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Introdução. A dor orofacial é um dos temas mais debatidos pela ciência na atualidade. Clinicamente, a desordem 
temporomandibular (DTM) pode ser associada com dor, limitação da amplitude de movimento articular e comprome-
timento das funções mastigatórias. Objetivo. O objetivo desse estudo foi comparar o efeito da estimulação elétrica 
transcutânea (TENS) versus a terapia manual para o tratamento de pacientes com desordens temporamandibulares. 
Método. A amostra foi constituída por 14 participantes, de ambos os gêneros, diagnosticados com DTM de acordo 
com o questionário internacional de Critérios de Pesquisa Diagnóstica – RDC e foram alocados aleatoriamente em 
dois grupos: grupo TENS (7), 24,42±3,15 anos; 58,68±5,75 kg; 1,62±0,06m e grupo terapia manual (7) 23,71±5,0 
anos; 71,82±20,38 kg, 1,66±0,08m. O tratamento utilizado no grupo terapia manual consistiu de mobilização articular 
intra e extraoral e terapia de liberação posicional. O grupo TENS foi tratado com modo acupuntura a nível motor. Os 
grupos receberam tratamento duas vezes por semana com duração de 50’, durante 04 semanas, com avaliação cega 
realizada por dois pesquisadores independentes em três momentos temporais: no início do tratamento, na quarta 
e oitava terapia. As variáveis analisadas foram a amplitude de movimentos fisiológicos da mandíbula (milímetros), 
da coluna cervical (graus), o limiar de sensibilidade dolorosa (em Newton) dos músculos mastigatórios e da ATM, 
pelo uso de um dinamômetro de pressão portátil digital e, por fim, a intensidade da dor, verificada pela Escala Visual 
Analógica. (CAAE:44062615.0.0000.0089). O teste ANOVA de medidas repetidas foi utilizado para análise dos dados 
para a comparação das variáveis entre os grupos, com nível de significância estabelecido em 5%. Resultados. 
Verificamos que as intervenções realizadas em ambos os grupos diminuíram significativamente a intensidade da dor 
após oito terapias (p<0,05), o limiar de sensibilidade à palpação aumentou significativamente no músculo temporal, 
em que a terapia manual foi mais eficaz em aumentar o limiar de sensibilidade à pressão quando comparada ao TENS 
(p<0,05). Não encontramos alterações significativas para a amplitude de movimento mandibular e da coluna cervical. 
Conclusão. A terapia manual é mais eficaz que o TENS para o alívio de pontos sensíveis no músculo temporal. A 
amplitude de movimento fisiológico da coluna cervical e da mandíbula não é afetada pela TENS ou terapia manual. O 
uso tanto da TENS e da terapia manual foram eficaz para alívio da dor a curto prazo, enquanto que, para redução de 
pontos sensíveis, a terapia manual foi mais eficaz que o uso da TENS.
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