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A articulação temporomandibular (ATM) é um sistema complexo intimamente 

relacionado à respiração, fala, mastigação, deglutição e expressão facial. Possui inervação, 

vascularização, musculatura e componentes ósseos, além de movimentos biomecânicos 

que são suscetíveis a desordens que alteram seu funcionamento à níveis morfológicos e 

funcionais. Ao analisar as estruturas ósseas da articulação temporomandibular, é 

importante evidenciar a mandíbula, único osso móvel do crânio, bem como o osso 

temporal. Estas estruturas possuem acidentes ósseos específicos que constituem as 

superfícies articulares e são responsáveis pela íntima relação do sistema, como o 

processo condilar, a fossa articular, o disco articular e a eminência articular. O processo 

condilar da mandíbula relaciona-se com a fossa articular e a eminência articular, ambas 

acidentes do osso temporal, e aloja entre as suas estruturas o disco articular, que 

possibilita a adaptação e proteção das superfícies das estruturas e a absorção de choques 

durante as atividades funcionais.  

O disco articular possui forma bicôncava e é dividido em banda anterior, banda 

intermediária e banda posterior. A intermediária, menos espessa, é responsável pela 

adaptação e estabilidade da articulação. Além de bandas, é a partir do disco articular em 

parâmetro vertical que se denomina o compartimento superior e inferior como complexo 

temporodiscal e complexo condilodiscal, respectivamente. A cápsula articular, por sua vez, 

é composta por tecido conjuntivo denso fibroso, fato que dificulta o desgaste e promove 

maior capacidade de regeneração, e o suprimento metabólico e funcional da articulação é 

realizado pelo fluido sinovial.  

Biomecanicamente, a articulação temporomandibular executa, principalmente nos 

primeiros 20 a 25mm de abertura bucal, o movimento de rotação entre os constituintes do 

complexo condilodiscal. Ao progresso da abertura, inicia-se o movimento de translação 

sobre a eminência articular, ou seja, no complexo temporodiscal. Tem-se como 40mm o 



abaixamento mandibular funcional. Com o auxílio dos músculos da face e dos ligamentos 

responsáveis pela articulação temporomandibular, é possível realizar os movimentos 

voluntários e complexos de abertura, fechamento, retrusão, protrusão e lateralidade. Se os 

mecanismos biomecânicos e/ou anatômicos apresentam falhas, há alterações pontuais ou 

sistemáticas no complexo craniocervical, caracterizando DTM.   

Dentre as desordens que acometem a articulação temporomandibular tem-se o 

deslocamento de disco articular, que é uma das artropatias mais comuns, caracterizado 

por vários estágios clínicos envolvendo a relação condilodiscal. O deslocamento de disco 

com redução é uma relação anormal de posição discal em que a presença do estalo marca 

a redução do disco durante o movimento de abertura bucal. Clinicamente, percebe-se o 

estalido abrupto ao toque na articulação bem como a manifestação audível do evento, 

desvio da abertura bucal quando o disco reduz e limitação de abertura bucal marcada por 

dor. Esta condição pode complicar-se e tornar-se crônica, não havendo estalo e redução 

de disco, que permanece em posição anteriorizada ao côndilo. 

 A partir do episódio de anteriorização do disco articular, a progressão do caso 

clínico passa a ser chamada de deslocamento de disco articular sem redução. Ambas as 

artropatias podem ser marcadas por algia, cefaleia e hipomobilidade mandibular, mas 

observa-se maior presença de sintomas em sua condição crônica. A não redução do disco 

promove o travamento agudo por bloqueio condilar, desvio da linha média, limitação de 

movimentos de lateralidade, máxima amplitude entre 25mm a 30mm e ausência de ruído 

articular, visto que o disco não reduz.  Nesses casos, acredita-se que as terapias 

conservadoras ou não cirúrgicas podem influenciar na melhora da mobilidade mandibular, 

como curso natural, manobra de redução, uso de placa protrusiva reposicionadora, 

fisioterapia e terapia medicamentosa. No caso de terapia conservadora ineficaz ou 

insuficiente, pode-se recorrer à artrocentese de espaço articular, meniscoplastia, 

discopexia, entre outros. A etiologia dessas artropatias é multifatorial e pode-se relacionar 

à bruxismo, hiperatividade muscular, trauma, lassidão articular e transtorno psicológico. 

A incompatibilidade das superfícies articulares é uma DTM marcada por desvio de 

forma, aderência, subluxação e deslocamento espontâneo. No desvio da forma, observa-

se o afinamento da espessura ou perfuração do disco, bem como modificações na 

superfície do côndilo ou da fossa articular. Trata-se de um caso crônico, com episódios 

álgicos. Já a aderência, pode apresentar-se de forma temporária ou permanente, na 

relação condilodiscal ou temporodiscal. Esse caso clínico tem como causa principal a 



alteração no metabolismo do líquido sinovial e sua função nos tecidos da articulação 

temporomandibular. A união das superfícies é amplamente relacionada ao bruxismo ou 

apertamento dentário.  

Na ocorrência de subluxação, há um travamento em abertura bucal acima de 60mm, 

após deslocamento excessivo do côndilo para além da eminência articular. O côndilo tende 

a retornar para a posição funcional ou o paciente consegue reduzir manualmente. No 

deslocamento espontâneo, também conhecido como luxação, o paciente relata face 

alongada e dificuldade de fala. Clinicamente, encontra-se rigidez facial, impossibilidade de 

fechamento mandibular, assimetria, dor pré-auricular e edema. Tal luxação é marcada pela 

incapacidade de redução espontânea ou manual pelo paciente, visto que o côndilo se 

desloca à frente da crista da eminência articular, além das tensões ligamentares e 

musculares e da condição moderada a severa de quadro álgico. A manobra de redução 

realizada pelo cirurgião costuma reposicionar o côndilo na fossa articular.  

Desordens inflamatórias também acometem a articulação temporomandibular, cuja 

causa pode estar associada a traumas e a processos inflamatórios. Essa inflamação da 

cápsula ou dos tecidos retrodiscais é marcada, principalmente, por dor aguda e limitação 

de movimentos mandibulares. Dentre elas, pode-se destacar: sinovite, capsulite, 

retrodiscite e poliartrite. A sinovite, que é a inflamação do líquido sinovial, é caracterizada 

por dor aguda agravada por movimentação e pode ser causada por trauma, degeneração 

da cartilagem ou infecção. Há também o aumento de líquido dentro da cavidade articular 

devido ao aumento da permeabilidade vascular. Quando se trata de uma inflamação 

severa, pode ocorrer necrose e deposição de fibrina na superfície articular e, 

possivelmente, anquilose fibrótica da articulação temporomandibular. Já a capsulite, é 

definida como uma inflamação capsular relacionada à distensão dos ligamentos e 

clinicamente é indistinguível da sinovite. Durante o processo de cicatrização da capsulite, é 

possível que ocorra aderência da cápsula às estruturas adjacentes (capsulite adesiva), ou 

a cicatrização com perda de comprimento (fibrose capsular). A retrodiscite, por sua vez, é 

caracterizada especificamente por trauma, visto que os tecidos retrodiscais são muito 

vascularizados e inervados. Apresenta dor constante ao movimento e à oclusão, 

desoclusão aguda e limitação de abertura bucal em decorrência do edema e do exsudato 

inflamatório. A artrite é caracterizada por um conjunto de inflamações das superfícies 

articulares, com presença de alterações ósseas. Os níveis de dor nos diferentes tipos de 

artrite são variáveis, bem como a sua influência funcional. 



É imprescindível o controle da inflamação e da pressão interna dos constituintes da 

articulação, para que a regeneração tecidual da zona afetada seja possível. Sugere-se, 

portanto, abordagem multidisciplinar contendo terapia comportamental, alterações na dieta, 

terapia medicamentosa, oclusal e física. Na terapia medicamentosa, ressalta-se que os 

anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são amplamente receitados, visto que possuem 

efeito analgésico e anti-inflamatório. Apesar de seu efeito benéfico, os AINEs possuem 

prejuízos às atividades gastrointestinais, fato que deve ser levado em consideração no 

tratamento sistêmico do paciente. Além disso, os corticosteróides podem ser empregados 

no tratamento a curto prazo, visto que diminuem a ação inflamatória no tratamento inicial. 

Ademais, estuda-se a Glicosamina, constituinte básico dos glicosaminoglicanos,  que faz 

parte da cartilagem articular e é uma substância fundamental para a integridade e 

manutenção das funções articulares; administrada por via oral, a dose recomendada é de 

1500mg ao dia por 30 dias, e faz-se uma opção segura quanto ao tratamento de DTM em 

detrimento dos anti-inflamatórios. 

A infiltração intra-articular é uma técnica que permite diminuir a inflamação e a dor, e 

as principais substâncias de escolha são os corticoesteroides e o ácido hialurônico. Dá-se 

preferência ao ácido pelo nível de segurança, uma vez que é uma substância fisiológica e 

não tende a causar efeitos degenerativos a longo prazo. O procedimento de infiltração 

normalmente é realizado após a artrocentese de espaço articular, que é um procedimento 

minimamente invasivo no qual é realizada a lavagem do espaço articular por meio de 

agulhas dispostas anatomicamente na região temporomandibular. A eficácia da 

artrocentese deve-se ao deslocamento de catabólitos e mediadores inflamatórios pela 

introdução de fluidos, como o soro fisiológico e o hialuronato de sódio, por exemplo.  

Diante do exposto, existem diversas desordens que acometem a articulação 

temporomandibular, bem como tratamentos não invasivos ou conservadores, minimamente 

invasivos e invasivos ou cirúrgicos, cujo objetivo é restabelecer a função da articulação, 

minimizar sintomas e promover melhor qualidade de vida ao paciente. A eficácia dos 

tratamentos pode variar de acordo com a gravidade da desordem, com a resposta 

fisiológica do paciente, com a adesão ao tratamento ou com a efetividade do procedimento 

efetuado. É de suma importância que o paciente, ao notar sinais como rangidos, cliques ou 

dores miofasciais, procure o atendimento do cirurgião dentista e, em caso desfecho 

desfavorável, traumatologista bucomaxilofacial, para que os exames como ressonância 

magnética, radiografia, tomografia, bem como anamnese e exames laboratoriais sejam 

feitos, com o intuito de definir um protocolo de tratamento adequado e efetivo.  
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