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  RESUMO
 Objetivo: Verificar a prevalência de disfunção temporomandibular (DTM) em pra-
ticantes de Crossfit®. Metodologia: Estudo descritivo e observacional, com abordagem 
quantitativa, realizado na cidade de Fortaleza em quatro boxes de Crossfit®, no mês de 
outubro de 2020. A população do estudo foi composta por praticantes da modalidade 
que fossem maiores de 18 anos, possuem no mínimo seis meses de prática e que não rela-
tavam histórico de trauma na ATM. Essa pesquisa foi aprovada pela Plataforma Brasil de 
Pesquisa com parecer 3.645.219, respeitando a resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde. Resultados: Dos entrevistados para a presente pesquisa, 95,7% apresentaram 
grau de severidade de sintomas da DTM, o tempo de prática variou de 6 meses a mais 
de 3 anos completos. Conclusão: Pode-se observar a prevalência de sintomas da DTM 
em praticantes de Crossfit®, sendo as mulheres mais prevalentes do que os homens e 
obtendo grau de severidade entre leve e moderado.

 Palavra-chave: Treinamento intervalado de alta intensidade; Síndrome da articu-
lação temporomandibular; Artralgia
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  ABSTRACT
 

 Objective:  Verify the TMD prevalence in Crossfit® practitioners. Methodology: Descriptive 
and observational study, applying quantitative approach, completed in Fortaleza in four Crossfit® boxes, in 
the month of  October in 2020. Study population was composed by these modality practitioners who had at 
least six months of  practice and that does not have a medical history of  TMA trauma. This research was 
approved by Brazil’s national research platform with approval number 3,645,219, respecting the 466/12 
resolution in the National Health Council. Results: From the pool of  the present research, 95.7% showed 
severity degrees of  TMD symptoms, the time of  practice variated from 6 months to more than 3 complete 
years. Conclusion:  It can be observed the prevalence of  TMD symptoms in Crossfit® practitioners, 
being women prevalent than men and obtain severity degrees between light and moderated.

Keywords: High-intensity interval training; Temporoman-dibular joint syndrome; ar-
thralgia

  INTRODUÇÃO
 

 A disfunção temporomandibular (DTM) caracteriza-se por alterações 
funcionais do complexo articular composto pelo encaixe ósseo entre 
a mandíbula e o crânio, músculos e demais estruturas envolvidas na 
motricidade dessa região1. Em escala mundial, entende-se que esse 
transtorno articular pode acometer de 5 a 12% da população total, 
possuindo uma maior prevalência em indivíduos do sexo feminino que se 
encontram na faixa etária de 20 a 45 anos2.

Sua etiologia possui caráter multifatorial, podendo estar agregada a existência 
de fatores genéticos predisponentes, malformações anátomo-estruturais, 
transtornos psicológicos, modificações posturais e possíveis eventos traumáticos 
que prejudicam o desempenho da articulação temporomandibular (ATM)3.

Essas alterações biomecânicas são capazes de desencadear uma 
sintomatologia heterogênea, porém conexa, constituindo de redução da 
amplitude de movimento da boca associadas à presença de vertigem, 
zumbido, cefaleia, e principalmente, dores na ATM durante a mastigação4. 
Estudos apontam que a intensidade desses sintomas, quando presentes, 
podem afetar a realização das atividades diárias e laborais, qualidade do 
sono, alimentação e apetite, impactando negativamente na qualidade de 
vida dos indivíduos com DTM5.
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Dessa forma, a realização de atividades esportivas associadas a 
traumas como nas modalidades de rugby, futebol e lutas, como também 
nas atividades que exijam um maior esforço físico, podem ser responsáveis 
pelo aparecimento dessa disfunção6. Isso ocorre devido a uma compressão 
da mandíbula, realizada de maneira consciente ou não, que objetiva 
potencializar o gesto esportivo executado pelo praticante através da 
ativação das musculaturas do pescoço e tronco7.

Dentre as atividades que exigem de maior esforço físico, o Crossfit®, 
criado por Greeg Glassman em meados dos anos 2000, têm a finalidade 
de potencializar o condicionamento físico através da capacidade física, 
flexibilidade, coordenação, potência agilidade, resistência cardiorrespiratória, 
velocidade e equilíbrio em um curto período quando comparado a outras 
estratégias de treinamentos convencionais8.

O método de treinamento é realizado por meio de exercícios 
diversificados em ritmo forte e prático seguindo um modelo versátil de 
recrutamento motor através de exercícios simples a mais complexos, 
juntamente de outras modalidades esportivas. Esta é fundamentada no 
avanço da capacidade física de condições motoras, neurológicas e mistas. 
Portanto o princípio abrange três atividades esportivas: levantamento de 
peso olímpico (LPO), atletismo e ginástica9.

É notório que a prevalência das lesões é decorrente da alta intensidade 
aplicada nos domínios exercidos pela prática do esporte, podendo estar 
relacionada a execução do movimento, uso de carga excessiva, ao tempo de 
prática e a falta de acompanhamento de um profissional, sendo as regiões 
mais acometidas o ombro com 44,2% dos casos, seguidos de joelho, coluna 
lombar e cervical 8, 10.

Sabendo-se que os distúrbios artrocinemáticos envolvem tanto 
as articulações em foco como também as adjacentes, sugere-se que os 
indivíduos acometidos na região cervical podem ser afetados também na 
ATM11. É importante ressaltar que o acervo bibliográfico ainda não pode 
dar um posicionamento concreto diante dos estudos que correlacionam o 
Crossfit® com a ATM, tornando esse estudo relevante visto que ainda se 
constitui de uma temática pouco abordada.
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Através disso, quando é definido a prevalência, gravidade da lesão, 
sua causa e mecanismos, pode-se aplicar planos de prevenção e de 
aperfeiçoamento, por meio da avaliação das estruturas da ATM e com a 
utilização de escalas que são capazes de definir o grau de comprometimento 
da região e o que pode desencadear. Dessa forma este estudo tem como 
objetivo verificar a prevalência da DTM em praticantes de Crossfit®.

  MATERIAIS E MÉTODOS
 

 Este estudo possui uma natureza descritiva e observacional, com abordagem 
quantitativa, realizado na cidade de Fortaleza em quatro boxes de Crossfit®, no 
mês de outubro de 2020. A população do estudo foi composta por praticantes 
da modalidade que fossem maiores de 18 anos, possuíam no mínimo seis meses 
de prática e que não relatavam histórico de trauma na ATM.

A coleta ocorreu por meio de uma entrevista com duração de 
aproximadamente 20 minutos, sendo interrogados individualmente pelas 
pesquisadoras em um local reservado.

Foram utilizados três questionários elaborado pelos pesquisadores 
contendo perguntas referentes as características demográficas, outro sobre 
questionamento da ATM e por último a relação com o Crossfit®. Em 
seguida aplicou-se o Índice Anamnésico de Fonseca, um instrumento que 
caracteriza o grau de severidade da DTM, contendo dez questões, com 
pontuação de zero a cem, correspondendo a sem DTM (0 a 15 pontos), 
DTM leve (20 a 45 pontos), DTM moderada (50 a 65 pontos) e DTM 
severa (70 a 100 pontos)12.

Os dados foram digitados no Excel e analisados através da estatística 
descritiva ou inferencial, com o auxílio do software estatístico SPSS 
(Statistical Package For Social Sciencies), versão 20.0.

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de 
Fortaleza com parecer 3.645.219, respeitando a resolução N° 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde13.
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  RESULTADOS
 

 A amostra foi constituída por um total de 46 praticantes de Crossfit® 
com idade média de 27,22 anos, sendo compostas por 31 mulheres e 15 
homens. O tempo de prática variou de 6 meses a mais de 3 anos completos. 
Dos entrevistados para a presente pesquisa, que a grande maioria da população 
apresentou sintomas de DTM podendo ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição quanto ao sexo, tempo de prática e grau de 
severidade.

Variáveis n=46

Idade (anos)* 27,22 (± 7,19)

Sexo†

Masculino 33/12,4

Feminino 31/67,4

Tempo de prática †

0 a 6 meses 0/0

De 6 a 12 meses 9/19,6

De 1 a 2 anos 16/34,8

Mais de 3 anos 21/45,7

Grau de Severidade †

Sem DTM 2/4,3

DTM leve 21/45,7

DTM Moderada 20/43,5

DTM grave 3/6,5

Total que apresentam sintomas 44/95,7
*Dados expressos em média ± desvio padrão; † Dados expressos em frequência absoluta/ 
frequência relativa; n= número de indivíduos.
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Tabela 2 - Grau de severidade em relação ao sexo 

Sexo/ Grau de severidade n=46

Feminino † 31/67,4

Sem DTM 2/4,3

DTM Leve 11/23,9

DTM moderada 16/34,8

DTM Grave 2/4,3

TOTAL 29/63

Masculino † 15/32,6

Sem DTM 0/0

DTM Leve 10/21,7

DTM moderada 4/8,7

DTM Grave 1/2,2

† Dados expressos em frequência absoluta/ frequência relativa; n= número de indivíduos.

Tabela 3 – Distribuição de dados quanto a dor na região da ATM após a 
atividade, distúrbio de ansiedade e distúrbio de ansiedade em relação ao sexo

Dor na ATM após a atividade †  n=46

Sim 9/19,6

Não 37/80,4

Distúrbios de ansiedade †

Sim 36/78,3

Não 10/21,7

Distúrbios de ansiedade/ Sexo†

Feminino 25/54,3

Masculino 11/23,9

 † Dados expressos em frequência absoluta/ frequência relativa; n= número de indivíduos.
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Diante dos resultados obtidos foram observados a prevalência de DTM 
com grau de severidade leve e moderada em praticantes de Crossfit®.

  DISCUSSÃO
 

 No presente estudo foi possível averiguar a prevalência de DTM e o 
grau de severidade dos sintomas durante a prática de Crossfit®. Acredita-se 
que por ser um esporte que consiste em movimentos que utilizam elevadas 
cargas, assim como pode levar ao praticante, de maneira intuitivamente 
ou não, a realização do apertamento dentário durante a prática dessa 
modalidade.

Nesse contexto, um estudo realizado por Kaminiecki (2020)14 observou 
que a maior parte dos indivíduos praticantes de Crossfit® que apresentaram 
sintomas de DTM, alegaram sintomas leve, corroborando com os achados 
obtidos no presente estudo. 

Entretanto, a prevalência desses sintomas foi substancialmente maior 
nos indivíduos avaliados com a metodologia previamente detalhada 
proposta nesse ensaio, devido a maior seletividade aplicada por Kaminiecki 
na composição de sua amostra, sendo constituída apenas por indivíduos 
do sexo masculino, enquanto esse, incluiu praticantes de ambos os 
sexos. Também de acordo com Kaminiecki (2020)14 a justificativa de sua 
escolha amostral é fundada na existência de uma maior predisposição 
do sexo feminino a apresentar sintomas de DTM, sendo possivelmente 
decorrente das alterações hormonais fisiológicas que acontecem 
principalmente durante o ciclo menstrual 14, 15.

Alterações no nível de estrogênio que ocorrem nesse período, exempli 
gratia, são capazes de estimular a atuação de receptores sensitivos como 
também participar no remodelamento de estruturas da região da ATM, 
podendo induzir a quebra de substâncias como o colágeno e a elastina 
que compõem a região do disco articular. Assim, esse comportamento 
hormonal é capaz de gerar diversas modificações orgânicas por meio da 
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ocorrência de processos inflamatórios variados, distúrbios na modulação 
do limiar de dor e desarranjo morfológico da ATM15, 16, 17.

Além dos processos metabólicos, verificou-se ainda que fatores 
biopsicossociais, como os distúrbios de ansiedade, podem desencadear 
sintomas da DTM devido a hiperatividade das musculaturas atuantes na 
articulação18, 19. À vista disso, um estudo realizado por Motta (2015) observou 
que a relação entre a gravidade dos sintomas de ansiedade e a chance 
de desenvolver DTM em adolescentes de ambos os sexos é diretamente 
proporcional. Nessa perspectiva, devido a presença de distúrbios de 
ansiedade em grande parte dos participantes do presente estudo (78,3%), é 
provável que estes indivíduos possuam uma maior predisposição a evoluir 
com a disfunção em questão20.

Não foram encontrados estudos na literatura atual que relacionassem 
a prática do Crossfit® aos sintomas da DTM em relação aos hábitos 
parafuncionais, no entanto, foi possível observar que 80,4% dos 
participantes relataram que não sentem dor após a realização do treino, 
o mesmo foi capaz de analisar em um estudo que compara um grupo 
que pratica exercício físico e o que não realiza nenhum tipo de atividade 
física, aonde aqueles que realizavam contribuíram para minimização dos 
sintomas 21. Essa diminuição pode ocorrer devido a liberação de endorfina 
por meio da ativação do sistema nervoso central e gerando uma sensação 
de relaxamento nas musculaturas22.

Além disso, outros estudos evidenciaram que o exercício físico 
eleva o fluxo de oxigênio no cérebro, intensificando o transporte de 
neurotransmissores. A movimentação corpórea também contribui para a 
redução da viscosidade sanguínea e aumento dos níveis de serotonina, 
minimizando os sintomas de ansiedade e melhorando a autoestima23. Desse 
modo, a atividade física desempenha um importante papel para a redução 
do impacto desses transtornos biopsicossociais na atividade de vida diária, 
além de prevenir comorbidades que podem contribuir para o agravamento 
da DTM como a obesidade, hipertensão arterial, diabetes e entre outras 24.
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Portanto, por meio desta pesquisa pode-se observar que a prevalência 
dos sintomas da DTM em praticantes de Crossfit®, não está diretamente 
relacionada com a prática do esporte, pois os resultados apresentaram que 
a presença dos sintomas pode estar associada a fatores biopsicossociais e 
hormonais e sendo desencadeados antes mesmo do início da prática da 
modalidade. Por meio disso é necessário estudos mais aprofundados sobre 
o assunto para que exista resultados mais concreto sobre a prevalência de 
sintomas na região da ATM relacionados ao esporte.

Através disso, este estudo apresentou limitação quanto ao número de 
participantes, as perguntas produzidas pelos pesquisadores, no qual por 
meio delas não foi possível realizar uma investigação mais aprofundada das 
possíveis causas da DTM no Crossfit®, se o distúrbio surgiu durante a prática 
da atividade ou no caso os sintomas intensificaram ou diminuíram, assim 
não sendo possível obter resultados mais conclusivos quanto a prevalência 
de sintomas de DTM na prática do esporte. Porém poderá contribuir para 
diminuição dos mesmos, pois diante do estudo a fisioterapia, junto a uma 
equipe multidisciplinar será capaz de tratar a causa do distúrbio.

  CONCLUSÃO
 

 Na população analisada (praticantes de Crossfit®) observou-se a 
prevalência de sintomas da DTM, sendo estes mais predominantes em 
mulheres com seu grau de severidade entre leve e moderado. Entretanto, 
esses sintomas podem ou não estar relacionados com a prática esportiva em 
questão, onde o estabelecimento desta relação está para além dos objetivos 
deste estudo. 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Volume 22 | Número 1 
JAN/FEV/MAR | 2022

- 10 -

  REFERÊNCIAS
 

1.  Rafael C, Ferreira M, Cavalcante J, Macedo L De, Sousa RC De. 
REVISTAINSPIRAR • movimento & saúde. 2016;9:18–24. 

2.  Carvalho FR, Barros RQ, Gonçalves AS, Freitas PM. 
Photobiomodulation therapy on the palliative care of  temporomandibular 
disorder and orofacial/cervical skull pain: Study protocol for a randomized 
controlled clinical trial. Trials. 2019;20(1):1–8. 

3.  Amaral FA, Dall’Agnol SM, Socolovski G, Kich C, Franco 
GCN, Bortoluzzi MC. Cervical spine range of  motion, posture and 
electromyographic activity of  masticatory muscles in temporomandibular 
disorders. Fisioter em Mov. 2020;33:1–16. 

4.  Bastos JM, Silva R, Bastos PL, Figueiredo G. Disfunção 
temporomandibular : uma revisão de literatura sobre epidemiologia , sinais 
e sintomas e exame clínico. Rev da Saúde e Biotecnol. 2017;1(1):66–77. 

5.  Foger D, Peralta-Mamani M, Santos PS. Impact of  temporomandibular 
disorders on quality of  life. Fisioter em Mov [Internet]. 2020;33:1–
10. Available at: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-51502020000100300&tlng=en

6.  Ehrlich R, Garlick D, Ninio M. The effect of  jaw clenching on the 
electromyographic activities of  2 neck and 2  trunk muscles. J Orofac 
Pain. 1999;13(2):115–20. 

7.  Pastore GU, Moreira M, Bastos R, Galotti M, Leonardi MFDP. 
Odontologia do esporte - uma proposta inovadora. Rev Bras Med do 
Esporte. 2017;23(2):147–51. 

8.  Dominski FH, Siqueira TC, Serafim TT, Andrade A. Perfil de 
lesões em praticantes de CrossFit: revisão sistemática. Fisioter e Pesqui. 
2018;25(2):229–39. 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Volume 22 | Número 1 
JAN/FEV/MAR | 2022

- 11 -

9.  Glassman G. Understanding CrossFit by Greg Glassman - CrossFit 
Journal. Crossfit J [Internet]. 2007;(56):56. Available at: http://journal.
crossfit.com/2002/04/foundations.tpl%0Ahttp://journal.crossfit.
com/2007/04/understanding-crossfit-by-greg.tpl%0Ahttp://journal.
crossfit.com/2002/04/foundations.tpl%0Ahttp://journal.crossfit.
com/2007/04/understanding-crossfit-by-greg.tpl

10.  Montalvo AM, Shaefer H, Rodriguez B, Li T, Epnere K, Myer GD. 
Retrospective injury epidemiology and risk factors for injury in CrossFit. 
J Sport Sci Med. 2017;16(1):53–9. 

11.  Ferreira MC, Bevilaqua-Grossi D, Dach FÉ, Speciali JG, Gonçalves 
MC, Chaves TC. Body posture changes in women with migraine 
with or without temporomandibular disorders. Brazilian J Phys Ther. 
2014;18(1):19–29. 

12.  Fonseca DM, Bonfante G, Valle AL, Freitas SFT. Diagnostico 
pela anamnese da disfuncao craniomandibular. Rev Gaucha Odontol. 
1994;42(1):23–8. 

13.  Brasil. Ministério da Saúde. Resolução 466. Diário da União [Internet]. 
2012;12:59. Available at: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/
Reso466.pdf

14.  Kaminiecki AKM, Davatz GC. Frequency and severity of  
temporomandibular disorders symptoms in crossfit® practitioners: A 
cross-sectional study. Rev Pesqui em Fisioter. 2020;10(2):156–62. 

15.  Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin PD. Ethnic differences in pain 
perception. Phys Ther Rev. 2005;10(2):113–22. 

16.  Naka H, Amantéa DV, Novaes AP, Campolongo GD, Barros TP De, 
Lucena LBS de, et al. Associação entre os sintomas da disfunção temporo-
mandibular com factores psicológicos e alterações na coluna cervical em 
alunos da Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve. Rev Port Saúde 



REVISTA INSPIRAR
 movimento & saúde

Volume 22 | Número 1 
JAN/FEV/MAR | 2022

- 12 -

Pública [Internet]. 2010;12(2):1188–97. Available at: http://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-83242006000400006&lang
=pt%5Cnhttp://www.scielo.br/pdf/bor/v20n4/06.pdf

17.  Ferreira CL, da Silva MAMR, de Felício CM. Signs and symptoms of  
temporomandibular disorders in women and men. Codas. 2016;28(1):17–21. 

18.  Silva MN. A Disfunção Temporomandibular: Artigo de revisão. Fac 
Med da Univ Coimbra; Port [Internet]. 2016;1–105. Available at: https://
eg.uc.pt/bitstream/10316/37134/1/TESE final.pdf

19.  Kindler S, Samietz S, Houshmand M, Grabe HJ, Bernhardt O, 
Biffar R, et al. Depressive and anxiety symptoms as risk factors for 
temporomandibular joint pain: A prospective cohort study in the general 
population. J Pain. 2012;13(12):1188–97. 

20.  Motta LJ, Bussadori SK, de Godoy CLH, Biazotto-Gonzalez DA, 
Martins MD, Silva RS e. Disfunção Temporomandibular segundo o Nível 
de Ansiedade em Adolescentes. Psicol Teor e Pesqui. 2015;31(3):389–95. 

21.  Vinícius A, Gurrão G, Rodrigues AT, Ricardo P, Marson FC, Silva 
COE, et al. signs and symptoms of  temporomandibular dysfunction 
associated to the physical activity practice. 2015;24:15–20. 

22.  Navarro G, Baradel AF, Baldini LC, Navarro N, Franco-Micheloni 
AL, Pizzol KEDC. Parafunctional habits and its association with the level 
of  physical activity in adolescents. Brazilian J Pain. 2018;1(1):46–50. 

23.  Batista JI, Oliveira. A de. Efeitos Psicofisiológicos Do Exercício 
Físico Em Pacientes Com Transtornos De Ansiedade E Depressão. 
Corpoconsciência. 2016;19:1–10. 

24.  Vera Alynne da Silva Oliveira, Ícaro Yagor Chaves Sinésio, Patrícia 
Uchoa Leitão Cabral, D.Sc., Antônio Carlos Leal Cortez, D.Sc., Yúla Pires 
da Silveira Fontenele de Meneses DS. Associação entre o nível de atividade 
física e o estresse em pré-vestibulandos. 2019;18(1):9–16. 


	_30j0zll

