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Resumo 

 

Há poucos estudos sobre disfunção têmporomandibular (DTM) em pacientes com 

fissuras lábio-palatais (FLP). O objetivo geral deste projeto se caracteriza pela realização de 

um estudo transversal descritivo do tipo prevalência de Disfunção Têmporo-mandibular e Dor 

Orofacial (DTM e DOF) utilizando o RDC/DTM (Critérios de Diagnóstico para Pesquisa das 

Desordens Temporomandibulares(GREENE ,CS. ; LASKIN,DM., 1983; GROSSI,ML. et al., 

2001).  

 Os objetivos específicos buscam efetuar a  correlação de dados obtidos através do 

RDC/DTM em nosso meio lingüístico e cultural, a fim de procurar estabelecer possível 

relação entre pacientes FLP e DTM – Dor Orofacial, bem como  a correlação de fatores 

psicossociais, como depressão e ansiedade, contidos no Eixo II do RDC/DTM em pacientes 

com FLP. 

 Avaliaremos 23 pacientes de ambos os sexos, com idades variando entre 13 e 30 

anos, atendidos no Centro de Reabilitação de Fissuras Lábio Palatais (CERLAP) da 

Faculdade de Odontologia da PUCRS. 
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