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A disfunção temporomandibular é um conjunto de desordens que acometem o sistema 
estomatognático, que incluem a articulação temporomandibular, músculos da mastigação e 
estruturas associadas. Estas são manifestadas principalmente por estalos ou crepitações, 
dificuldade durante movimento de abrir e fechar a boca, associado à dor, que pode irradiar 
para regiões da cabeça, cervicais e região auricular. Distúrbios otológicos em pacientes com 
disfunção temporomandibular, como o zumbido, estão correlacionados entre a anatomia e a 
função da articulação, os músculos inervados pelo trigêmeo e estruturas do ouvido. A 
literatura aborda como um problema que causa além de sintomatologia dolorida dos músculos 
do sistema estomatognático, problemas otológicos, como zumbido, causando um impacto 
negativo nas vidas dos indivíduos que apresentam esta disfunção. Assim, a pesquisa traz o 
seguinte problema de estudo: como a literatura tem abordado a associação entre o zumbido 
auricular e a disfunção temporomandibular? O objetivo deste trabalho será conhecer através 
da literatura como tem sido abordada a associação entre o zumbido auricular e a disfunção 
temporomandibular. O estudo em questão consiste em uma revisão de literatura integrativa 
que será constituída por artigos científicos de estudos teóricos de bases eletrônicas. O estudo 
bibliográfico será realizado nas bibliotecas eletrônicas Scientific Electronic Library Online e 
Biblioteca Virtual em Saúde e Livros específicos da área, tendo um recorte temporal de 2015 
a maio de 2020. Serão selecionados os artigos que seguirem os seguintes critérios de inclusão: 
artigos que abordem a temática sobre a articulação temporomandibular, zumbido auricular, 
sintomas associados e seus possíveis tratamentos, com textos em português e indexados nas 
bases de dados selecionadas, publicados no período determinado na pesquisa. Serão excluídos 
materiais digitais das bases: monografias, tese e manuais. Após a identificação dos títulos nos 
periódicos on-line serão realizadas leitura flutuante, exploratória e analítica, para selecionar as 
informações dos artigos. Assim o estudo poderá possibilitar um conjunto de informações bem 
atuais sobre a temática, podendo favorecer novos direcionamentos e reflexões ao profissional 
da área. 
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