
FACTORES DE RISCO 

    Factores genéticos; idade reprodutora; género 
    Dor multilocalizada; depressão; somatização 
    Hábitos parafuncionais; traumatismo articular 
    Mordida cruzada posterior unilateral 
    Perda de dentes posteriores; perda de guia canina 

EPIDEMIOLOGIA 

Afecta uma importante percentagem da população 
Mais prevalente em mulheres (relação estrogénica?) 
Mais prevalente em adultos jovens (20 aos 40 anos) 
Prevalência diminui com a idade (menor em idosos) 
Índice de disfunção de Helkimo variável com a idade 

CLASSIFICAÇÃO (RDC/TMD) 

Eixo I: alterações somáticas 
  Alterações musculares 
  Alterações do menisco 
  Artralgia; artrite; artrose 
Eixo II: alterações psico-sociais 

HISTÓRIA CLÍNICA 

Sintomas: início, duração, frequência, periocidade... 
Caracterização: localização, factores precipitantes... 
Dor: tipo, graduação subjectiva, etiologia provável... 
Outras considerações: higiene e parafunções orais,    
. 

    patologias sistémicas, medicação, situação social... 

EXAME OBJECTIVO 

ATM: morfologia, simetria, dor, crepitações, sons 
Movimentos mandibulares: amplitude, trajecto 
Músculos da mastigação e adjacentes (palpação) 
Oclusão: desgastes, interferências, prematuridades 
Mucosa oral: linha branca jugal, língua edentada 

ANATOMIA DA ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR 

Superfícies articulares 
Estruturas ósseas 
  Côndilos mandibular e temporal; fossa glenoideia 
Estrutura fibrocartilagínea 
  Disco articular (menisco) 
Meios de união 
  Cápsula articular; ligamentos 
Músculos periarticulares 
Músc. mastigadores 
  Temporal; masséter; pterigoideus medial e lateral 
Músc. adjacentes 
  Esterno-cleido-mastoideu; trapézio 

IMAGIOLOGIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA   (IRM) 

Sinais directos (menisco) 

Morfologia anormal 
  Arredondado; achatado; perfurado 
Localização anormal 
  Deslocamento anterior; posterior; medial; lateral 
Deslocamento anormal 
  Com redução; sem redução; aderências; adesão 
Sinais directos (côndilos) 

  Aplanamento; osteofitose; esclerose; erosão 
Sinais indirectos 
  Efusão articular; rotura das camadas retrodiscais; 
   espessamento da inserção do pterigoideu lateral 

A Anatomia é fundamental para a avaliação objectiva, interpretação imagiológica e correlação clínica. 
.  

MODALIDADES TERAPÊUTICAS 

Aconselhamento e controlo 
  comportamental/psicológico 
Medicação 
Fisioterapia 
Dispositivos/ajustes oclusais 

CONCLUSÃO 

A DTM é uma entidade nosológica prevalente e pode associar-se a alta 
morbilidade; ainda assim, apresenta um prognóstico favorável. A IRM é o 
melhor meio de avaliação da ATM. Como em qualquer estudo imagio-
lógico, a anatomia permanece a pedra basilar na charneira interpretativa 
sintomatologia/patologia: o seu conhecimento é fulcral na clínica da DTM. 
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INTRODUÇÃO 

A Disfunção Temporo-Mandibular (DTM) é um termo geral que abrange 
um largo espectro de problemas clínicos da Articulação Temporo-Mandi-
bular (ATM) e dos músculos da área oro-facial. É caracterizada por dor, 
sons articulares e/ou alteração da abertura da boca. Desde o trabalho de 
James Costen (em 1934), a DTM tem sofrido várias revisões e explicações. 
. 

DOR MIO-FASCIAL 

Constitui a causa mais frequente de DTM muscular; 
pode associar-se a limitação da abertura da boca. 
Caracteriza-se pela existência de zonas sub-apone-
vróticas dolorosas designadas “pontos-gatilho”. Po-
de ser diagnosticada através da palpação muscular.   
. 

PONTOS-GATILHO 

Activos: com queixa espontânea de dor 
Latentes: com queixa de dor à manipulação 
Satélites: dor à manipulação, num 2º ponto distante 
Com apresentação variável, a dor por ponto-gatilho 
é de fisiologia semelhante à dor referida (ex. EAM).   
. 


