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RESUMO

Um dos temas mais controversos da Odontologia

Temporomandibulares (DTMs),
desordens articulares

e

as quais didaticamente

musculares. As

são as desordens
estão

divididas em

disfunções intra-articulares são

as

desarmonias da articulação temporomandibular enquanto que as musculares são as
desarmonias dos músculos da mastigação. Através de uma revisão de literatura foi
objetivo deste trabalho, esclarecer dúvidas quanto ao conceito, etiologia, diagnóstico

e classificação das principais desordens intra-articulares.

Palavras Chaves: disfunção temporomandibular, DTM, disfunção articular, disfunção

intra-articular e ATM.
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ABSTRACT

One of the subjects most controversial of the Odontology is the Temporomandibulars
disorders (TMD), which didactically are divided in disorders articulate and muscular
The

intra-articulate

.

disorders articulate are the disharmony of the joint to

temporomandibular while that the muscular ones are the disharmony of the muscles

of the chew. Through a literature revision was objective of this work, to clarify to
doubts how much to the concept, etiology, diagnosis and classification of the main
intra-articulate disorders.

Key words: temporomandibular disorders, TMD, disorders articulate e TMA.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos temas mais controversos da Odontologia são as desordens
temporomandibulares (DTMs), as quais didaticamente estão divididas em desordens
articulares e musculares.

As disfunções intra-articulares estão englobadas dentro das DTM, sendo que
estas estão relacionadas às desarmonias da articulação temporomandibular.

Estudos das desordens intra-articulares (anexos 1) têm trazido grandes

avanços nos tratamentos destas patologias, visto que, cada vez é maior o número
de pacientes (de 50% a 60%) da população que apresentam sintomatologia
relacionada às DTMs (OKESON, 1992).

Segundo a consolidação das normas para procedimentos do Conselho de
Odontologia - Resolução: CFO - 185/93, art. 69: "É, de responsabilidade do
especialista em Prótese Dentária o diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle
dos distúrbios temporomandibulares e de oclusão, através da prótese fixa, prótese
parcial removível ou total e da prótese sobre implantes".

Logo, é de grande valia, um correto diagnóstico nas fases iniciais destas
patologias, para que um melhor prognóstico dos tratamentos dos nossos pacientes
seja obtido.
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Através de uma revisão da literatura foi objetivo deste trabalho esclarecer
dúvidas quanto ao conceito, etiologia, diagnóstico e classificação das principais
desordens intra-articulares.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Conceito

Desordens temporomandibulares representam um termo coletivo que abraça
vários problemas clínicos envolvendo a musculatura do aparelho mastigatório,
articulação temporomandibular ou ambos (MCNEIL, et al., 1990).

Essas desordens também são conhecidas na literatura como Síndrome de
Costen, Síndrome da Dor e Disfunção Miofascial, Síndrome da Dor e Disfunção da
ATM e Disfunção Temporomandibular (BELL, 1991).

A desarmonia no funcionamento do aparelho mastigatorio faz com que ocorra
uma alteração na função muscular que poderá causar danos a dentição, a ATM ou
ambos. A estas alterações da-se o nome de DTMs, que podem ser divididas em dois
grandes grupos: extra-articulares que acometem a musculatura mastigatória

e

posterior do pescoço, e intra-articulares que são caracterizadas pelos desarranjos
internos do disco articular (OKESON, 1992).

A tendência é que tal denominação (DTM) englobe as condições dolorosas
crônicas decorrentes dos músculos da mastigação, articulação temporomandibular e
estruturas associadas (MC NEIL, 1993).

De acordo com Von Korff et al. (1995), as DTMs são dores crônicas do tipo
recorrente, não progressivas e associadas ao impacto leve ou moderado na
atividade social do paciente. As dores podem ser musculares, articulares ou mistas.
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Desordem interna é uma interferência em movimentos e deslizamentos
suaves da ATM como resultado de um distúrbio do disco, cápsula ou superfícies
articulares do ciindilo ou eminência articular, incluindo alongamentos, desgastes,
aderências, sinovites entre outras (ASH; RAMFJORD, 1996).

Disfunção temporomandibular é um termo coletivo que abrange um grande
número de problemas clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, as ATMs e
suas estruturas associadas, isolada ou coletivamente (AMERICAN ACADEMY OF
OROFACIAL PAIN, 1998).

Embora "disfunção da ATM" seja o apelido histórico que atualmente ainda é
utilizado para referir-se ao grupo de condições dolorosas músculo-esqueléticas,
principalmente aquelas de natureza crônica; inúmeras outras denominações foram e
são

utilizadas por diferentes grupos,

instituições

de ensino ou sociedades

especializadas, as quais são: síndrome de Costen, síndrome da dor e disfunção da
ATM, síndrome da dor e disfunção miofascial, síndrome da dor e disfunção
temporomandibular, disfunção temporomandibular e disfunção craniomandibular
(SIQUEIRA, 2002).

2.2 Histórico

Atualmente, duas categorias de diagnóstico de DTM são mais aceitas:
aquelas de origem

intra-capsulares

e aquelas envolvendo estruturas extra-

capsulares. Muitas terapias são usadas no tratamento das DTMs, baseadas em
causas precedidas, sendo que todas são relatadas com altos indices de sucesso
(JUST; PERRY; GREENE,1991).
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No final da década de 40, muitos profissionais começaram a questionar tal
terapia, sugerindo que as interferências oclusais fossem o principal fator etiológico
da DTM. Portanto, o ajuste oclusal seletivo aparecia como a principal opção de
tratamento. Investigações cientificas usando eletromiografia começaram por volta de

1950,

condição oclusal

indicando que a

influenciava na

função

muscular

mastigatória. Os primeiros livros surgiram nesta época, mostrando a desarmonia
oclusal como fator etiológico. Os anos 60 foram marcados pelo aparecimento do
"estresse emocional" como fator etiológico. Nos últimos anos, o conceito de etiologia

multifatorial tem sido predominante e a DTM é vista como uma desordem médica,
na qual o diagnóstico e o tratamento são baseados nos princípios usados para
diagnosticar

e

tratar outras

articulações

e músculos

do corpo

(OKESON;

ATTANASIO; MOHL, 1992).

As primeiras descrições dos sinais e sintomas dos desarranjos funcionais do
sistema mastigatório podem ser encontradas na Bíblia e em documentos do antigo
Egito e da Grécia (CARLSSON, 1995).

A história moderna da DIM iniciou nos anos 30 com as publicações do
otorrinolaringologista Costen, que relacionou as desarmonias oclusais como causa
das disfunções temporomandibulares, a qual chamou de Síndrome de Costen. Dos
anos 30 aos anos 40, muitos dentistas se interessaram pelo tratamento desses
casos, sendo que o aumento da mordida (sugerido por Costen) era a terapia mais
comum (CARLSSON, 1995).

Na década de

70,

estudos

epidemiológicos sistemáticos

(ANEXO

1)

começaram a focalizar os sinais e sintomas das DTMs, mostrando que eles eram

lo
mais freqüentes na população do que se pressupunha. Da ênfase inicial nos
aspectos oclusais e depois na hiperatividade muscular, surgiu nos anos 80 um
enorme interesse pelos desarranjos internos da ATM. Nos anos 90, o trabalho foi
sendo realizado a fim de melhorar os critérios para exames

e diagnósticos,

melhorando a eficácia dos tratamentos (CARLSSON, 1995).

0 futuro das DTMs deve basear-se no desenvolvimento de experimentos
controlados multidisciplinares, combinando pesquisas básicas, clinicas e
odontológicas (SIQUEIRA 2002).

2.3 Anatomia

A articulação temporomandibular é a articulação mais completa do corpo por
realizar movimentos simultâneos de rotação (ginglemoidal) e translação (artroidal),
sendo classificada com uma articulação ginglemoartroidal. A ATM é formada pelo
côndilo mandibular que se articula na fossa mandibular do osso temporal. Entre
ambos existe o disco articular e todo o complexo é envolto por uma cápsula articular
(OKESON, 1992).

A ATM é uma das articulações mais complexas do organismo, pois é capaz
de realizar movimentos em quase todas as direções. Do tipo sinovial, permite
amplos movimentos mandibulares em torno de um osso fixo (temporal). É uma
articulação bilateral, interligada pela mandíbula e inter-dependente, porém, pode ser
considerada como uma única articulação (MADEIRA,1997).
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Esta articulação é formada por várias estruturas: côndilo, eminência articular,
fossa mandibular do temporal, cartilagem articular, disco articular, cápsula articular,
membrana sinovial, ligamentos temporomandibulares e acessórios (figura 1).
Rotação e translação são os movimentos básicos da ATM na abertura , fechamento
e movimentos excursivos da boca (MIRAGLIA et al., 2001).

Fig. 1 - Estruturas da ATM

Fonte: BARROS, 1995

2.3.1 Fossa mandibular (glenáide) e protuberância (eminência) articular

Os componentes ósseos da ATM estão sujeitos a remodelação continua
devido á substituição progressiva de tecido ósseo, acarretando alteração de forma,
sendo um fenômeno adaptável às necessidades funcionais, de acordo com as forças
aplicadas sobre este tecido. A fossa mandibular é a porção mais profunda do osso
temporal que possui uma camada relativamente fina de osso compacto revestida por
uma delgada camada de fibrocartilagem. Já a eminência articular é formada por
osso esponjoso e coberta por uma lâmina delgada de osso compacto de espessura
variável, também recoberto por fibrocartilagem (VILLA, RODE, 1995)
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2.3.2 Côndilo mandibular

Este detalhe anatômico é formado por uma ossificação endocondral, que será
constituída por osso esponjoso, recoberto por uma camada delgada de osso cortical

de espessura variável (VILLA; RODE, 1995).

2.3.3 Disco articular

0 disco articular é uma estrutura fibrocartilaginosa (tecido conjuntivo denso
avascular na região funcional, com fibras colágenas em várias direções e alguns
condrácitos). Bicôncavo, é localizado entre a superfície articular do côndilo da
mandíbula e a eminência articular do osso temporal, tendo por função proteger e

possibilitar o contato de duas superfícies ósseas convexas durante os movimentos
mandibulares, amortecer os choques, regular os movimentos, estabilizar o cônclilo
na cavidade e auxiliar na lubrificação. A porção anterior do disco divide-se em duas
faixas: a superior que se insere na eminência articular e a inferior na superfície

anterior do côndilo. Entre estas duas faixas insere-se as fibras do

músculo

pterigáideo lateral. A porção posterior também se divide em dois feixes: o superior

liga-se á fissura petrotimpánica e é rico em fibras elásticas e o feixe inferior adere-se
ao côndilo com predomínio de fibras colágenas (VILLA; RODE, 1995).

2.3.4 Zona bilaminar

Como esta região é composta por duas áreas tem sido chamada de zona
bilaminar (OKESON, 1992).
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Tecido conjuntivo frouxo interposto à faixa superior (elástica) e inferior
(colagenosa) da porção posterior do disco articular, rico em vasos e fibras nervosas
(VILLA; RODE, 1995).

2.3.5 Cápsula articular

A cápsula é constituída por um tecido conjuntivo que envolve a ATM e tem
função proteger e limitar os movimentos do côndilo, devendo, ao mesmo tempo ser
maleável o suficiente para permiti-los. As regiões anteriores e posteriores próximas
ao colo são compostas por um tecido especial chamado de membrana sinovial
(tecido conjuntivo frouxo, com elementos vasculares, fibras nervosas,

e células

esparsas como fibroblastos, macráfagos e linfácitos), responsável pela remoção de
material estranho à cavidade articular por atividade fagocitária e pela formação do
I iquido sinovial. A rica vascularização deste tecido é considerada parte integrante da
membrana (VILLA; RODE, 1995).

2.3.6 Liquido Sinovial

É proveniente das células sinoviais, possui uma consistência viscosa,
responsável pela lubrificação das superfícies articulares, aumentando a eficiência,
reduzindo a erosão e carreando nutrientes aos componentes avasculares (VILLA;
RODE, 1995).
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2.3.7 Ligamentos

Os ligamentos da ATM são compostos por um tecido conjuntivo colagenoso
que não se estica, portanto, atuam como limitadores da função articular. Existem
três ligamentos funcionais que seguram a ATM: colateral, capsular,

e

temporomandibular.

e

Existem dois ligamentos acessórios: esfenomandibular

estilomandibular (OKESON, 1992).

Como em todas as articulações, os ligamentos possuem três funções
estabilização, condução e limitação dos movimentos. São descritos de 5 a 6
ligamentos presentes no sistema mastigatório (lateral ou temporomandibular,
estilomandibular, esfenomandibular, disco-zigomático

e ligamento de Tanaka),

sendo que somente 3 destes possuem uma ligação direta com a ATM (ligamento
lateral ou temporomandibular, disco-zigomático e ligamento de Tanaka (BUMANN;
LOTZMANN, 2002).

2.3.8 Vascularização e Inervação

A vascularização da ATM é realizada por ramos das artérias maxilar-interna e
temporal-superficial que irrigam a parte posterior da cápsula, enquanto pequenos
ramos da artéria masseteriana penetram na região anterior. Um plexo vascular
retromandibular pode ser observado na parte posterior da cápsula, servindo para
igualar a pressão dos tecidos pelo preenchimento e esvaziamento quando o côndilo
se movimenta ritmicamente para a frente e para trás durante a função mandibular
(VILLA; RODE, 1995).
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2.4 Epidemiologia

Solberg; Woo; Houstton et al. (1979) realizaram um dos estudos mais
marcantes à respeito das desordens da ATM, no qual examinaram 739 estudantes
da UCLA (18 a 25 anos), além de preencherem um questionário para identificar os
sinais e sintomas relacionados às desordens da ATM. Um sinal era qualquer
evidência clinica relacionada á desordem. Um sintoma era qualquer sinal que
incomodava o paciente ou quando o paciente se queixava. 0 exame clinico mostrou
que 76% dos pacientes tinham um ou mais sinais associados á desordem na ATM.

O questionário, no entanto, revelou que apenas 20% dos estudantes queixavam-se
de sintomas relacionados a estas desordens. Portanto, 50% do grupo tinham sinais
que não eram considerados sintomas; somente 10% do total tinham sintomas
severos a ponto de levar o paciente a procurar tratamento e 5% constituíam um
grupo que poderia ser descrito como pacientes com desordens típicas da ATM que
são vista em consultório dentário.

Segundo McNeill et al. (1990) embora parte da população possua sinais e/ou
sintomas, é calculado que só aproximadamente 5% necessitam de tratamento.

Para Okeson (1992), 75% dos nortes americanos já experimentaram um ou
mais sinal ou sintomas de DTM que podem ser passageiros durando um período de
tempo e requerendo quase nenhuma intervenção profissional. Já 5-10% da
população dos Estados Unidos necessitam de tratamento profissional. A DTM
envolve geralmente mais do que um único sintoma e tem raramente uma única
causa.

Um estudo epidemiológico feito por Lipton; Ship; Larach-Robinson (1993),
afim de relatar a prevalência e distribuição da dor orofacial nos Estados Unidos, foi
realizado em 45.711 famílias norte-americanas não institucionalizadas. Em todas as
faixas etárias mostrou um índice de 22% na prevalência de dor orofacial nos 6
meses que precederam a pesquisa. As dores mais comuns foram odontalgia,
sensibilidade na mucosa oral, ardência bucal, dor na ATM, dor facial, sendo o sexo
feminino o mais afetado em todas as queixas.

Para Ash (1996), em torno de 50 % da população experimentou estalos da
ATM em alguma fase da vida.

Em um estudo epidemiológico em adultos jovens sul-brasileiros, Moresca e
Urias (2001) avaliaram a correlação entre ruídos da ATM, sinais e sintomas das
DTMs e oclusão. 0 estudo foi realizado em 240 estudantes, sendo 106 do sexo
masculino e 134 feminino, com idades médias de 21 anos e 9 meses, os quais,
foram divididos em 2 grupos de 120 estudantes: os que já haviam sido tratados
ortodonticamente e os que nunca receberam este tipo de tratamento. Os pacientes
foram submetidos a uma anamnese e um exame clinico. Os resultados encontrados
foram: 33,3% da amostra apresentava ruídos articulares, sendo que destes 65%
foram do sexo feminino e 35% masculino. A prevalência de ruídos articulares no
grupo de pacientes que já haviam sido tratados ortodonticamente foi de 30% contra
35% dos que não haviam recebido este tipo tratamento. Todos os ruídos foram
classificados como estalos. Dor na ATM e limitação de abertura dos movimentos
mandibulares foram os únicos sinais e sintomas que tiveram uma correlação
estatística com os ruídos articulares.

2.5 Etiologia

Tendo em vista que a DIM é um dos tópicos mais controversos da
Odontologia, Just; Perry; Greene

(1991)

realizaram uma pesquisa

enviando

questionários para 5 grupos odontológicos diferentes ligados a DIM (academias,
sociedades e associações), para avaliar as opiniões correntes sobre DTM, dando

ênfase especial aos fatores ortoclônticos que possam estar relacionados com o
desenvolvimento da DTM. Os resultados indicaram que a maioria das questões
cruciais no campo da DIM continua controversa, apesar de que algum grau de
consenso foi alcançado sobre possíveis etiologias: trauma estresse.

Segundo

Okeson

(1992)

a

principal

causa para

Disfunção

Temporomandibular é a hiperatividade muscular decorrente do bruxismo e de outras
atividades parafuncionais. Quando a hiperatividade muscular não é o fator etiológico

primário, ela poderá agir secundariamente no inicio e no desenvolvimento da
desordem.

Para Svensson; Arendt-Nielsen; Houe (1995) a etiologia das DTMs ainda não

é totalmente compreendida devido a complexidade morfofuncional do aparelho
mastigatório e pela dificuldade de se estabelecer modelos experimentais de dor
muscular que reproduzam as variáveis observadas na clinica como: variabilidade da
sintomatologia em indivíduos diferentes e em um mesmo indivíduo; aspectos

psicológicos envolvidos e aspectos sociais.

Vários fatores de risco estão envolvidos na gênese das DTMs como: sexo,
idade, anormalidades da oclusão, parafunção mandibular, fatores emocionais e
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atividade mandibular, interações sensório-motoras. Se no inicio atribuiu-se á oclusão
dentária a principal causa da "disfunção da ATM", com o tempo percebeu-se que
faltavam evidências cientificas e que várias causas contribuem para a dor,
principalmente quando esta se torna crônica. A etiologia da Disfunção
Temporomandibular é multifatorial e ainda necessita de melhores esclarecimentos
(SIQUEIRA, 2002).

2.6 Sintomatologia

Oliveira (1980 apud Donegá et al. 1997) realizou um estudo em pacientes
portadores de disfunção da ATM com ruídos articulares. Os resultados mostraram
que o tipo mais freqüente foi o estalo com 73,3%, sendo que a dor articular foi
constatada em parte dos pacientes. A maior incidência ocorreu no sexo feminino,
com 68,4%, e na faixa etária de 21 a 40 anos, (57,7%)

Correia (1983 apud Donegá et al.1997) realizou estudo sobre a prevalência
da sintomatologia nas disfunções da ATM e suas relações com idade, sexo e perdas
de elementos dentais. Concluiu que existe maior prevalência no gênero feminino, e
na faixa etária entre 21 e 30 anos. A presença de dor bilateral foi a principal queixa,
seguida de limitação funcional.

Pedersen; Hanssen (1987), em sua casuistica de desarranjo interno,
encontraram predominância do gênero feminino (75%) e faixa etária entre 20 a 30
anos. As queixas mais comuns foram: ruídos articulares (64%), sensibilidade ou dor
na ATM/ouvido/jugal (50%) e redução da mobilidade mandibular (47%). Os sinais
mais freqüentes foram os estalos, seguidos por sensibilidade muscular, desarmonia
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oclusal, limitação da abertura da boca, sensibilidade na ATM e desvio à abertura. Os
resultados demonstrados neste grupo estão consoante ao demonstrado em outros
estudos sobre disfunções intra-articulares.

Para Fricton et al. (1988), deve ser considerada a possibilidade da ocorrência,
em associação às disfunções intra-articulares, de contração muscular de proteção,
de hábitos parafuncionais, promovendo sobrecarga articular e contração muscular,
assim gerando um segundo diagnóstico: de disfunção muscular.

Embora tradicionalmente as DTMs foram vistas como uma síndrome, em
revisão da literatura, McNeill et al. (1990) concluíram que as DTMs são um
agrupamento de desordens relacionadas ao sistema mastigatório com muitas
características em comum. 0 sintoma inicial mais comum é dor, normalmente
localizada nos músculos de mastigação, área pré-auricular, articulação
temporomandibular ou ambos. A dor normalmente é agravada na mastigação ou em
outra função da mandíbula. Os sintomas em comuns incluem dor mandibular, dor de
ouvido, dor de cabeça e dor facial. Além das reclamações de dor, pacientes com
estas desordens possuem limitação freqüente nos movimentos mandibulares e
ruídos na articulação, normalmente descritos como click, estalido, rangido ou
crepitação. Dor ou deficiência orgânica sem origem muscular esqueletal, causadas
por problema neurológico, vascular, neoplásicos ou doença infecciosa na região
orofacial não são consideradas uma DTM primária embora dor miofascial possa
estar presente. Infelizmente, o conhecimento relativo ao curso ou história natural da
DTM é limitado. Os sinais e sintomas de DTM podem ser passageiros e auto
limitantes, solucionados sem efeitos sérios a longo prazo.

Em um estudo epidemiológico sobre os sinais e sintomas nas DTMs realizado
em indivíduos de um grupo de saúde (Group Health Cooperative of Puget Sound)
com acompanhamento clinico por 5 anos, Dworkin et al. (1990) relataram que 97%
dos pacientes com DTM que procuraram o profissional foram decorrentes de dores
pré-auriculares provenientes das ATMs e/ou dos músculos da mastigação; dores
localizadas ou irradiadas às têmporas, à nuca, cabeça e pescoço; freqüentemente
agravadas pela função mandibular. Nos 3% que não tinham dor, as causas da
procura eram os ruídos na ATM ou sensação de que algo estava errado com seus
maxilares.

Jagger e Wood (1992) avaliaram a casuística dos sinais e sintomas das
DTMs em 219 árabes sauditas atendidos em uma clinica odontológicas para
tratamento dental de rotina, os quais responderam um questionário e

receberam

exame clinico para determinar os sintomas das DTMS. Verificaram que 36% dos
pacientes apresentavam ruídos articulares, com predominância do gênero feminino
e com idade média de 35 anos e abertura bucal média de 49mm.

Ishigaki et al. (1992), através de artrografia, verificaram que a maioria dos
pacientes apresentava desarranjo interno, com predomínio de deslocamento do
disco com redução. A queixa principal foi dor na ATM (93,6%), seguida de ruídos
articulares (42,5%) e limitação da abertura da boca (40,3%). A queixa de ruídos foi
maior nos casos de deslocamento do disco com redução ou perfuração, enquanto
que a limitação da abertura da boca foi mais freqüente nos casos de deslocamento
do disco sem redução.
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Procopio (1992 apud Donegá et al. 1997), em um estudo das relações de
amplitudes máximas dos movimentos mandibulares, verificou que 32,6%
apresentavam abertura máxima < 39mm, 40% apresentavam protrusào máxima <
4mm, 20%, lateralidade direita máxima < 4mm, e 14,5%, lateralidade esquerda
máxima < 4mm. Os músculos com maior comprometimento foram o masséter, o
temporal e o pterigoideo medial.

Scholte; Steenks; Bosman (1993) em um estudo retrospectivo sobre as
características e tratamentos em 193 pacientes escolhidos após a realização de uma
anamnese, exame clinico e radiológico e diagnostico de DTM, concluíram que os
pacientes com desarranjo interno apresentam faixa etária menor e maior freqüência
de limitação na abertura da boca, que pacientes com disfunções musculares. Houve
predomínio da faixa etária de 21 a 40 anos e do gênero feminino (71%).

Wm; Luz; Yamamoto (1993) observaram pacientes com disfunção dolorosa
da ATM em um estudo das excursões mandibulares máximas obtidas com e sem
pressão bidigital. Foram avaliadas através de mensurações, as aberturas máximas
(lateralidade direita e esquerda e protusão) de 25 pacientes do ambulatório da
disciplina de traumatologia maxilo-facial da Faculdade de Odontologia da USP. Os
seguintes valores em milímetros foram encontrados: abertura máxima, 47,56 ± 8,43,
protrusão máxima, 3,95 ± 2,19; lateralidade direita, 7,19 ± 2,58

e lateralidade

esquerda, 8,00 ± 2,52.

Apoiados em sua casuística, Cooper e Cooper (1993) descreveram que, de
acordo com sua casuística, 68% dos pacientes apresentavam dor á palpação e 31%
estalos ou crepitação com maior freqüência no gênero feminino (80%). Sensibilidade
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muscular foi predominante nos músculos pterigáideo lateral (84%), pterigáideo
medial (71%) e temporal (54%).

Tallents et al. (1993) realizaram um estudo para avaliar os ruídos da ATM,
através de gravações eletrônicas, em 50 pacientes voluntários assintomáticos.
Observaram que 44% de todas as articulações apresentavam ruídos passíveis de
gravação e que apenas 16% apresentavam articulações normais quando avaliados
por ressonância magnética. Concluíram que os ruídos articulares são audíveis
quando a articulação encontra-se comprometida por longo período, como os estalos,
resultantes de deformação do disco ou remodelação das superfícies articulares,
interferindo nos movimentos condilares normais.

Magnusson; Carlsson; Egermark (1994), em estudo epidemiológico com 84
amostras durante 10 anos sobre os sinais e sintoma das DTMs, encontraram que a
dor muscular á palpação foi o achado clinico mais comum (cerca de 50%), sendo
freqüentes os estalos, mas não havendo ocorrência de travamento. A média de
abertura máxima de boca foi de 5,6mm

e poucos pacientes apresentaram

sensibilidade à palpação da ATM.

Donegá et al. (1997) realizaram um estudo com o propósito de analisar as
características da sintomatologia em pacientes com disfunção intra-articulares da
ATM. Foram selecionados 30 pacientes com diagnóstico de disfunção intra-articular,
os quais foram entrevistados e realizados exames clínicos (palpação, ausculta da
ATM e mensuração dos movimentos mandibulares). Nos resultados desta pesquisa
notou-se predomínio do sexo feminino na faixa etária entre 21 e 30 anos, sendo que
a queixa principal mais comum foi de dor pré-auricular (40,7%) e os achados clínicos
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mais freqüentes foram ruídos articulares (83,3%) e dor articular (66,6%). A dores
musculares ocorreram principalmente nos músculos pterigóideo lateral, medial e na
inserção do temporal. Houve limitação nos movimentos máximos de protusão

2.7 Diagnostico

Uma coleção de registros iniciais

e

outros dados diagnósticos são

fundamentais para o tratamento das DTMs. Na realidade, uma avaliação precisa e
completa é necessária para um tratamento objetivo. Até que ponto devemos
procurar os elementos de avaliação, depende da magnitude dos sintomas
apresentados e do potencial de progressão físico e psicosocial do problema. A
avaliação da DTM é recomendada como uma parte essencial do exame dental
rotineiro para todos os pacientes. Esta avaliação inclui um questionário e um exame
especifico, que determinam a possível presença ou ausência de sinais e sintomas
de DTM. Todos os resultados das perguntas e do exame devem ser registrados na
ficha do paciente. Se achados significantes forem identificados, um amplo histórico e
exames devem ser conduzidos. Nas diretrizes propostas pela conferência da ADA
de 1982, foi sugerido que o diagnostico está baseado na avaliação da história,
exame clinico, e, quando necessário, imagens da ATM (MCNEIL et al., 1990).

Oliveira (2002) subdivide o exame do paciente com DTM em: anamnese,
etiologia, exame físico e exames complementares.
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2.7.1 Anamnese

A seqüência de uma anamnese deveria incluir: 1) queixa principal; 2) história
de doença presente; 3) história médica; 4) história dental; e 5) história pessoal 0
propósito da visita do paciente deveria ser declarado sucintamente. A história da
doença presente deveria incluir: data de inicio; evento inicial; caráter; intensidade;
duração; freqüência; local; alívios; mudanças com o passar do tempo; fatores que
aliviam, agravantes ou precipitantes de sintomas; e tratamentos prévios resultados.
A avaliação de pacientes crônicos com DTM deveria incluir a evolução
comportamental e psicosocial. Deste modo, aconselha-se incluir na anamnese
perguntas para avaliar os fatores de comportamento sociais, emocionais e cognitivos
que possam iniciar, manter ou resultarem pacientes nestas condições. A história
médica pode incluir cirurgia prévia, hospitalizações, trauma, doenças, anomalias
desenvolvidas e adquiridas e uso de medicamentos. A história dental do paciente
deveria incluir freqüentemente doença dental prévia, tratamento, história de hábito e
atitudes. A história pessoal de pacientes de DTM identifica possíveis fatores
contribuintes (MCNEILL et al., 1990).

A anamnese deve possuir informações sobre a história da doença, queixa
principal, características dos sintomas (duração, freqüência, tipo, intensidade e
localização da dor), fatores modificadores da dor (desencadeantes, agravantes,
aliviadores), doenças sistêmicas e possíveis causas etiológicas (stress, parafuncões,
postura, trauma, hipermobilidade sistêmicas) (OLIVEIRA, 2002).
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2.7.2 Exame clinico

0 exame físico para o pacientes de

DTM consiste na observação e

documentação de uma inspeção geral da cabeça e pescoço, avaliação ortopédica
da ATM e espinha cervical, avaliação de músculos da mastigação e cervicais,

observação neurovascular e neurosensorial, avaliação dos nervos cranianos e uma
avaliação intra-oral, incluindo uma análise oclusal (MCNEIL et al., 1990).

0 correto tratamento para a DIM está relacionado com um diagnóstico
preciso, o qual está atrelado a um exame clinico minucioso. Ele deverá encontrar
quaisquer variações no padrão de saúde e de função do sistema mastigatório

(OKESON, 1992).

0 exame clinico é uma das etapas mais importantes do controle terapêutico
das DTMs, pois, é por intermédio destes conhecimentos que iremos estabelecer as

possíveis causas etiológicas, determinar o diagnóstico diferencial e planejar as
intervenções terapêuticas (AMERICAN ACADEMY OROFACIAL PAIN, 1998).

Para Oliveira (2002), o exame clinico é soberano sobre qualquer outro exame
complementar. Se soubermos ouvir e interpretar o que o paciente tem a nos dizer,
associado a uma avaliação física bem fundamentada, estaremos próximos de
compreender as alterações fisiopatológicas que estão ocorrendo. Além do exame

dentário e de uma análise funcional da oclusão, o exame físico deve incluir uma
avaliação muscular (palpação, provas funcionais, manipulação funcional, teste de
provocação, assimetrias, grau de mobilidade) e da ATM (palpação, ruídos, teste
funcionais).
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a) exame intra-oral:

0 exame intra-oral resume-se em uma avaliação dos dentes e suas
estruturas de suporte em busca de sinais de colapso (OKESON, 1992).

Este exame deve avaliar o número de dentes, condição das restaurações,
dor, sensibilidade dental e periodontal, perda de inserção, contatos proximais
abertos, ausência de contatos cêntricos, extrusões, facetas de desgastes,
além de uma avaliação oclusal que inclui: trauma de oclusão, alinhamento de
dentes, relacionamento dos molares, discrepância entre maxima
intercuspidação habitual e relação cêntrica, contatos prematuros, transpasse
vertical e horizontal e guias oclusais (ASH; RAMFJORD, 1996).

b) exame muscular:

0 exame muscular tem por finalidade identi fi car a presença de
sintomas objetivos, isto 6, aqueles que são provocados pelo examinador,
determinando anormalidades nestes tecidos. Esta avaliação inclui palpação
dos músculos da mastigação e do pescoço, provas funcionais, avaliação da
motricidade oral, funções neurovegetativas, assimetrias e avaliação funcional
do sistema mastigatório (excesso ou limitações de abertura, desvios de
abertura e fechamento) (OLIVEIRA, 2002).

Biblioteca Universiteuic
UFSC
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c) exame articular:

Um dos sinais mais freqüentes das disfunções intra-articulares da ATM

são os ruídos articulares. Barros (1975) afirmou que estes são resultados da
falta de sincronismo entre o côndilo e o disco articular e preconizou a ausculta
com estetoscópio na avaliação dos ruídos.

Para Oliveira (2002), o exame clinico articular incluiu a palpação articular
determinando a

presença

ou

não

de dor, ruídos articulares (estalo,

crepitação) e testes funcionais (rotação/translação e modificação de pressão
intra-articular).

2.7.3 Exames Complementares

A despeito da sugestão de inúmeros testes que avaliam os ruídos da ATM ou
a atividade da musculatura mandibular, o diagnóstico de DTM continua sendo
essencialmente clinico. Na fase de diagnóstico deve haver a preocupação em
descartar doenças estruturais que provoquem sintomatologia similar a encontrada
na DIM, e neste sentido deve-se lançar mão dos exames complementares, sejam
laboratoriais ou radiológicos (SIQUEIRA, 2002).

2.7.3.1 Imagens

As imagens são aplicadas quando o exame clinico, anamnese ou ambos,
indicam que existe uma recente ou progressiva condição patológica da articulação,

como: trauma; disfunção significante ou alteração de uma série de movimentos;
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alterações sensoriais e motoras; ou mudanças significantes na oclusão (mordida
aberta anterior, mordida aberta posterior, deslocamento mandibular). Não é comum
a indicação de imagens para verificação de sons da ATM se existe ausência de
outros sinais e sintomas de DTM. Exames radiográficos rotineiros podem incluir
tomografias ou radiogra fi as transcraniais da ATM, incluindo lateral faringeo,
transorbital, Townes modificadas

e panorâmicas mandibulares. Somente a

radiografi a transcranial da ATM como propósito de radiografi a de escolha para
estudo é muito limitada (MCNEIL et al., 1990).

Embora a radiografia panorâmica permita uma visão global do esqueleto
facial, ela não nos dá informações sobre os tecidos moles. Mesmo assim, ela
continua sendo o primeiro exame para avaliar os tecidos duros da face. Exames
radiográficos mais sofisticados como tomografias computadorizadas e ressonâncias
magnéticas deveriam ser solicitados quando houver suspeita de doenças dos
tecidos moles (SIQUEIRA, 2002):

a) radiografias:

As quatro radiografias básicas que podem ser utilizadas para avaliar a
ATM são as panorâmicas, transcranianas

laterais, transfaringeas

e a

transmaxilar Antero-posterior (OKESON, 1992).
As radiografias da ATM permitem apenas visualizar a qualidade do
contorno das estruturas ósseas articulares e oferecem informações limitadas
entre o relacionamento das estruturas. Apenas parte da articulação

é

visualizada, ocorrendo distorção da imagem. A dimensão do espaço articular
não é totalmente confiável e é inevitável uma grande sobreposição das
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estruturas anatômicas sobre a articulação. Entretanto, pela simplicidade,
acessibilidade e baixo custo são exames que podem ser solicitados em lugar
de técnicas mais sofisticadas (OLIVEIRA, 2002).

b) tomografia linear ou planigrafia:

A tomografia é um método radiográfico preciso de avaliação dos
componentes ósseos da ATM. A imagem do espaço virtual ocupada pelo
disco é real, podendo ser mensurada e interpretada para o diagnóstico
diferencial (OLIVEIRA, 2002).

c) artrografias:

Foi durante muito tempo o exame de escolha para visualização das ATM e
consiste em tomadas radiográficas ou tomográficas da articulação após a
aplicação de contraste nos espaços intra-articulares da ATM. Esse contraste
normalmente é aplicado sob orientação de uma fluoroscopia, levando ã uma

possível dose excessiva de radiação sobre o paciente. Outra desvantagem
desta técnica é efeito residual do material de contraste, dificultando sua
execução (MACIEL, 1996).

d) tomografia computadorizada:

A tomografia computadorizada

é apropriada para o diagnóstico de

anormalidades ósseas que incluem fraturas, deslocamentos, artrites,
anquilose e neoplasias. Supera o borramento proporcionado pela tomografia
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convencional e permite realizar cortes em vários pianos. A remontagem
tridimensional da imagem também é possível, tendo como fator contrário o
custo, que é mais elevado e a alta exposição do paciente à níveis de radiação
(OLIVEIRA, 2002).

e) imagem de ressonância magnética:

É uma técnica não invasiva que produz imagens em cortes seriados de
alta qualidade e que promove a formação da imagem a partir de um campo
magnético e do pulso de radiofreqüência ao invés da radiação ionizante. Suas
utilizações para visualização das ATM incluem também as partes moles,
como por exemplo, a visualização do disco em boca aberta e fechada. Dispõe
também de informações sobre contorno do osso e da cortical, anormalidades
da medula óssea e do côndilo, anormalidades dos músculos e tecidos moles
vizinhos, incluindo também a presença ou não de tecidos aderidos e fibroses.
A ressonância magnética, por provocar a formação de um grande campo
magnético, é contra-indicada em pacientes portadores de marca-passos,
clipes vasculares e partículas metálicas nos olhos ou outras partes vitais.
Outras contra-indicações incluem pacientes obesos, afetados por
claustrofobia ou com inabilidade de permanecer imóvel no tempo suficiente
para a conclusão do exame. É o exame de escolha para visualizar tecidos
moles, apesar do seu alto custo (OLIVEIRA, 2002).
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2.7.3.2 Testes clínicos adicionais

Exames adicionais disponíveis para auxiliar na confirmação do diagnóstico
incluem biópsia, teste de vitalidade, transiluminagão, modelos, injeções e testes de
laboratório. Estes testes não deveriam ser considerados como procedimentos
rotineiros, mas, são bastante usados para complementar os conhecimentos
adquiridos durante a anamnese, exame clinico e imagens. Modelos dentais podem
facilitar um exame detalhado das relações estáticas e funcionais dos dentes. Porém,
tensão muscular, dor articular e edema podem afetar negativamente a precisão das
montagens. Anestesias diagnósticas incluem bloqueio de nervo, ponto de gatilho e
infiltrações na articulação. Este pode ser um suplemento importante ao processo
diagnóstico. Finalmente, testes diagnósticos de laboratório podem incluir químicas
de sangue e urinálise para identificar problemas hematológicos, reumatológicos,
metabólicos ou outros indícios sugestivos de doença sistêmica (MCNEIL et. al.,
1990).

Conti; Miranda; Ornelas (2000) realizaram um estudo com o propósito de
avaliar a validade inter-examinadores, em detectar sons articulares e comparar os
resultados com um sistema computadorizado (aparelho de vibrotomografia da ATM SONOPAK). Para isto, uma amostra de 45 pacientes escolhidos aleatoriamente foi
dividida em dois grupos. 0 grupo experimental foi constituído por 24 pacientes com
problemas articulares e o controle com 19, sem sinais e sintomas compatíveis com
DTM. Toda a amostra foi submetida a exame da musculatura mastigatória, avaliação
da ATM e da oclusão, por dois examinadores experientes, sem que tivessem
conhecimento do resultado do outro examinador, bem como o grupo que o indivíduo
pertencia. Todos os participantes deste estudo, foram submetidos à análise dos
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ruídos articulares utilizando-se de um sistema de eletrovibratomografia (SONOPAK).
Após a análise dos resultados concluiu-se que os ruídos articulares são mais
freqüentemente encontrados em uma população com sintomas de DTM e que o
sistema SONOPAK não contribuiu para o diagnóstico quando comparado com o
exame clinico, sendo baixa a concordância entre os examinadores.

2.8 Classificações

Por vários anos a classi ficação das DTMS tem sido um tema confuso. Vários
autores têm proposto esquemas de classificação para as desordens
temporomandibulares que categorizam as condições das DTMs em extra e intracapsulares. Através de pequenas alterações na classificação sugerida por Bell,
Okeson (1992) classificou as desordens temporomandibulares em 5 categorias com
características clinicas similares: desordens nos músculos da mastigação,
desordens de interferência no disco articular, desordens inflamatórias,
hipomobilidade crônica e desordens no crescimento. (ANEXO 2)

Truelove et al. (1992) com objetivo de evitar variações significativas nas
avaliações da DTM e permitir um diagnóstico múltiplo de forma imediata, avaliaram a
classificação diagnóstica utilizada na Clinica de Dor Orofacial Desordens
Temporomandibulares da Universidade de Washington. Esta classificação foi
desenvolvida após um trabalho de revisão da literatura cienti fica e experiência
clinica da equipe de pesquisa, em avaliar e tratar pacientes com DTM. Concluíram
que esses critérios de decisão clínicos são úteis na indicação de diagnósticos
específicos para pacientes com vários problemas e no esclarecimento no tipo de
diagnóstico durante a pesquisa clinica (ANEXO 3).
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A classificação mais utilizada atualmente baseia-se nas divisões de Bell
(1986), Fricton et al. (1988) e Okeson, (1992). Essa classificação encontra-se
também nas normas da American Academy of Orofacial Pain (1998) (ANEXO 4)

0 aspecto essencial de uma classificação não consiste no fato da divisão ser
aceita por todos os terapeutas, mas principalmente em propor diagnósticos
específicos que são definidos uniformemente como normas para todos. Durante
décadas foram utilizados, na Odontologia, termos genéricos como diagnóstico, tais
como: "desordem temporomandibular"; "síndrome de Casten" "síndrome da dor
temporomandibular", "síndrome da disfunção temporomandibular", "mioartropatia",
"desarranjo interno", e "síndrome da disfunção da dor". Todos esses termos
genéricos não foram definidos mais detalhadamente, portanto, não permitem uma
terapia especifica (BUMANN, LOTZMANN, 2002).

Em uma revisão de literatura sobre classificações das DTMs, Bumann e
Lotzmann (2002) concluíram que as classificações mais precisas baseiam-se em
sintomas dos tecidos específicos, em distúrbios etiologicamente estruturais

e

funcionais, na freqüência de sua incidência e na classificação médica já existente. 0
atrelamento de classificações odontológicas ás da medicina humana apresenta três
vantagens em si:

• A aceitação médica dos distúrbios funcionais do sistema mastigatório
estimula a consciência da necessidade de um diagnóstico especifico
para delimitar outros diagnósticos na região da cabeça e do pescoço

40
•

A presença de uma classificação médica mais ampla aumenta a
aceitação da necessidade de terapia e a disposição ao tratamento
multidisciplinar necessário

•

O âmbito médico facilita a disseminação e a aceitação das definições e
critérios diagnósticos específicos.

Bumann e Lotzmann (2002) sugeriram uma classificação onde os critérios de
diagnósticos foram definidos de forma mais especifica e rígida. Cuidado especial foi
tomado para que as definições de diagnósticos de tecidos específicos coincidissem
com as definições internacionalmente aceitas. As patologias foram divididas em
primárias e secundárias. As primárias são alterações congênitas ou evolutivas da
ATM, que já chamam a atenção no exame clinico sendo confirmadas por meio de
procedimentos fornecedores de imagem. As secundárias incluem as patologias
funcionais da ATM (ANEXO 5).

2.9 Diagnósticos das disfunções intra-articulares

Desordem interna é uma interferência biomecânica em movimentos

e

deslizamentos suaves da ATM, como resultado de um distúrbio do disco, cápsula ou
superfícies articulares do côndilo ou eminência, incluindo alongamentos, desgastes,
aderências, sinovites, entre outras (BELL, 1991).

O diagnóstico das disfunções intra-articulares segundo a classificação de
Okeson (1992) incluem:
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2.9.1 Desordens de interferência do disco

I. Incordenagão côndilo/ disco:

0 fator etiológico mais comum associado ao colapso do complexo
côndilo disco é o trauma, macro ou micro (ex. Hiperatividade crônica
mandibular) (OKESON, 1992).

a) Deslocamento do disco:

Quando os ligamentos colaterais do disco se tornam alongados,
ele se posiciona mais anteriormente pelo músculo pterigáideo lateral.
Geralmente está associado a uma história de trauma (PULLINGER;
MONTEIRO, 1988).

0 exame clinico revela barulho articular durante a abertura e
fechamento da boca e se a dor estiver presente ela é intra capsular
concomitante ao estalido. Quando

o

estalido reciproco estiver

presente, ele ocorre perto da posição de intercuspidação (OKESON,
1992).

b) Deslocamento do disco com redução:

No exame clinico, o paciente relata sensibilidade articular e/ou
muscular, bem como um estalido alto na abertura e fechamento,
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relatando sensação de travamento, que pode remeter em limitação de
abertura de boca (OKESON, 1992).

0 disco articular fica posicionado anterior e medial ao côndilo, na
posição fechada. Durante a abertura o côndilo se movimenta pela
banda posterior do disco e o retorna a relação normal côndilodisco.Durante o fechamento o côndilo desliza em sentido posterior e
repousa sobre o tecido retro-discal, com o disco retornando a posição
luxada anterior e medial (MIRAGLIA et al. 2001).

c) Deslocamento do disco sem redução (travamento).

A maioria dos pacientes relata um evento ocorrido (morder
maçã, pós-cirurgias de sisos, endodontias, ...) antes de acontecer o
travamento da mandíbula. A dor é comumente associada com o
deslocamento sem redução, mas nem sempre existe. Os movimentos
excêntricos, para o lado ipsilateral são normais, porém, restritos para o
lado contralateral (OKESON, 1992).

Nesta situação, o disco que está deslocado não é capturado
pelo côndilo, o que gera uma limitação de abertura de boca (25 a 30
mm), causando um desvio da mandíbula para o lado afetado (ASH,
RAMFJORD, 1996).
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Os melhores exames de imagem para ver o deslocamento do
disco são artrografia, tomografia computadorizada e ressonância
magnética (MIRAGLIA et al. 2001).

II. Incompatibilidade estrutural das superfícies articulares

Estas incompatibilidades aparecem quando as superfícies dos trajetos
deslizantes são alteradas, e a fricção e as aderências inibem a função
articular (OKESON, 1992).

a) Aderências:

Correspondem as uniões do côndilo ao disco ou do disco a fossa
(deslocamento posterior do disco), sendo que este distúrbio geralmente
ocorre quando a mandíbula foi sobrecarregada de forma estática. Após
um esforço excessivo da mandíbula, o paciente relata uma resistência
e até um estalido na primeira abertura, não ocorrendo mais nos
movimentos subseqüentes de abertura e fechamento, até que ocorra
um outro grande esforço. A dor pode estar ou não presente, bem com
a redução da função e limitação de abertura de boca (OKESON, 2000).

b) Alteração de forma:

Esta alteração é uma mudança da forma que pode ocorrer na
superfície do disco (afinamento das bordas ou perfurações), côndilo e
fossa (achatamento e aplainamento). Clinicamente apresenta-se como
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uma disfunção crônica que pode ter apresentado sintomas dolorosos.
Observa-se no mesmo ponto de abertura

e fechamento uma

interferência, tornando-se um diagnóstico diferencial em relação ao
deslocamento do posicionamento do disco articular (OKESON, 1992).

c) Sub-luxação (deslocamento súbito durante a abertura)

É caracterizada pela incapacidade do paciente em fechar a boca
após uma grande abertura e ocorre mais freqüentemente em pacientes
com hipermobilidade ligamentar, podendo ocorrer espontaneamente

após bocejos, gargalhadas ou gritos. Freqüentemente é acompanhado
de sintomatologia dolorosa, e normalmente o desvio é maior do que
aquele observado nas desordens de interferência do disco

(MYASHITA; BRIHY; FURTADO, 2002).

d) Deslocamento espontâneo (travamento na abertura)

Clinicamente o paciente não consegue fechar a boca. 0 côndilo

está em uma posição anteriorizada de translação, existindo um contato
firme entre côndilo/disco e eminência. 0 deslocamento espontâneo,

está geralmente associado á procedimentos em que o paciente fica em
uma posição de abertura máxima por longos períodos de tempo ou até
por um simples bocejo exagerado (OKESON, 2000).
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2.9.2 Desordens inflamatórias

A desordens inflamatórias são respostas inflamatórias causadas por
bruxismo, excessiva força mastigat6ria, trauma ou infecção na cápsula articular,
membrana sinovial e tecidos retrodiscais (MYASHITA; BRIHY; FURTADO, 2002).

a) Capsulite/ sinovite

Clinicamente é muito difícil o diagnóstico diferencial entre as
duas afecções. A sintomatologia clinica de dor continua na região
auricular, que se exacerba durante a função articular. A dor positiva
palpação no pólo lateral do c6ndilo é sinal clinico de capsulite
(OKESON, 2000).

b) Retrodiscite

Normalmente é resultado de uma pancada no queixo, mas
também pode ser causada por um micro-trauma. A dor é constante na
área articular e aumenta com o movimento mandibular. 0 aperto dos
dentes causa dor, mas o aperto com um separador do lado ipsilateral
gera alivio. Possui limitação de abertura de boca e pode se ter uma
desoclusão nos dentes posteriores do lado em que está a inflamação
(OKESON, 1992).
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C) Doença articular degenerativa

A doença articular degenerativa, embora se enquadre nas
desordens inflamatórias, não é uma inflamação, e sim, uma condição
não inflamada na qual as superfícies articulares e suas estruturas
ósseas subjacentes se deterioram. A causa precisa é desconhecida
mas, acredita-se que seja uma sobrecarga mecânica na articulação.
Na fase inicial pode se chamar de osteoartrose, mas pode ter estalos
que se assemelham com uma inflamação, podendo ser chamada de
osteoartrite. Os pacientes apresentam uma dor articular, normalmente
unilateral, que se agrava na função mandibular. A abertura de boca é
limitada e a crepitação pode ser sentida. 0 diagnóstico é confirmado
com imagens da ATM que mostram mudanças estruturais na fossa ou
no côndilo (OKESON, 1992).

e) Artrites inflamatórias

É uma desordem na qual as superfícies articulares tornam-se
inflamadas. A artrite é identificada de acordo com o fator etiológico
(OKESON, 1992).

- Traumáticas: geralmente causada por um macro-trauma, o
paciente relata artralgia nos movimentos, mandíbula limitada
seguido de dor e má oclusão repentina (OKESON, 1992).
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- Infecciosas: pode estar associada a uma doença sistêmica,
invasão bacteriana

ou resposta imunológica, podendo ser

também de uma ferida penetrante, infecção difusa das
estruturas adjacentes ou até mesmo de uma bacteremia seguida
de doença sistêmica. A dor é presente ao aumento nos
movimentos, gerando um edema perceptível. Um exame de
sangue e do fluido aspirado da cavidade articular podem ajudar
no diagnóstico (OKESON, 1992).

- Reumatóide: este tipo de artrite afeta outras articulações do
corpo

e

a causa é desconhecida. Embora tenha maior

ocorrência nas articulações das mãos, ocorre bilateralmente nas
ATMs. 0 diagnóstico

é confirmado por exame sanguíneo

(OKESON, 2000).

- Hiperuricemia: também chamada de Gota, afeta mais os pés.
As mudanças na dieta estão associadas ao aumento da
sintomatologia dolorosa. Testes sanguíneos dos níveis de 6cido
Uric() confirmam o diagnóstico (OKESON, 1992).

3 DISCUSSÃO

Um dos tópicos mais controversos na Odontologia são

as desordens

temporomandibulares. A controvérsia já é percebida na própria nomenclatura que
vem sendo utilizada: "desordem temporomandibular" (Wright, 1920), "síndrome de
Costen" (Costen, 1956), "síndrome da dor temporomandibular" (Schwark, 1956),
"síndrome da disfunção temporomandibular" (Shore, 1959), "mioartropatia" (Schulte.

1970), "desarranjo interno" (Farrar, 1972) e "síndrome da disfunção da dor" (Laskin,
1982). Porém todos esses termos genéricos não definem um diagnóstico detalhado
portanto, não permitem uma terapia especifica.

As

DTMs atingem uma quantidade tão grande de pacientes, que algumas

pesquisas epidemiológicas relatam que cerca de 5 a 10% dos norte americanos
necessitam de um tratamento pro fi ssional (SOLBERG et al., 1979; OKESON, 1992).
Em torno de 50% da população já tiveram algum sintoma relacionado com a DTM.

Muitas teorias têm sido propostas para explicar as causa destas desordens,
mas a origem ainda é desconhecida (MCNEILL et al., 1990; SVENSSON; ARENIPTNIELSEN; HOUE, 1995; SIQUEIRA, 2002), sendo etiologia multifatorial (JUST;
PERRY; GREENE, 1991; OKESON, 1992; SIQUEIRA 2002). Vários fatores de risco
relacionam-se na gênese destas desordens, como: sexo, idade, anormalidades da
oclusão, parafungão mandibular, fatores emocionais, trauma, atividade mandibular e
interações

senso-motoras (JUST; PERRY; GREENE,

SIQUEIRA 2002).

1991; OKESON, 1992,

49
A sintomatologia das desordens intra-articulares da ATM parece ser
predominante no sexo feminino (PEDERSEN; HANSSEN, 1987; JAGGER; WOOD,
1992; SCHOLTE et al., 1993) e resultados semelhantes têm sido relatados em
casuisticas de DTMs, sem contudo especificar se o envolvimento foi articular ou
muscular (CORREIA, 1983 apud DONEGA, 1997; JAGGER; WOOD, 1992,
COOPER; COOPER, 1993 apud DONEGA et al., 1997). Também foi observado
maior freqüência para a faixa etária entre 21 e 30 anos (PEDERSEN; HANSSEN
1987; DONEGA et al., 1997). Já Scholte; Steenks; Bosman (1993) encontraram urn

predomínio da faixa etária de 21 a 40 para pacientes com disfunção intra-articular e
Jagger e Wood, (1992) uma maior freqüência na faixa etária de 35 para os pacientes
com DTMs. Dados semelhantes têm sido descritos em casuisticas de DTMS sem
especificação de envolvimento muscular ou articular (CORREIA, 1983 apud
DONEGA, 1997). Assim, verificamos que não houve diferença de dados pessoais
entre as disfunções intra-articulares e o conjunto das DTMs (articular e muscular).

Para as disfunções intra-articulares a queixa mais freqüente foi de dor préauricular, lateral ou posterior á cápsula (PEDERSEN; HANSSEN, 1987; DWORKIN
et al., 1990; ISHIGAKI, 1992; DONEGA et al., 1997). Por outro lado, os trabalho' •
que não especificam o tipo de disfunção descrevem dor na região da cabeça,
pescoço, nuca, ouvido, atm e músculos da mastigação (CORREIA, 1983 apud
DONEGA, 1997; DWORKIN et al., 1990). A segunda queixa mais referida foi os

ruídos articulares, com predomínio dos estalos, quando referindo-se as disfunções
intra-articulares (PEDERSEN; HANSSEN, 1987; DWORKIN et al., 1990; ISHIGAKI,
1992; JAGGER; WOOD, 1992; COOPER; COOPER, 1993 apud DONEGA et al
1997; TALLENTS et al. 1993; DONEGA et al., 1997).
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A ocorrência da dor muscular na disfunção intra-articular foi freqüente, em
especial nos músculos da mastigação (PEDERSEN; HANSSEN, 1987; DWORKIN et
al., 1990; PROCOPIO, 1992 apud DONEGÁ, 1997; COOPER; COOPER, 1993 apud
DONEGÁ et al., 1997; MAGNUSSON; CARLSSON; EGERMARK, 1994; DONEGÁ
et al., 1997).

A possibilidade de ocorrência da associação das desordens intra- articulares
e uma contração muscular de proteção ou de um segundo diagnóstico com
desordens musculares ou hábitos parafuncionais deve ser considerada (FRICTON et
al. 1988)

Nas disfunções intra-articulares relatou-se uma diminuição da mobilidade
mandibular devido a diminuição dos movimentos mandibulares máximos
(PEDERSEN; HANSSEN, 1987; SCHOLTE, (1993). Outros estudos mostraram
dados semelhantes em relação a abertura mandibular > 4 mm lateralidade direita e
esquerda > 9 mm, as quais são consideradas dentro da normalidade (JAGGER,
WOOD, 1992; PROCOPIO, 1992; UONO et al., 1992; MAGNUSSON, 1994;
DONEGA et al., 1997).

0

correto diagnóstico das disfunções intra-articulares

é

de extrema

importância, para se ter um melhor prognóstico dos tratamentos a ser seguido,

e

este está fortemente atrelado a uma anamnese e exame clinico minuciosos, os
quais são soberanos sobre qualquer outro exame complementar (OKESON, 1992;
AAOP, 1998; OLIVEIRA, 2002). As imagens devem ser aplicadas quando o exame
clinico, anamnese ou ambos indicam uma recente ou progressiva condição
patológica da articulação, não sendo comum para verificação dos ruídos (MCNEILL,
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1990).

As radiografias panorâmicas são o primeiro exame para avaliar os tecidos

duros da face, sendo os exames mais sofisticados como tomografias
computadorizadas e ressonâncias magnéticas, os de escolha para suspeita de

doenças de tecido mole (SIQUEIRA, 2002). Outros exames como: biopsia, teste de
vitalidade, transluminação, modelos, infiltrações e testes de laboratório são bastante
usados para complementar as informações adquiridas durante a anamnese, exame
clinico e imagens, mas não devem ser considerados como procedimentos rotineiros
(MCNEIL et al, 1990).

Por vários anos a classificação das DTMs têm sido um tema confuso pelas
inúmeras existentes (OKESON, 1992). Várias foram propostas (BELL, 1986;
OKESON, 1992; TRUELOVE et al., 1992, BUMANN, LOTZMANN, 2002). Bell (1986)
propôs uma das primeiras classificações das DTMs, a qual serviu de base para as
que surgiram posteriormente. Okeson (1992) através de pequenas alterações na
classificação de Bell (1986), classi fi cou as DTMs em

5

categorias com

características clinicas similares. Truelove et al. (1992) propôs uma classificação
com o objetivo de evitar variações significativas nas avaliações das DTMs e permitir
diagnósticos múltiplos de forma imediata. Bumann e Lotzmann (2002) sugerin—,
outra onde os critérios de diagnósticos foram definidos de forma mais especifica e

rígida. Cuidado especial foi tomado para que as definições dos diagnósticos de
tecidos específicos coincidissem com as internacionalmente aceitas.

4 CONCLUSÃO

Através desta revisão de literatura sobre o diagnóstico das disfunções intraarticulares podemos concluir que:

1. A etiologia destas desordens

é considerada multifatorial,

sendo a

sintomatologia mais freqüente relatada para as disfunções intra-articulares foi: dor
na região pré-auricular, dor muscular havendo predomínio dos músculos pterigoideolateral e medial e inserção do masseter; limitação dos movimentos mandibulares e
os ruídos mais freqüentes foram os estalos. A maior freqüência do gênero fo no
sexo feminino na faixa etária de 21 a 30 anos

2. 0 diagnóstico deve ser baseado confrontando a presença do paciente com

sua historia, análise clinica feita pelo profissional e quando necessários exames
complementares podem ser usados. Assim sendo, o exame clinico e a anamnese
são soberanos em relação a qualquer exame complementar. Logo, as DTMs são

adequadamente tratadas e apresentam melhores prognósticos quando descobertas
em estágios iniciais. Dai a importância de se estabelecer um correto diagnáFtiro
DTMs o mais breve possível.
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ANEXO 1

Desordens temporomandibulares ( por sexo e idade ) nas populações estudadas
n de
indivíduos

n de H / M

idade

população

250

136/114

6 a8

250

133/117

13 a 15

escolares
(Warszawa)
escolares
(Warszawa)

Ingerva e Herdegard
(1974)
Molin et al. (1976)

287

0/287

18 a 20

militares (Gothenburg

12

253

0/253

18 a 25

militares (Stockholm)

12

Hanson e Oterberg
(1971)
Ageberg e Osterberg

63

26/37

67

194

108/86

70

aposentados (sul da
Suécia)
aposentados
(Gothenburg)

Autor

Prevalência (%)
subjetiva
clinica

Estudo de crianças

Grofeld e

Czarnecka(1977)

56
68

Estudo de adultos

28
73

23

74

Estudo de amostragem da população (questionários)

Agerbeg e Carlsson
(1972)

1106

575/531

15 a 74

habitantes de Umea

57

Estudo de toda a população (entrevista e exame clinico)

Helkimo (1974)

321

165/156

15 a 65

Lapões filandeses

57

88

Estudo de segmentos populacionais

Dibbets (1977)

112

63/49

8 a 17

colégio Angle oclusão
(Holanda)

46

Hanson Nilma (1975)

1069

82/987

20 a 65

empregados(empresa sueca

>23

79

26

76

45

60

de navegação)

Solberg et al. (1979)
Helkimo (1979)

dados
não publicados

Fonte: OKESON, (1992)

739

370/369

20 a 40

58

58/0

18 a 28

universitários (Los
Angeles)
assistentes dentais
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ANEXO 2

Classificação das DTMs sugerida por Okeson J.P. (1992).

I. Desordens dos músculos da mastigação
•

contratura muscular

•

mio-espasmo

•

miosites

•

dor mio-facial (trigger point)

II. Desordens de interferências no disco

•

Incordenação côndilo disco
a. Deslocamento do disco
- Estalido único
- Estalido reciproco
b. Deslocamento do disco com redução (barulho alto)
c. Deslocamento do disco sem redução ( travamento)

•

Incompatibilidade estrutural das superfícies articulares
a. Aderências
- do disco ao côndilo
- do disco a fossa (deslocamento posterior do disco)
b. alteração de forma
- do disco
- do côndilo
- da fossa

•

Sub luxação (deslocamento súbito durante a abertura)

•

Deslocamento espontâneo ( travamento na abertura)
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Ill. Desordens inflamatórias
•

Capsulite/ sinovite
a. Traumática
b. Secundaria a inflamação

•

Retrodiscite
a. de trauma externo
b. de trauma interno

•

Doenças articulares degenerativas

•

Artrites inflamatórias
a. Traumáticas
b. Infecciosas
c. Reumatóide
d. Hiperuricemia

•

Desordens inflamatórias de estruturas associadas
a. Tendonite temporal
b. Inflamação do ligamento estilo mandibular

IV. Hipomobilidade mandibular crônica

•

contratura dos músculos elevadores
a. mioestatica
b. miofibrática

•

fibrose capsular

•

impedimento pelo processo cornáide

•

anquilose
a. fibrática
b. óssea

VI. Desordens de crescimento da articulação

•

hipoplasia

•

hiperplasia

•

neoplasia
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ANEXO 3

Classificação das DTMs sugerida por Truelove (1992)

Diagnostico

Diagnóstico requerido

Critério

(critério operacional)

opcional para DIM

de

seleção,

decisão

Mialgia tipo I

Relato de dor orofacial; dor a palpação muscular

Dor

(sintomas musculares leves)

em 2 ou mais músculos com uma escala de

sensação de tensão ou estiramento nos

severidade de 0 a 3 em um único músculo

intensa

nos

músculos

da

face;

músculos da face; dor ou fadiga muscular
durante a função; sintomas auditivos; dor,
zumbido....

Mialgia tipo II

Relato de dor orofacial; dor a palpação muscular

(sintomas musculares moderados/severos)

em 2 ou mais músculos com a pontuação de 2 ou

Idem acima

mais na escala 0 a 3
Dor disfunção miofascial

Mialgia tipo I ou tipo II,

0

(disfunção mandibular com dor muscular)

Abertura mandibular < 40mm não auxiliada

mudança na oclusão; desvio do lado

Abertura mandibular auxiliada de 4 ou + mm

afetado durante a abertura; variação no

mesmo

que

mialgia;

sensação

de

padrão de dor AM/PM
Desordem interna tipo I

Click na atm durante a manipulação mandibular,

Desvio mandibular durante a abertura com

(deslocamento do disco com redução)

durante excursôes laterais

subseqüente correção após o click; dor

e protusivas,

fechamento normal com ou sem click

leve

e

click reciproco durante os

movimentos bordejantes

Desordem interna tipo II

0 mesmo que desordem interna tipo I com breves

0 mesmo que

(deslocamento do disca com redução e com

períodos de travamento durante abertura

com desvio durante a abertura

desordem interna tipo I
e

travamento; Abertura mandibular < 35mm

episódios de travamento)

durante travamento antes do click
Abertura mandibular < 35mm não auxiliada

Desvio incorreto durante os movimentos

(deslocamento do disco sem redução)

Abertura mandibular auxiliada +3 mm ou —

bordejantes;

A-aguda

Historia de redução repentina durante a abertura;

movimentação

Desordem interna tipo

Ill

B- crónica

dor

na

articulação

completa

ou

com

abertura

na historia de click, ele desaparece e coincide

assistida; dor a palpação articular; dor

com diminuição de da abertura mandibular; requer

articular em repouso; leve crepitação na

imagem

atm durante movimentação; fortes
contatos oclusais

Capsulite / Sinovite

dor

a

palpação

articular;

dor

na

articulação

durante a função; dor na articulação durante a

dor articular em

repouso, sensibilidade

articular; dores no ouvido

abertura assistida
Deslocamento/ Torção
traumas relatados

o mesmo que capsulite mais historia de trauma

0

precedendo o começo da dor; dor em movimentos

sensibilidade articular, desvio mandibular

laterais, protusivos e retrusão

durante; diminuição da amplitude

mesmo

que

capsulite,

mais,

de

movimentos devido a dor
Perfuração do ligamento posterior

Não há critérios clinicos que a distingua

Click na abertura; dor no momenta do
click; leve crepitação; dor na articulação

do disco

durante função; travamentoarticular
durante fechamento
Doenças degenerativa da
articulação artrite/artrose

0 mesmo que capsulite , mais, ausência de testes

Desvio durante movimentos bordejantes,

de labortário para doença vascular de colageno;

dor na articulação em repouso; mordida

forte crepitação deverá estar presente

aberta anterior ou no lado não afetado;

com artralgia
redução na movimentação mandibular.
evidencia de mudanças articulares; leve
crepitação
Doenças degenerativa da
articulação artrite/artrose

0 mesmo citado anteriormente, exceto por não ter

0 mesmo citado anteriormente, porem

dor na articulação durante a palpação, função ou

sem dor quando em repouso

excursão
sem artralgia
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Doença colageno vascular

0 mesmo que capsulite, mais, testes positivos de

Mordida

(doença sistèrnica com envolvimento local)

laboratórios para doenças sistêmicas ou presença

articular; mudanças radiograficas,

de critério clinico requerido para diagnosticar

aberta anterior; sensibilidade

movimentos mandibulares reduzidos;
crepitação na articulação durante a
movimentação; sinais periféricos

e

sistémicos de doença vascular de
colageno

ANEXO 4

Classificação das DTMs sugerida pela AAOP (1998)

Desordens dos músculos da mastigação

contratura muscular
espasmo

miosites
dor mio-facial

esplinte protetivo
neoplasia

Desordens da articulação temporomandibluar interferências no disco

Desvio de forma

Desposionamento do disco
com redução
sem redução
Deslocamento

Condições inflamatórias
Capsulite/ sinovite
Artrites

Osteoartrites
Osteoartroses
Poliartrites
Anquilose

fibr6tica
óssea
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ANEXO 5

Classificação das patologias primárias da ATM
Classificação
Alterações evolutivas

Inflamações

Fraturas

Anquilose
Tumores

Cistos

Outros

Diagnósticos
hiperplasia do processo coronáide
hiperplasia do cândilo
hipoplasia do côndilo
aplasia do côndilo
sindrome congênita
artrite bacteriana
artrite reumatóide
artrite juvenil crônica
corpos articulares livres
classificação das fraturas de côndilo
classificação dos deslocamentos de disco nas
fraturas condilares
anquilose fibrosa
anquilose óssea
tumores benignos primários
tumores malignos primários
metastases
gangliocisto
cisto sinovial
cisto epidermáide
cisto ósseo aneurismático
lupus eritematoso sistêmico
necrose avascular
acromegalia
gota

b7

Classificação das patologias secundárias da ATM
Estruturas

Diagástico do tecido especifico

Superfície articular

hipertro fi a da cartilagem
osteoartrose
osteoartrite
anquilose
deformação do disco
perfuração do disco
capsulite
perfuração
deslocamento parcial do disco com reposição
deslocamento total do disco com reposição
deslocamentodo de disco sem reposição
deslocamento do disco com adesão do disco
capsulite
hipomobilidade capsular vertical
hipomobilidade capsular sagital
fibrose capsular generalizada
deslocamento posterior do disco
sinovialite
artrite aguda
luxação condilar
hipermobilidade condilar
hipermobilidade capsular vertical
hipermobilidade capsular dorsal
ruído articular do ligamento lat/med
tendinopatia de inserção
dor miofacial
miosite
espasmo
encurtamento muscular funcional
tendihite
tendinopatia
inserção

Disco
Zona bilaminar

Capsula articular

Ligamentos

Músculos

