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A articulação temporomandibular (ATM) e músculos mastigatórios, bem como estruturas 

associadas, por vezes são acometidas por certas alterações, dentre elas um grupo heterogênio de 

patologias de etiologia multifatorial, denominadas desordens temporomandibulares (DTM). Devido a 

multifatorialidade desta doença, além da presença de fatores desencadeantes, predisponentes e 

perpetuantes, ocorre certa dificuldade na identificação precisa dos principais agentes etiológicos da 

DTM, o que pode acarretar diagnóstigo impreciso e subtratamento. De acordo com a literatura há 4 

grupos principais de fatores a serem considerados quando se deseja identificar e tratar essa 

patologia, sendo eles associados à ansiedade e estresse, hábitos parafuncionais, traumas nas 

estruturas relacionadas e desarmonia oclusal. Esta revisão narrativa de literatura tem por objetivo 

compilar os principais agentes etiológicos da DTM para auxiliar no diagnóstico e tratamento desta 

desordem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A desordem temporomandibular (DTM) é uma patologia multifatorial que acomete o sistema 

mastigatório e possui expressiva incidência na população em geral (SHARMA, Shalender et al.,2011). 

Por acometer estruturas essenciais para alimentação e fala, além do fato de ser uma das principais 

causas de dor orofacial de origem não dentária, sua ideintificação e tratamento precoces possuem 

elevada importância para manutenção ou reestabelecimento da qualidade de vida dos pacientes (SU, 

Naichuan et al., 2016). Para isso é de extrema relevância que o cirurgião dentista saiba identificar os 

principais agentes etiológicos desta patologia, que por vezes é pouco compreendida e de difícil 

diagnóstico e controle, visando uma abordagem adequada e precisa. 

 

3 Objetivo 

 

Elaborar material didático com intúito de auxiliar discentes na identificação dos 

principais fatores etiológicos das desordens temporomandibulares em pacientes do projeto de 

extensão ADITEME, visando diagnóstico e tratamento precisos desta patologia. 

 

2 REVISÃO 

 

A Desordem temporomandibular (DTM) é um termo coletivo que abrange uma diversidade 

de desordens da articulação temporomandibular (ATM), dos músculos mastigatórios e das estruturas 

associadas (CHISNOIU, Andrea Maria et al.,2015). As DTMs apresentam-se como alterações 

funcionais do sistema mastigatório, com uma série de sinais e sintomas caracteristicos, sendo a 

pricipal causa de dor orofacial de origem não dentária (BADEL, Tomislav et al.,2019).  

O que de fato interrompe a função normal e inicia uma desordem no sistema mastigatório, 

chamada de etiologia da DTM, é considerada pela maioria dos autores como sendo de origem 

multifatorial, podendo ser desencadeada por uma série de fatores. Vale ressaltar que há 3 grandes 

grupos envolvidos: fatores predisponentes (que elevam o risco de desenvolvimento), fatores 

desencadeantes (que de fato ocasionam a DTM) e fatores perpetuantes (que acarretam progressão 

ou dificultam a cura). Frequentemente um mesmo fator pode pertencer aos 3 grupos 

simultaneamente (SHARMA, Shalender et al.,2011). 



Dentre os fatores etiológicos encontrados nessa revisão, pode-se citar os 4 principais, a 

saber: trauma, estresse, atividade parafuncional e  desarmonia oclusal, sendo esta última bastante 

controversa entre os diversos artigos (GAUER, R. L.; SEMIDEY, M. J.,2015). 

Em relação ao trauma no sistema mastigatório que pode desencadear  a DTM, pode-se 

subdividir esta categoria em macrotrauma e microtrauma. O macrotrauma caracteriza-se por grande 

absorsão de energia pelas estruturas mastigatórias em curto espaço de tempo, como por exemplo 

durante uma exodontia quando se é aplicada força excessiva, ou ainda durante uma pancada, ou 

abertura bucal excessiva. Já o microtrauma constitui-se de pequena quantidade de força dissipada 

repetidas vezes, como por exemplo em hábitos parafuncionais ou postura anormal da mandibula 

(CHANG, Chih-Ling et al.,2018). 

Outro fator etiológico de suma relevância para DTM é o estresse. Este ativa o eixo hipotálamo 

pituitário adrenal, resultando em uma cascata de eventos que aumentam a secreção de cortisol pela 

glândula adrenal, acarretando elevação na tonicidade muscular, inclusive na musculatura da região 

de cabeça e pescoço, aumentando também a atividade noturna muscular, como por exemplo a do 

masseter, predispondo ao desenvolvimento de atividades parafuncionais como bruxismo 

(STANISZEWSKI, Kordian et al.,2018). Vale ressaltar que tanto o estresse quando a ansiedade, que 

atuam como fatores biopsicossociais, influenciam bastante na hiperatividade e na fadiga muscular. A 

hiperatividade desta musculatura por vezes está associada ao apertamento dentário ou ao bruxismo, 

e a fadiga muscular geramente relaconada com DTM de origem muscular (CHISNOIU, Andrea Maria 

et al.,2015).  

Habitos parafuncionais como bruxismo, apertamento dentário, sucção digital, morder 

canetas, segurar o telefone entre a cabeça e o ombro, morder o lábio, bochecha ou lingua e 

onicofagia podem sobrecarregar as estruturas mastigatórias e ser um fator etiológico para 

desenvolvimento de DTM (ATSÜ, Saadet Sağlam et al., 2019). 

A desarmonia oclusal contribui tanto como fator predisponente, quanto como fator 

desencadeante e  perpetuante, pois acarrega microtrauma durante a atividade mastigatória, 

principalmente quando há perda dentária posterior e a perda de dimensão vertival de oclusão 

(REISSMANN, Daniel R et al.,2018). Outros exemplos de casos que influenciam na harmonia oclusal 

são a presença de mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior ou perda de mais de 5 

elementos dentários. Porém há grande controvérsia na literatura quanto a real associação destes 

fatores com as DTMs, sendo necessário estudos comprobatórios mais precisos. Muitos autores não 

consideram de extrema relevância a interferência oclusal como fator etiológico principal (CHISNOIU, 

Andrea Maria et al.,2015).  

 

 

4 Metodologia 



 

Para efetivação desta revisão narrativa de literatura foram pesquisados nas bases de dados 

Pubmed, Lilacs e Bireme artigos referentes a etiologia das desordens temporomandibulares. Como 

critérios de inclusão foram utilizados artigos nos idiomas português e inglês publicados nos ultimos 

10 anos.  

Na plataforma PubMed será realizada busca com os MESHs (Medical Subject Headings): 

Desordem temporomandibular, transtornos da articulação temporomandibular, temporomandibular 

joint disorders, sindrome da disfunção da articulação temporomandibular, temporomandibular joint 

dysfunction syndrome, cada um associado ao operador booleano OR. Em seguida uma nova pesquisa 

utilizando os termos etiologic, etiology, causality, causas, agente etiológico e etiologia, também 

associados ao operador bolleano OR. Posteriormente uniu-se ambas as pesquisas utilizando o 

operador AND. Para as demais bases de dados, haverá uma adaptação dessa estratégia. Um total de 

82 artigos considerados pertinentes ao tema foram selecionados para esta revisão. 
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