento de variados estu-
dos. O conceito de habilidades sociais tem suas origens na psicolo-
gia clínica e na psicologia do trabalho e define como habilidades so-
ciais distintas classes de comportamentos sociais que compõem o
repertório de um indivíduo.

Del Prette & Del Prette (2006) pontuam, ainda, que o conjunto
de habilidades sociais relevantes pode ser organizado em classes e
subclasses de maior ou menor abrangência. Entre as principais clas-
ses destacam-se as habilidades de comunicação (fazer e responder per-
guntas, dar e pedir feedback, elogiar, iniciar, manter e encerrar con-
versação), as habilidades de civilidade (dizer “por favor”, agradecer,
apresentar-se, cumprimentar), as habilidades assertivas de enfrenta-
mento ou de defesa de direito e de cidadania (expressar opinião, discor-
dar, fazer e recusar pedidos, interagir com autoridades, lidar com crí-
ticas, expressar desagrado, lidar com a raiva do outro, pedir uma
mudança de comportamento etc.), as habilidades empáticas e de ex-
pressão de sentimento positivo e outras duas mais abrangentes, nome-
adas de habilidades profissionais ou de trabalho (coordenação de gru-
po, falar em público), e as habilidades sociais educativas de pais,
professores e outros agentes envolvidos na educação ou treinamento.
Na base de qualquer desempenho socialmente competente, destaca-
se a automonitoria enquanto habilidade geral de observar, descrever,
interpretar e regular pensamentos, sentimentos e comportamentos
em situações sociais.

As habilidades sociais referem-se também à capacidade do indi-
víduo de organizar seus pensamentos, formulando critérios coeren-

Saude_e_desenvolvimento_(FINAL_V3).pmd 27/3/2011, 16:51203



204 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE E LÍGIA EBNER MELCHIORI (ORGS.)

tes de compreensão e avaliação de situações. As habilidades sociais
são aprendidas e dependem das dimensões pessoal, situacional e
cultural para sua configuração (idem, 1999), e elas podem ser de-
senvolvidas por meio de treinamento sistemático em contextos es-
truturados por meio de estratégias grupais. Tal treinamento tem sido
aplicado nos contextos de psicologia clínica e da saúde, no tratamento
e na prevenção de transtornos correlatos com déficits de habilidades
ou competências sociais. O Treinamento de Habilidades Sociais
(THS) tem sido utilizado como método para combater transtornos
que envolvem primariamente problemas de relacionamento social,
como os depressivos, de ansiedade e de fobia social, (idem, 2006).
Segundo Penido (2004), ao identificar deficiências de habilidades
sociais em uma determinada população, é possível criar formas de
desenvolvimento para essas habilidades que têm como objetivo a
melhora na qualidade de vida.

Rangé (2001) afirma que há uma necessidade de as atuais abor-
dagens psicoterápicas buscarem metodologias de tratamento basea-
das em métodos e descobertas científicas. A necessidade e a impor-
tância de novos estudos e pesquisas se dão em razão de que estes
expandem e refinam as metodologias de intervenção existentes.

Na busca por tais ampliações metodológicas para o presente tema,
este estudo teve por objetivo analisar a correlação entre o índice de
estresse e as habilidades sociais de universitários, considerando a
diferença de gêneros, com e sem diagnóstico de DTM, contribuin-
do na investigação de elementos importantes para seu diagnóstico e
tratamento.

Material e método

Aspectos éticos da pesquisa

Como determina o Conselho Nacional de Saúde, este estudo foi
submetido ao Comitê de Ética de Pesquisa das instituições envolvi-
das e o trabalho iniciou após sua aprovação.
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Participantes

Foram avaliados 57 universitários na faixa etária entre 18 e trinta
anos, alunos do 4º ano da Faculdade de Odontologia de Araçatuba
(FOA, Unesp), que receberam diagnóstico de DTM. Todos os par-
ticipantes responderam ao Índice de Fonseca, elaborado para ava-
liação e diagnóstico de DTM.

Instrumentos

Para dimensionar a condição de estresse e relacioná-lo ao con-
junto de habilidades sociais dos participantes, foram aplicados dois
inventários: o Inventário de Sintomas de Stress Lipp (ISSL) e o In-
ventário de Habilidades Sociais (IHS).

ISSL

O ISSL tem como objetivo identificar se o indivíduo possui sin-
tomas de estresse, qual o tipo de sintoma predominante e em que
fase do estresse tal indivíduo encontra-se. Segundo Selye (1952), o
estresse desencadeia-se em três fases: alerta, resistência e exaustão.
A fase de alerta é aquela na qual o organismo prepara-se para lutar
ou fugir; a fase de resistência é aquela em que o organismo tenta uma
adaptação. Lipp, no processo de desenvolvimento de seu instrumen-
to (ISSL), identificou uma quarta fase, chamada “quase-exaustão”.
Essa nova fase fica entre a fase de resistência e a da exaustão e carac-
teriza-se pelo enfraquecimento da pessoa, que não mais está conse-
guindo adaptar-se ou resistir ao estressor. É nessa fase de vulnerabi-
lidade que surge a possibilidade do desencadeamento de doenças.
Contudo, nesta fase, a pessoa ainda consegue “funcionar” socialmen-
te com limitações. Na fase de exaustão a pessoa para de “funcionar”
adequadamente, comprometendo seu trabalho e sua vida social
(Lipp, 2000). A aplicação do ISSL leva acerca cerca de dez minutos
e tem 37 itens, dos quais 19 são somáticos e 18, psicológicos.
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IHS

O IHS, de autoria de Del Prette & Del Prette (2001), foi valida-
do, a princípio, junto a uma população universitária com grupo de
amostra de 472 respondentes entre 17 e 25 anos, mas já tem sido
utilizado na avaliação de adultos com formação no ensino médio.
Trata-se de um instrumento de autorrelato que confere o repertório
de habilidades sociais requerido usualmente em uma série de situa-
ções interpessoais cotidianas. Para cada situação deve-se marcar a
frequência com que o desempenho da pessoa coincide com o descri-
to na situação. O questionário contém 38 itens que devem ser consi-
derados do seguinte modo: A – Nunca, raramente se, em cada dez
situações desse tipo, reajo dessa forma no máximo duas vezes; B -
Com pouca frequência se, em cada dez situações desse tipo, reajo
dessa forma de três a quatro vezes; C - Com regular frequência se,
em cada dez situações desse tipo, reajo dessa forma de cinco a seis
vezes; D - Muito frequentemente se, em cada dez situações desse
tipo, reajo dessa forma de sete a oito vezes; E - Sempre ou quase
sempre se, em cada dez situações desse tipo, reajo dessa forma de
nove a dez vezes.

Procedimento de coleta de dados

Em sala de aula, os alunos foram instruídos e receberam os ins-
trumentos: o ISSL e em seguida o IHS. Estes foram respondidos e
entregues ao pesquisador. As respostas obtidas nos instrumentos
foram corrigidas de acordo com seus respectivos manuais.

Procedimento de tratamento e análise dos dados

Com o resultado dos instrumentos, os participantes foram divi-
didos para análise em dois modos: o primeiro, comparando “grupo
com DTM” e “grupo sem DTM”, e o segundo, comparando as di-
ferenças de gênero. Para a análise estatística dos dados foi utilizado
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o software SPSS, versão 14.0. Realizaram-se comparações de gru-
pos por meio do teste Mann-Whitney.

Resultados

Foram encontradas diferenças entre o índice de estresse e as ha-
bilidades sociais. Todo o grupo livre do diagnóstico de DTM apre-
sentou um repertório mais positivo de habilidades sociais do que o
grupo com DTM.

O grupo livre de DTM apresentou-se mais habilidoso nos se-
guintes itens doIHS: 17 – “Encerrar conversação”; 19 – “Abordar
autoridade”. O resultado total da comparação homens x mulheres
indica que os homens mostraram-se socialmente mais habilidosos
do que as mulheres. Especificamente, os homens apresentaram-se
mais habilidosos nos seguintes itens do IHS: 8 – “Participação de
conversação”, 17 – “Encerrar conversação”, 19 – “Abordar autori-
dade”. As diferenças de habilidades sociais entre os grupos com e
sem DTM, bem como entre homens e mulheres, estão descritas na
Tabela 1.

Referente ao estresse, comparando o grupo com e sem DTM,
verificou-se que o grupo com DTM mostrou-se mais afetado por
sintomas de estresse em relação ao grupo sem DTM. Em todos os
quadros de sintomas, o estresse apresentou-se como fator emocio-
nal com significância estatística. Comparando as diferenças nos sin-
tomas de estresse entre homens e mulheres, estas se mostraram mais
afetadas em todos os quadros de sintomas F1, F2, P3, todos estes
com significância estatística.

As diferenças nos sintomas de estresse entre o grupo com e sem
DTM, bem como entre homens e mulheres, estão dispostas na Ta-
bela 2.
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Tabela 1 – Comparações entre universitários com e sem diagnóstico de DTM e entre homens e mulheres para o IHS
(Del Prette), organizadas por grupos. Média, desvio padrão e valor de t são apresentados para os itens com diferença
estatística. * = Índice de significância; A) * p d•0,01; B) ** p d•0,05.

Itens DTM x sem DTM t Homens x mulheres t

8 - Participar de conversação 3,03 (1,20) x 3,28 (1,02) - 3,65 (1) x 2,93 (1,12) 2,41*

16 - Discordar do grupo 2,43 (1,01) x 3,04 (0,97) - 2,94 (0,9) x 2,6 (1,08) -

17 - Encerrar conversação 2,71 (1,30) x 3,08 (1,11) - 3,35 (0,7) x 2,6(1,35) -2,49*

19 - Abordar autoridade 1,71 (,99) x 2,40 (1,19) 2,3* 2,47(1,12) x 0,83(1,13) 0,5*

23 - Fazer pergunta
1,71 (1,17) x 2,64 (1,25) 2,83** 2,41 (1,54) x 2 (1,15)

-
a desconhecido

Total 88.94 (12,44) x 98,2(13,83) 2,63** 98,5(13,37) x 90,6(13,4) -2,03*
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Tabela 2 – Comparações entre universitários com e sem diagnóstico de DTM e entre homens e mulheres para o
ISSL, organizados por grupos. Média, desvio padrão e valor de t são apresentados para os itens com diferença esta-
tística. * = Índice de significância; A) * p d•0,01; B) ** p d•0,05.

Itens DTM x sem DTM t Homens x mulheres t

F1 Quadro de sintomas 2,28 (1,57) x 1,4 (1,26) -2,35* 0,94 (1,39) x 2,22(1,73) -2,95*
físicos I

F2 Quadro de sintomas 2,28 (1,81) x 1,28 (1,45) -2,30* 0,94 (1,39) x 2,22(1,73) 2,95*
físicos de estresse II

P3 Quadro de sintomas 4,12 (2,77) x 1,84 (1,57) -3,91* 1,88 (1,90) x 3,65(2,66) 2,83**
psicológicos de estresse III

Total F2 4,12 (2,91) x 2,64 (2,25) -2,16* 2,23 (2,33) x 4 (2,73) 2,47*

Total P3 4,12 (2,77) x 1,84 (1,45) -3,91* 1,88 (1,9) x 3,65(2,66) 2,83*
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Discussão

As dificuldades presentes durante a formação no curso de odon-
tologia podem configurar situações geradoras de estresse na vida
acadêmica e no bem-estar físico e psicossocial do estudante. O es-
tresse presente na vida acadêmica tem sido objeto de estudo e de
pesquisas em vários países (Furtado, 2003). A autora pôde demons-
trar que os alunos do curso de Medicina de uma das mais importan-
tes faculdades do estado do Rio de Janeiro também estão em contato
com uma série de dificuldades que se tornam, para muitos, verda-
deiras fontes de estresse.

A etiologia multifatorial da DTM está relacionada a problemas
psicológicos, especialmente ao estresse (Seger & cols, 1998; Venâncio
& Camparis, 2002). Fatores estressores da vida relacionam-se a há-
bitos orais disfuncionais (que envolvem a hiperativa ação muscular
da mandíbula) e, por conseguinte, à dor. É provável que pessoas em
tal situação tenham sua capacidade de interagir socialmente altera-
da e, com isto, suas competências situacionais poderão sofrer inter-
ferências, diminuindo suas habilidades sociais e seus recursos de
enfrentamento em contextos diferenciados.

Os resultados, aqui, apontam que os jovens universitários parti-
cipantes desse estudo apresentam indicadores de estresse, o que, de
acordo com literatura, encontra respaldo em diferentes estudos que
afirmam que existem evidências de que o estresse e fatores psicoló-
gicos são muito relevantes na etiologia, na progressão e no tratamento
das DTM (Greene, 1982; Molina, 1996; Rollman & Gillespie, 2000;
Martins & cols., 2007). Nicolas (2001), comparando a presença de
sintomas de estresse na comparação entre os sexos, apontou que as
mulheres mostraram-se mais afetadas em todos os quadros de sin-
tomas de desse mal. A análise da pontuação total obtida no questio-
nário para avaliação do nível de estresse levando em consideração o
gênero mostrou que as mulheres percebem os estressores de forma
mais intensa que os homens. Tais resultados confirmam estudos
anteriores que indicam serem as mulheres mais suscetíveis às fontes
de estresse (Caruana & cols., 1999).
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Pode-se observar que o grupo sem diagnóstico de DTM obteve
resultados mais positivos, quando comparado aos demais, no refe-
rente à habilidade social. Estudo realizado por Furtado & cols. (2003)
com população similar, ou seja, com universitários da área da saúde,
já tinha chegado a paralelos similares a este, indicando que a falta de
habilidade de sujeitos universitários para enfrentar situações estres-
santes pode influenciar seu desempenho acadêmico, sua saúde e seu
bem-estar psicossocial.

As habilidades sociais desenvolvidas e adequadas para as dife-
rentes situações de enfrentamento no cotidiano das pessoas são de
grande valia para seu equilíbrio biopsicossocial, considerando que
elas referem-se, segundo Del Prette & Del Prette (2006), à capaci-
dade do indivíduo de organizar seus pensamentos, formulando cri-
térios coerentes de compreensão e avaliação de situações sociais.
Neste estudo, quando os grupos são comparados no que se refere a
habilidades sociais, o grupo de universitários sem DTM manifes-
tou um repertório mais adaptativo. Os universitários do sexo mas-
culino mostraram resultados mais positivos em habilidades sociais
do que as jovens do sexo feminino. Tal resultado diverge de estudos
que apontam mulheres como mais habilidosas do que os homens
(idem, ibidem).

Dados como estes indicam a necessidade de realização de novas
investigações com o mesmo objetivo de estudo, para que se possam
melhor compreender tais fenômenos.

Conclusão

Após a análise dos questionários, observou-se que o estresse, na
comparação dos grupos, teve maior incidência sobre o grupo com
DTM (4,12) do que em relação ao grupo sem DTM (1,84). Com-
parando mulheres e homens, a prevalência de sintomas de estresse
foi maior nas mulheres (3,65) do que nos homens (1,88).

Na comparação dos grupos, no quesito habilidades sociais, o gru-
po de universitários sem DTM (98,2) apresentou um repertório mais
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positivo de habilidades sociais em relação ao grupo com DTM (88,9).
Os homens (98,5) mostraram resultados mais positivos em habilida-
des sociais do que as mulheres (90,6). Quanto a relação entre habili-
dades sociais, estresse e a possibilidade do desenvolvimento da
DTM, os presentes resultados sugerem a necessidade de realização
de outras pesquisas, visando à sistematização de resultados das desco-
bertas e o desenvolvimento e amadurecimento desta área de estudo.
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