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Objetivo: Avaliar por meio de um estudo preliminar a eficácia do
Insaponificável de Soja e Abacate (ISA) nos pacientes portadores
de artralgia e osteoartrite (OA) da articulação temporomandibular
(ATM). Pacientes e Métodos: Tratou-se de ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. A Análise Estatística foi
realizada em 14 mulheres com diagnóstico de artralgia e OA da ATM
pelos Critérios de Diagnóstico em Pesquisa dos Transtornos Temporomandibulares RDC/TMD, divididas em dois grupos: G1-Placebo
(controle) e G2-ISA (experimental). As variáveis dor foram determinadas pela EVA e pelo algômetro de pressão; a função mandibular foi
examinada mediante a mensuração dos movimentos mandibulares e
a qualidade de vida pelo Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Todos os pacientes foram acompanhados por um período de 06 meses,
sendo 4 meses utilizando a medicação. Resultados: Os resultados
foram favoráveis ao uso do ISA para diminuição da sintomatologia
dolorosa e melhora da qualidade de vida. Também foi significativa a
redução do uso de medicação de resgate do grupo experimental comparado ao grupo controle. Conclusões: Mesmo em se tratando de
um estudo preliminar, esta pesquisa traz fortes indícios do benefício
do ISA em pacientes com doenças degenerativas e artralgia da ATM,
de forma que pesquisas adicionais com maior amostragem devem ser
executadas.
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ABSTRACT

Objective: To evaluate through a preliminary study the effectiveness
of unsaponifiable soy and avocado (ASU) in patients with arthralgia
and osteoarthritis (OA) of the TMJ Patients and Methods: This
was a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Statistical
analysis was performed in 14 women diagnosed with TMJ arthralgia
and (OA) by the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) and divided into two groups: G1, placeRev. Cir. Traumatol. Buco-Maxilo-Fac., Camaragibe v.15, n.1, p. 55-56, jan./mar. 2015
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bo (control); G2, ASU (experimental). The variables were measured
by visual analogue scale (VAS) pain and pressure algometer. Mandibular function was examined by measuring mandibular movements
and the quality of life for the Oral Health Impact Profile (OHIP-14).
All patients were followed for a period of six months and four months using the medication. Results: The results were favorable to the
use of ISA to decrease painful symptoms and improve the quality
of life. Also significant was the reduction in the use of rescue medication in the experimental group compared with the control group.
Conclusions: Even in the case of a preliminary study, this research
provides strong evidence of the effectiveness of the ISA in patients
with degenerative diseases and TMJ arthralgia, so further research
with larger samples should be performed.
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