PATRÍCIA DOS SANTOS

UFSCIODONTOL OGIA
BIBLIOTECA SETOPIAi I

DISFUNÇÕES INTRA-ARTICULARES DA ATM:
TRATAMENTOS CONSERVADORES

UFSC
FLORIANÓPOLIS
2006

•,

PATRICIA DOS SANTOS

DISFUNÇÕES INTRA-ARTICULARES DA ATM:
TRATAMENTOS CONSERVADORES

C3
7:5
,A
•

-r

-

--,

. 4.-.
3...

1:3

a.

a3
as
I

.,

0

..,
—
.,
,
,

=

Trabalho de concluso apresentado ao Curso de Especializaçâo
em Prótese Dentária da Universidade Federal de Santa Catarina,
como parte dos requisitos para obtencAo do titulo de Especialista
em Prótese Dentária.
Orientador: Prof.

<

Ex. I

cfs p

E-

C 5'0 („)
C/)

LT.• N

G.T.7

7.1

Ex. 1BSCCSO

N. Cha m.

E-PROUFSC 317

5

FLORIANÓPOLIS
2006

De. Cláudia Maziero Volpato

PATRÍCIA DOS SANTOS

DISFUNÇÕES INTRA-ARTICULARES DA ATM:
TRATAMENTOS CONSERVADORES

Este trabalho de conclusão foi julgado adequado para obtenção do titulo de Especialista em Prótese
Dentaria e aprovado em sua forma final pelo Curso de Especialização em Prótese Dentária da
Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2006.

Banca Examinadora

Prof. Dra. Claudia Maziero Volpato
Orientadora

Prof. Dr. Izo Milton Zani
Membro

Prof. Dr. Darcy Zani
Membro

Aos meus queridos pais,
Sr. Pedrinho dos Santos Filho e Sra. Marlene Fabro dos Santos,
que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando, incentivando, e
sobretudo, me ensinando a viver.
Dedico a voas todas as minhas conquistas.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a Deus, pois sem Sua misericórdia, nada seria possível.

A minha família: pai, mãe, Athos, Nanda, Bruna. e em especial a minha irmã Silvana, pelo apoio,
incentivo e colaboração, sempre.

A família Barcelos: Sr. Elio,

se. Neusa, Manuela, Tita, Isadora e George, por me acolherem em sua

casa com muito carinho ao longo de todo o curso.

Ao meu querido George, pela paciência, compreensão, colaboração e amor dispensados.

A ProP.Cláudia Maziero Volpato, Prof Izo Milton Zani, Prof. Darcy Zani, Prof Liene Campos e
aos demais professores que se dedicaram para o enriquecimento de nossos conhecimentos e de
nossa formação.

Ao Moacir, Marcos, Verônica, Fernando e demais funcionários da UFSC, pela contribuição e
paciência.

Aos pacientes, pela confiança e colaboração para o aumento de nossos conhecimentos.

A todos, que mesmo indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, meus sinceros
agradecimentos

Muito Obrigada!!

SANTOS, P. dos. Disfunções intra-articulares da ATM: Tratamentos conservadores. 2006. 58 f.
Trabalho de conclusão ( Especialização em Prótese Dentária) Curso de Especialização em Prótese
Dentária, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RESUMO

FiiFSCIÜDONTOLOGP

BIBUOTECA SEroni"
Desordens temporomandibulares são divididas em intra-articulares e extra-articulares. As
desordens intra-articulares envolvem as desarmonias das articulações temporomandibulares. Os
tratamentos propostos para estas disfunções podem ser divididos em conservadores e invasivos.
objetivo desta revisão de literatura é demonstrar vários métodos de tratamentos conservadores para
as disfunções intra-articulares da ATM.

Palavras-chave: Disfunção intra-articular, Disfunção articular, ATM, Tratamentos para DTM.
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ABSTRACT

Temporomandibulars disorders are divided in intra-articulating and extra-articulating. The
disorders intra-articulating involve the disharmony of the temporomandibulars joints. The
treatments considered for these disfuntions can be divided in conservative and invasive treatments.
The objective of this revision of literature is to demonstrate to some methods of conservatives
treatments for intra-articulating of the TMD.

Key Words: Intra-articulating disfuntion, Articulate disfuntion, TMD, Treatment for TMD.
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1 INTRODUÇÃO

As desordens temporomandibulares podem ser divididas em extra e intra-articulares.
As desordens intra-articulares são

as patologias

que englobam as articulações

temporomandibulares e as extra-articulares, as que envolvem os músculos da mastigação e
posterior do pescoço.

0 tratamento das disfunções intra-articulares pode ser dividido em duas categorias: os
conservadores ou reversíveis e os invasivos ou irreversíveis. Os tratamentos conservadores
englobam a participação de vários profissionais da área da saúde para auxiliar no manejo
dessas disfunções. Dentre os muitos métodos de tratamento conservador, neste trabalho serão
expostos os seguintes: acompanhamento e educação do paciente, fisioterapia, farmacoterapia,
exercícios, massoterapia, acupuntura e placas oclusais. Os métodos invasivos mais comuns

são as modificações permanentes da oclusão e as cirurgias da ATM.

As terapias reversíveis são normalmente a primeira escolha de tratamento para as

disfunções temporomandibulares, mesmo quando esta requer procedimento cirúrgico. Os
tratamentos conservadores acompanham a cirurgia tanto no pré quanto no pós- operatório, são
indicadas para disfunções extra e intra-articulares conforme o diagnóstico, e visam a melhora
dos sintomas e da qualidade de vida dos pacientes.
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Tendo em vista a importância dos tratamentos reversíveis, esta revisão de literatura
tem como objetivo demonstrar alguns dos métodos terapêuticos conservadores para o manejo
das desordens intra-articulares da ATM.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CONCEITO

Disfunção craniomandibular (DCM) ou desordem temporomandibular (DTM) são
termos que designam alterações clinicas que podem envolver a musculatura mastigatória, a
articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas, ou ambas. A DTM foi
identificada como a maior responsável pelas dores orofaciais não odontogênicas

eé

considerada como uma subclassificação das desordens músculo-esqueléticas (Mc NEILL et
al., 1990).

Pode-se considerar que DTM é o conjunto de anormalidades responsáveis por dores
crônicas do tipo recorrente, não progressivas, e associadas a um impacto leve, ou moderado,
na atividade social do paciente (VON KORFF, 1995).

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 cõndilo ou eminência, incluindo alongamentos, desgastes, aderências, sinovites, entre
outras (ASH; RAMFJORD, 1996).

A desarmonia no funcionamento do aparelho mastigatório faz com que ocorra uma
alteração muscular que poderá causar danos a dentição, a ATM, ou ambos.

1 Baseada na NBR 10520 ago. de 2002 de ABNT
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A estas alterações dá-se o nome de disfunções temporomandibulares, que podem ser
divididas em dois grandes grupos: extra-articulares que acomentem a musculatura
mastigatória e posterior do pescoço, e intra-articulares que são caracterizadas pelos
desarranjos internos do disco articular (OKESON,1998).

Síndrome de Costen, síndrome da articulação temporomandibular, disfunção
mandibular, síndrome da dor e disfunção miofacial, desordens temporomandibulares,
desordens craniomandibulares, disfunção craniomandibular, disfunção temporomandibular
são as diversas denominações utilizadas para designar a condição dolorosa músculoesquelética orofacial, que no Brasil se popularizou entre os profissionais da área da saúde,
pacientes e leigos com a designação genérica de "disfunção de ATM" (SIQUEIRA, 2001).

Desordens temporomandibulares (DTMs) designam alterações que envolvem a
musculatura mastigatória, a articulação temporomandibular (ATM) e estruturas associadas, ou
ambas. Os sinais e sintomas da DTM também podem ser observados em crianças e
adolescentes, embora com uma prevalência mais baixa que na população adulta (ALENCAR
JUNIOR; BONFANTE, 2001).

A Disfunção Temporomandibular (DTM) inclui qualquer desarmonia das articulações
temporomandibulares, dos músculos do aparelho estomatognático e dos suprimentos vascular

e nervoso destes tecidos, sendo caracterizado por dor, limitação dos movimentos
mandibulares, ruídos articulares e deformidades faciais (BARBOSA et al., 2003).
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2.2 CLASSIFICAÇÃO

Segundo Carlsson (1985), a disfunção artrogênica pode ser classi ficada como:
a) disfunção mandibular, alterações neuromusculares;
b) osteoartrose/alterações degenerativas da articulação temporomandibular:
-artrose deformante;
-artrite traumática;
-artrite devida à imobilização;
-processos infecciosos;
-artrite reumática;
-infecção de etiologia desconhecida;
c) lesões internas da articulação da mandibula:
-deslocamento do disco articular;
-deformidade do disco;
-perfuração do disco.

As desordens intra-articulares e estruturas associadas podem ser classificadas da
seguinte maneira conforme o modelo apresentado por Okeson (1992):

a) desarranjo do complexo côndilo/disco:
- desalojamento do disco articular (estalido único ou reciproco);
- deslocamento do disco com redução;
- deslocamento de disco sem redução;
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b) incompatibilidade estrutural das superfícies articulares:
- desvio na forma (côndilo, disco articular, fossa articular do osso temporal);
- aderências (disco ao côndilo, disco a fossa articular do osso temporal);

c) subluxação (hipermobilidade);
d) deslocamento espontâneo (travamento);
e) desordens inflamatórias da articulação temporomandibular:
- sinovite ;
- capsulite;
- retrodiscite ;
- artrites (osteoartrites, osteoartroses, poliartrites);

f) desordens inflamatórias de estruturas associadas (tendinite temporal, inflamação do
processo estilomandibular).

As desordens temporomandibulares da articulação temporomandibular podem ser
divididas em desordens congênitas ou de desenvolvimento (aplasia, hipo e hiperplasia,
neoplasia), desordens de transtorno do disco (deslocamento com ou sem redução),
deslocamento ou subluxação da ATM, condições inflamatórias (sinovites, capsulites,
poliartrites), artrite, ancilose e fratura (OKESON, 1998).

Existem varias classificações sobre as patologias que atingem a ATM. Em geral, as
anormalidades na ATM podem ter origem local, sistêmica ou mista, inflamatórias ou
degenerativas, agudas (traumatismos) ou crônicas (auto-imunes), primarias ou secundarias.
Siqueira (2001) classificou as disfunções intra-articulares da seguinte maneira:
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a) anormalidades não-inflamatórias (degenerativas):
-osteoartrose;
-deslocamento do disco articular (desarranjo interno da ATM);

b) anormalidades inflamatórias:
-sistêmicas primárias: artrite reumatóide, artrite psoridtica e espondilite anquilosante;
-sistêmicas secundárias: lúpus eritematoso sistêmico e gota;

c) fraturas;

d) tumores;

e) luxação;

O anquilose;

g) hiperplasia do dindilo.
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2.3 DIAGNÓSTICO DAS DISFUNÇÕES INTRA-ARTICULARES DA ATM

A avaliação do paciente com dor, disfunção temporomandibular, ou ambos, é
semelhante a qualquer outro método de investigação diagnóstica. Deve incluir uma história
médica completa, um exame clinico, exame funcional do sistema mastigatório e algum tipo de
exame radiográfico de rotina da ATM. Estudos de diagnósticos especiais devem ser realizados
somente quando indicados, e não como estudos de rotina (TUCKER; DOL WICK, 2000).

Dentre as técnicas mais utilizadas e consideradas suficientes para o diagnóstico da
DTM por imagem, Cardoso e Tavares (2003) citaram: radiografia panorâmica de face,
tomografia convencional de ATM, tomografia computadorizada de ATM, ressonância
magnética nuclear e artrografia da ATM.

Com base na classificação de Okeson (1992), as disfunções intra-articulares da ATM
que aparecem com maior freqüência sera() descritas a seguir:

2.3.1 Desarranjo do complexo candilo/disco

0 fator etiológico mais comum associado ao colapso do complexo c8ndilo/disco é o
trauma macro ou micro, como a hiperatividade crônica mandibular (OKESON, 1992):

17

a) desalojamento do disco articular (estalido único ou reciproco): o exame clinico
revela barulho articular durante a abertura e fechamento da boca, e se a dor estiver
presente ela é intracapsular concomitante ao estalido. Quando o estalido reciproco
estiver presente, ele ocorre perto da posição de intercuspidação. Os desarranjos
internos do complexo côndilo/disco podem ocorrer, quando os ligamentos lateral,
medial e lamina retrodiscal inferior, que suportam o complexo, são alongados e o
disco torna-se mais fino na sua borda posterior. Este geralmente ocorre no sentido
anterior ou mesial, embora também possa ocorrer para posterior ou mesiolateral
(FELÍCIO, 1999);

b) deslocamento do disco com redução: o termo redução pode ser descrito como a
interferência física do disco ao movimento ou translação do côndilo, geralmente
em abertura e fechamento (MACIEL; TURELL, 2003).

A relação entre o c8ndilo e o disco esta alterada com a boca fechada, mas tornase normal quando a boca está completamente aberta. Com a boca fechada o disco
está, na maioria dos casos, localizado anterior e mesialmente em relação ao
côndilo. Durante a abertura da boca a translação do côndilo para frente impacta
contra a parte posterior do disco e o puxa para fora e, em um certo grau de
abertura é puxado para trás produzindo um ruído de clique. Durante o fechamento
o disco é novamente deslocado para frente do côndilo com outro clique reciproco,
menos audível que o primeiro (MONGINI, 1998).
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No momento em que o côndilo "comprime" o disco contra a eminência e a
ultrapassa num movimento abrupto (reduz), produz-se um som seco ou ruído
característico de um estalido (MACIEL; TURELL, 2003).

Segundo a Academia Americana de Dor Orofacial (AADO, 1998) alguns critérios
são fundamentais para o estabelecimento do diagnóstico do deslocamento de disco
com redução:
a)

som articular reproduzível que ocorre em posições variáveis durante os
movimentos de abertura e fechamento;

b)

imagem de ressonância magnética revelando o disco deslocado na posição
fechada e posição normalizada em abertura máxima;

c)

imagem demonstrativa de tecido ósseo com ausência de alterações

degenerativas.
Três itens podem acompanhar os critérios fundamentais: 1) Dor, quando presente
precipitada pelo movimento articular; 2) Desvio frontal durante o movimento
coincidente com o estalido; 3) Nenhuma restrição no movimento mandibular.

A crepitação pode estar presente e geralmente resulta da movimentação articular
através de superfícies irregulares. As imagens obtidas de radiografias
convencionais da ATM em pacientes com deslocamento anterior de disco podem
ser normais ou demonstrarem alterações ósseas discretas. As artrografias,
tomografias computadorizadas ou imagens de ressonância magnética da ATM
podem ser utilizadas para documentar o deslocamento anterior do disco
(PETERSON et al., 2000);

19

c) deslocamento de disco sem redução: também conhecido como "bloqueio" ou
"bloqueio fechado", o disco não recupera a posição normal com a boca aberta, mas
permanece deslocada durante todo o movimento, anteromesialmente restrito e
desviado em direção ao lado da lesão. Neste caso nenhum ruído é escutado, as
lesões da inserção do disco-ciindilo estão agravadas e com o tempo podem ocorrer
deformidades do disco e a perfuração, juntamente com adesões entre a superficie
discal anterior e a fossa glen6ide (MONGINI, 1998).

0 deslocamento de disco sem redução significa que o disco não retoma à posição
normal durante a abertura; ele permanece deslocado, portanto não ha estalo. Este
estágio pode ser uma evolução do deslocamento de disco com redução. Ocorre a
limitação da abertura bucal, que fica em torno de 25 a 30 mm, com desvio da
mandíbula para o lado afetado (FELICIO, 1999).

Nesse tipo de desarranjo interno, o disco é incapaz de ser reduzido, dessa forma, o
côndilo não consegue transladar em toda a sua extensão no sentido anterior, o que
impede a abertura máxima e provoca desvio da mandíbula para o lado afetado. As
excursões laterais para o lado contralateral também são limitadas. Radiografias
convencionais da ATM podem parecer normais, enquanto artrografia, TC e imagens
de RM geralmente demonstram o deslocamento anteromedial do disco na posição de
abertura (PETERSON et al., 2000).
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2.3.2 Incompatibilidade estrutural das superfícies articulares

As principais incompatibilidades estruturais das superfícies articulares são:

a) desvio na forma (côndilo, disco articular, fossa articular do osso temporal): esta
alteração é uma mudança que pode ocorrer na superfície do disco (afinamento das
bordas ou perfurações), côndilo e fossa (achatamento e aplainamento). Clinicamente
apresenta-se como uma disfunção crônica que pode ter apresentado sintomas
dolorosos. Observa-se uma interferência no mesmo ponto de abertura e fechamento,
tornando-se um diagnóstico diferencial em relação ao deslocamento de disco articular
(OKESON, 1992);

b) aderências (disco ao dindilo, disco à fossa articular do osso temporal): uma
compressão crônica sobre a ATM pode produzir a aderência temporária ou
permanente de suas estruturas. Esta pode se dar entre disco e côndilo, podendo-se
perceber ao se palpar a ATM que ocorre como um "salto na abertura". Pode
ocorrer também entre disco e fossa articular, ocorrendo travamento na abertura. A
causa pode ser um trauma ou perdas dentárias posteriores, mas está muito
associada ao bruxismo cêntrico (FELÍCIO, 1999).

As aderências representam uma provável alteração no metabolismo do liquido sinovial

e sua ação lubrificadora nos tecidos moles articulares. Sao caracterizadas pela unido
das superfícies articulares, em geral, relacionadas ao bruxismo ou apertamento
cêntrico, principalmente durante o sono. Clinicamente é comum o relato de que pela
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manha a articulação esta presa ou rígida e com o esforço da abertura e movimento
ocorre um único estalido e logo após o grau de abertura se normaliza (MACIEL;
TURELL, 2003).

2.3.3 Subluxação

Ocorre quando o disco está o máximo rotacionado no dindilo, antes que haja uma
completa translação do complexo c8ndilo/disco. O último movimento do c8ndilo é um rápido
pulo para frente, muitas vezes deixando uma depressão visível na regido pré-auricular.
necessário movimentar a mandíbula lateralmente para fechar, podendo resultar em um ligeiro
travamento. Nota-se a abertura excessiva da boca, acima de 60 mm (FELICI0,1999).

um deslocamento excessivo do c8ndilo para a região anterior, geralmente além do
tubérculo da eminência articular. É considerada uma doença moderada, na qual o ciindilo
pode voltar A. posição de fechamento espontaneamente ou o paciente é capaz de reduzi-lo
(MACIEL; TURELL, 2003).

2.3.4 Deslocamento espontâneo (traN amento)

No deslocamento espontâneo o paciente apresenta queixa súbita de face alongada e
dificuldade de fonação. Quando ocorre mais de dois episódios de luxação em até 6 meses ela
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é considerada recidivante. Sintomas como dor pré-auricular ou facial (uni ou bilateral),
rigidez facial, dificuldade ou impossibilidade de fechar a boca, assimetria e alongamento
facial geralmente estão presentes. 0 edema pré-auricular pode estar presente e a mordida
aberta é bem evidente na luxação recente, sendo substituida por protrusdo mandibular nas
luxações tardias (SIQUEIRA, 2001).

Também conhecida como luxação, esta condição se refere ao ceindilo travado na frente
do tubérculo da eminência articular. Nessa situação, o paciente em geral não consegue reduzir
prontamente o côndilo, provavelmente, devido à tensão dos ligamentos capsulares, ao
enrijecimento muscular, a inclinação íngreme da parede da eminência articular e a condição
dolorosa (MACIEL; TURELL, 2003).

2.3.5 Desordens inflamatórias da articulação temporomandibular

Segundo Cardoso e Tavares (2003), em geral provocadas por traumatismos e
ocasionalmente por processos infecciosos, estas alterações inflamatórias da cápsula, sinóvia
ou dos tecidos retrodiscais se caracterizam por aparecimento repentino, dores agudas,
limitação e dor durante os movimentos mandibulares, tais como:

a) sinovite, descrita como uma inflamação do liquido sinovial da ATM; pode ser
devida a infecção, condição imunológica secundária a degeneração da cartilagem
ou trauma. É caracterizada por dor localizada, exacerbada pela função e carga
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articular, havendo tumefação flutuante, que diminui a capacidade de ocluir dos
dentes posteriores ipsilaterais (OKESON, 1998);

b) capsulite é uma inflamação da cápsula relacionada à distensão dos ligamentos
capsulares, é difícil, senão impossível, de diferenciar da sinovite, e também pode
apresentar dor na distensão da articulação (OKESON, 1998);

c) retrodiscite normalmente é resultado de uma pancada no queixo, mas também pode
ser causada por um microtrauma. A dor é constante, na Area articular e aumenta
com o movimento mandibular. 0 aperto dos dentes causa dor, mas o aperto com o
separador do lado ipsilateral gera alivio. Possui limitação de abertura de boca e
pode se ter uma desoclusão nos dentes posteriores do lado que está a inflamação
(OKESON, 2000);

d) poliartrite da articulação temporomandibular inclui artrite reumatóide, artrite
reumatóide juvenil (doença de Still), espondilite anquilosante, artrite psoridtica,
artrite infecciosa, e doenças induzidas por cristais (gota, condrocalcinose).
Caracteriza-se por dor, crepitação, amplitude limitada dos movimentos e alterações
ósseas estruturais visíveis em radiografias (OKESON, 1998).
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2.3.6 Doença articular degenerativa (Desordens não-inflamatórias)

A doença articular degenerativa inclui uma variedade de achados anatômicos,
incluindo discos irregulares, perfurados ou gravemente danificados, em associação com
alterações nas superfícies articulares, como superficies articulares achatadas, erosões ou
formação de osteófitos. Pode ser resultado de macro ou microtraumas, ou uma progressão do
deslocamento de disco com redução ou deslocamento de disco com perfuração seguida de
alterações ósseas. Os pacientes apresentam dor sobre a ATM associada ao clique ou
crepitação e limitação da abertura (PETERSON et al., 2000).

A osteoartrite é classificada como primária e secundária de acordo com sua etiologia.
A osteoartrite primária ou osteoartrose é caracterizada pela deterioração e abrasão do tecido
articular, e remodelação concomitante do osso subcondral subjacente devido à sobrecarga do
mecanismo de remodelação. As alterações articulares só são detectáveis com biópsia ou
possivelmente artroscopia. A osteoartrite primária é idiopática. A osteoartrite secundária tem
como fatores etiológicos o trauma direto na ATM, infecção local ou artrite sistêmica e
envolve o mesmo processo de falência articular com remodelação óssea que ocorre na
osteoartrite primária (OKESON, 1998).

As alterações degenerativas, principalmente as osteoartrites e osteoartroses, na maioria
dos casos são provocadas por sobrecargas articulares. Osteoartrites são inflamações das
superfícies articulares que provocam dores geralmente constantes agravadas pelos
movimentos mandibulares. Osteoartroses são fases adaptativas de remodelação óssea, na
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maioria dos casos não acompanhada por sintomatologia dolorosa (CARDOSO; TAVARES,
2003).

2.3.7 Anquilose

definida como um movimento mandibular restrito com deflexão para o lado afetado
na abertura, muitas vezes resultado de uma sequela de um trauma, como fratura mandibular.
A anquilose óssea resulta da união dos ossos da ATM através da proliferação das células
ósseas, o que causa imobilidade completa da articulação (OKESON, 2000).

2.4 TRATAMENTO

Em se tratando de pacientes com desordem temporomandibular é comum utilizar mais
de um tratamento para maximizar algum efeito complementar (GRAY; DAVIES; QUAYLE,
1994).

Segundo Peterson et al. (2000) as disfunções temporomandibulares podem ser tratadas
em geral por três categorias de tratamento: tratamentos reversíveis (não invasivos),
modificação oclusal
temporomandibular.

permanente

(ajustes oclusais)

e cirurgias

da articulaç ão
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2.4.1 Tratamento Conservador

Embora a etiologia da dor e disfunção temporomandibular possa advir de varias causas
diferentes, o tratamento inicial freqüentemente tem como objetivo o emprego de métodos nãocirúrgicos para redução da dor e desconforto, diminuição da inflamação nos músculos e
articulação, e a melhora da função mandibular. Na maioria dos casos, uma fase reversível
não-cirúrgica de tratamento pode proporcionar redução significativa da dor e melhora da
função (PETERSON et al., 2000).

Deve ser feito um esforço especial para evitar agressões precoces e tratamentos
irreversíveis, tais como, terapias oclusais complexas ou cirurgias. Tratamentos conservadores
(reversíveis), como modificação de comportamento, terapia fisica, medicamentos e aparelhos
ortopédicos são indicados para o cuidado inicial de quase todas as desordens TM (OKESON,
1998).

2.4.1.1 Aconselhamento e educação do paciente

Um plano de tratamento para DTM não deveria ser determinado somente levando-se
em consideração a desordem em si, mas também, e mais importante, avaliar as necessidades
individuais do paciente. 0 estudo realizado por Gray; Davies; Quayle (1994) teve como
objetivo mostrar alguns métodos de tratamento para as desordens temporomandibulares,
sempre lembrando que, tratar o paciente é mais importante que tratar a própria desordem.
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Neste estudo, dentre as opções de tratamento, o aconselhamento foi uma delas. 0
aconselhamento é freqüentemente um grande alivio para os pacientes. Ter seus sintomas
esclarecidos com termos mais simples e saber que muitos outros pacientes sofrem com
desordens similares, traz benefícios ao tratamento como um todo. Entretanto, os dentistas não
devem garantir um resultado de sucesso no tratamento, nem tratar a desordem como sendo
causa de um simples problema mecânico, como a oclusão. Se não forem cuidadosos com as
expectativas dos pacientes, aumentarão os erros.

0 valor do aconselhamento nunca deveria ser subestimado. Alguns pacientes têm há
muito tempo dores de cabeça e face não diagnosticadas e que não responderam à prévias
tentativas de tratamento. 0 aconselhamento inclui além da explicação simplificada de sua

condição, a redução da ansiedade e do medo em relação a uma cirurgia ou um cancer, e a
explicação sobre a parafunção (GRAY; DAVIES; QUAYLE, 1994).

Segundo Okeson (1998), o clinico deve ter tempo para explicar ao paciente os achados
clínicos, os dados diagnósticos, as opções de tratamento e o prognóstico. 0 tempo despendido

para a tranqüilização e educação do paciente é um fator significativo para desenvolver um
bom nível de relacionamento e cumprimento do tratamento. A explicação do clinico para o
problema e as recomendações de tratamento devem usar uma terminologia que possa ser
compreendida pelo paciente.

Um programa de autocuidados deve ser instituído e permite a cura e prevenção de
mais traumas no sistema musculoesquelético. Deve ser enfatizada a modificação da função

(por exemplo, evitar mascar chicletes, bocejar e cantar com a boca muito aberta) e reversão de
hábitos parafuncionais (por exemplo, apertar os dentes, bruxismo, impulsos linguais, morder a
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bochecha, má-postura ao dormir, morder objetos e tocar certos instrumentos musicais).
Hábitos nocivos podem ser modificados com consciência do habito, motivação para a
mudança e conhecimento de como mudar. Um simples mecanismo de feedback, como
lembretes visuais adaptados as atividades diárias do paciente, deve ser discutido

e

implementado, por exemplo, lembretes adesivos estrategicamente colocados na casa, no carro
e no local de trabalho (OKESON, 2000).

Aparelhos de biofeedback fornecem informações aos pacientes para auxiliá-los a
controlar suas atividades musculares. Registros eletromiográficos também podem ser úteis na
avaliação do bruxismo noturno e da dor associada, e podem ser usados para monitorar a
efetividade da terapia com placas e da medicação utilizada para controlar a hiperatividade
muscular. Outras formas de controle do estresse, como exercícios fisicos, redução da
exposição a situações de estresse e aconselhamento psicológico, também podem ser
exploradas. Quando o paciente se torna consciente da relação entre suas próprias ações e os
sintomas da dor e da disfunção, pode ocorrer uma mudança no comportamento (PETERSON
et al., 2000).

No estudo de Alencar Júnior e Bonfante (2001) o objetivo foi o de avaliar a

prevalência de sinais e sintomas de DTM em crianças brasileiras, discutir alguns métodos
diagnósticos bem como modalidades terapêuticas indicadas. A amostra constituiu-se de 50
crianças (18 sexo masculino, 32 sexo feminino), na faixa etária de 7 a 10 anos. Foram
realizados exames clinico, físico e anamnese, onde continham perguntas as quais foram
respondidas pelos pais ou responsáveis pela criança. Observaram pelos resultados que 80% da
amostra apresentou desgastes dentários patológicos sendo

o sinal mais evidente em

decorrência de atividade parafuncional diurna ou noturna. Os autores concluíram que houve
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uma alta prevalência de sinais e sintomas de DTM em crianças de 7 a 10 anos de idade e
como para o tratamento das DTM em adultos, a terapia indicada é sempre a mais
conservadora e reversível, dentre estas estariam as placas oclusais, fisioterapia e terapia
comportamental com ênfase para a educação e aconselhamento dos pais e pacientes, bem

como o controle periódico nos casos indicados.

2.4.1.2 Fisioterapia

Gray; Davies; Quayle (1994) em um acompanhamento clinico sugeriram que a
fisioterapia iniciada precocemente no curso do tratamento das desordens reduzem
significativamente a duração dos sintomas, tendo como objetivo aumentar a consciência dos
pacientes sobre a causa de seus sintomas, conseguir relaxamento muscular, reduzir
hiperatividade muscular e restabelecer os movimentos articulares, aliviar a dor, espasmos

musculares e edema, e possibilitar o retorno a função normal. Os tratamentos fisioterápicos
comumente utilizados são: acupuntura, biofeedbeck, massagem, eletroestimulação térmica do
nervo, interferência, mobilização, diatermia de ondas curtas, megapulse, ultra-som e laser. Os
quatro últimos métodos são os mais utilizados.

Em um estudo realizado por Gray et al. (1994) foram comparados quatro métodos de
tratamento fisioterápicos (diatermia de ondas curtas continuas, megapulse, ultra-som, laser de
baixa freqüência) com um tratamento placebo no manejo da Síndrome da Disfunção e Dor da
Articulação Temporomandibular (SDDATM) e observaram o custo-beneficio em comparação
ao tratamento convencional com a placa oclusal. Um total de 176 pacientes foram
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introduzidos neste estudo e alocados randomicamente em 5 grupos, quatro dos quais
receberam tratamento fisioterápico e o quinto recebeu tratamento placebo. 0 tratamento foi
aplicado três vezes por semana durante um mês. A melhora dos pacientes foi avaliada através
de entrevistas e exame clinico (alcance dos movimentos, palpação das articulações e músculos
para avaliar a sensibilidade e presença ou ausência de ruídos articulares). Os autores
concluíram que não houve diferença significante no grau de melhora entre os quatro métodos
fisioterápicos testados, mas a melhora comparada ao grupo placebo foi notável. Comparandose a fisioterapia ao tratamento convencional corn placa oclusal do ponto de vista financeiro, a
fisioterapia revelou um maior custo-beneficio ao paciente e potencial economia financeira na
indústria e no Serviço de Saúde Pública.

Devido a etiologia multifatorial das DTMs, um tratamento multidisciplinar deve ser
proposto, envolvendo diversas Areas da saúde. Em uma revisão de literatura, Barbosa et
al.(2003) tiveram como objetivo abordar alguns dos recursos fisioterápicos disponíveis para
auxiliar no tratamento da Disfunção Temporomandibular (DTM). Descreveram métodos
terapêuticos tais como: agentes térmicos, ultra-som e estimulador elétrico transcutâneo do
nervo (TENS). Concluíram o trabalho afirmando que os recursos fisioterápicos apresentados
podem ser utilizados como modalidades terapêuticas coadjuvantes aos tratamentos
convencionais da DTM, trazendo muitos beneficios à recuperação dos pacientes.

Os principais métodos de tratamentos fisioterápicos são:

a) ultra-som: tem sido utilizado no manejo das desordens temporomandibulares desde
1950. Os efeitos são parcialmente térmicos, devido a um aumento da temperatura tecidual
causada pela absorção das ondas de ultra-som, aumentando assim a circulação sangüínea. Há
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também efeitos mecânicos, pois as ondas sonoras produzem mudanças de pressão nos tecidos,
resultando em uma micromassagem a qual, sugere aumento na flexibilidade das fibras
coldgenas e o colapso das fibras teciduais. Um aumento na permeabilidade celular também é
notado. Recomendável 0,25 watts por centímetro quadrado, pulsado de 2-1, 2 min de
aplicação (GRAY et al., 1994).

São dois os efeitos principais do ultra-som. Inicialmente, permite um aumento na
temperatura tissular causado pela absorção das ondas de ultra-som que conduzem a um
aumento na circulação sanglinea. Secundariamente, fid também um efeito mecânico das
ondas sonoras que produzem uma mudança de pressão nos tecidos resultando em
"micromassagens". A expectativa é de aumentar a flexibilidade das fibras coldgenas e
aumento da separação dos tecidos fibrosos e de cicatrização. Ocorre um aumento na
permeabilidade celular que é associado com um aumento da saída do exsudato inflamatório.
0 ultra-som pode produzir uma piora inicial dos sintomas antes da melhora ocorrer. Isto
acontece, pois, aumenta a circulação sanguínea em uma área já congestionada e inflamada,
causando, deste modo, um desconforto adicional antes do beneficio da terapia. Na prática
clinica, fisioterapia é usualmente utilizada em combinação com outros tratamentos (GRAY;
DAVIES; QUAYLE, 1994).

0 ultra-som, se utiliza de freqüências de ondas com oscilações de 500.000 a 3.000.000
de ciclos por segundo, as quais produzem vibrações da matéria em sua própria freqüência.
Utilizando uma freqüência de 1.000.000 ciclos por segundo, é possível atingir uma
profundidade de até 5cm produzindo efeitos térmicos, resultantes do aumento da perfusão
sanguínea; efeitos mecânicos, acelerando as trocas de fluidos e a absorção celular; e o efeito
químico, acelerando as reações químicas por ação da energia ultra-sônica. E contra-indicado a
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aplicação nos olhos e ouvidos, em presença de neoplasia, zonas com infecção bacteriana e
metal no local da aplicação (LOPES; RODE, 1995).

0 ultra-som provoca efeitos térmicos e não-térmicos no organismo e está indicado
para contraturas musculares, espasmo muscular, pontos gatilho e condições inflamatórias
agudas e crônicas. Em um estudo corn 28 pacientes sofrendo de Síndrome da Disfunção
Miofacial Dolorosa, os quais não responderam bem ao tratamento somente com as placas, os
resultados mostraram mais sucesso quando o ultra-som é utilizado para o alivio dos sintomas
musculares, que para sintomas associados ao complexo côndilo-disco (BARBOSA et al.,
2003);

b) estimulador elétrico transcutâneo do nervo (TENS): gera pulsos bifásicos com
freqüências variáveis entre 2 e 200 Hz. Produz efeitos fisiológicos tais como: o bloqueio de
condução nervosa induzindo a uma condição de analgesia; contração isométrica; massagem; e
treinamento cinético, importante para o tratamento de extremidades imobilizadas. Tem como
contra-indicação a aplicação em peles com perda da sensibilidade cutânea, em presença de
metais no local, fendas superficiais, sensibilidades alterada e marca-passo (LOPES; RODE,
1995).

A estimulação elétrica transcutânea do nervo (TENS) é indicada para controlar tanto a
dor crônica como a dor pós-cirúrgica, bem como para reduzir a dor aguda pós-traumática. Os
autores valiaram o TENS no tratamento da incoordenação do complexo côndilo-disco da
ATM. Os pacientes avaliados (10), apresentando dores e ruídos articulares, usaram a placa
oclusal plana por 30 dias, após esse tempo uma placa reposicionadora de disco foi utilizada, e
ao final do tratamento os pacientes foram tratados com TENS. Concluíram após avaliação que
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em associação as placas oclusais, o TENS causa um efeito benéfico ao paciente, melhorando a
coordenação neuromuscular do sistema estomatognático (BARBOSA et al., 2003);

c) a termoterapia é um dos métodos mais antigos da terapêutica física e consiste no
emprego de calor úmido através de banhos ou compressas, em temperaturas variáveis de 40 a
90°C, com duração de 15 a 20 min. É indicada em tensões musculares aumentadas; crises
álgicas; processos crônicos; problemas articulares e espasmos musculares. A crioterapia é o
emprego de baixas temperaturas (0°C) com finalidade terapêutica através de compressas de
gelo triturado ou pela imersão em água a 0°C, de 15 a 20 min. Como indicações estão as
limitações articulares pós-traumáticas e pós-operatórias; doenças degenerativas; parestesias e
paralisias faciais; relaxamento dos espasmos musculares; processos dolorosos, agudos e
subagudos (LOPES; RODE, 1995).

Os métodos de aplicação do calor ao corpo podem ser divididos em superficiais
(lâmpada infravermelha, compressas quentes úmidas, banhos de parafina e turbilhão, emersão
aquecidos ou ambos) e

profundas (diatermia de ondas curtas e ultra-som), sendo indicado

sua aplicação na redução da dor crônica, quadros inflamatórios crônicos, espasmos
musculares crônicos, amplitude de movimentos reduzidos e redução de contraturas articulares
(BARBOSA et al., 2003);

d) diatermia de ondas-curtas (DOC): promove o aquecimento mais profundo avaliado
devido a alta freqüência das ondas de radiação eletromagnética. Não há estimulação de nervos
motores e contração muscular. Os efeitos são fundamentalmente térmicos, induzindo a um
aumento no fluxo sangüíneo, aumentando a oxigenação e eliminando metabólitos.
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Recomendável temperatura local moderada, 10 min de aplicação, 3 vezes por semana por 4
semanas (GRAY et al., 1994).

Os efeitos da diatermia de ondas curtas são primeiramente térmicos, conduzindo a um
aumento da circulação sangüinea, aumentando a oxigenação e removendo metabólitos.
paciente é tratado em uma posição semi-supina com a cabeça confortavelmente apoiada. Isto
é geralmente empregado em casos crônicos (GRAY; DAVIES;QUAYLE, 1994).

Diatermia de ondas curtas é um equipamento que se utiliza de corrente de diatermia
(calor profundo), através de ondas curtas de alta freqüência, não havendo nenhum tipo de
sensação desagradável nem contrações musculares durante as aplicações. Seus efeitos
fisiológicos provocados pelo aumento da temperatura são: aumento do metabolismo; aumento
da irrigação sanguínea; relaxamento muscular; eliminação de catabólitos e diminuição da dor.
contra-indicada em hemorragias, flebites e tromboses venosas, tumores, metal presente,
perda de sensibilidade e terapêutica com raios X (LOPES; RODE, 1995);

e) megapulse: é uma diatermia de ondas curtas no modo pulsado. 0 período entre
ondas pulsáteis permite a dissipação do calor pela circulação sanguínea e esta é uma
vantagem no tratamento das desordens temporomandibulares, a proximidade com as
restaurações de amálgama, pode vir a ser desconfortável se um alto nível de calor é emitido
(GRAY; DAVIES;QUAYLE, 1994).

Megapulse [SEM Megapulse Unit, Electro-Medical Supplies (Greenham) Limited].
Este é uma diatermia de ondas-curtas no módulo pulsátil. O período de pausa no pulso das
ondas permite a dissipação do calor pela circulação sangilinea. Isto é vantajoso no tratamento
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das disfunções das articulações temporomandibulares pela proximidade do metal das
restaurações de amálgama. Recomendável 60 microsegundos, 100 pulsos por segundo, 20 min
de aplicação (GRAY et al., 1994).

0 tempo de melhora pode indicar que um regime de 2 semanas de tratamento com
diatermia de ondas-curtas e megapulse seguido por uma semana de tratamento com ultra-som
ou laser, pode-se utilizar ao máximo os beneficios de cada método individual de tratamento. É
possível a hipótese de que haveria algum efeito cinegético da combinação de cada tratamento
(GRAY et al., 1994);

O laser de baixa freqüência: possui propriedades biofisicas pouco compreendidas, mas,
tal tratamento causa uma resposta não-térmica nos tecidos com uma temperatura em torno de
menos de um grau centígrado. Menos de 95% da radiação é absorvida de 3 a 4 mm de tecido,
inicialmente. A laserterapia tem uma ação analgésica e antiinflamatória, e melhora a
permeabilidade capilar, desse modo reduz a inflamação. Recomendável 4 joules por
centímetro quadrado, 3 min de aplicação, 904nm de comprimentos de onda. lid também uma
aplicação em torno da cicatrização, estimulando a produção de fibroblastos. Óculos de
proteção devem ser usados pelo paciente e pelo operador (GRAY; DAVIES; QUAYLE, 1994;
GRAY et al., 1994).
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2.4.1.3 Exercícios

No que diz respeito aos exercícios, existem inúmeros métodos disponíveis. Os mais
empregados são: os movimentos passivos, ativos, e ativos assistidos, tais como a distensão
passiva e translação e a combinação de movimentos de translação e em ângulo. Além destes,
há também os exercícios isométricos leves contra-resistência (técnica de hold-relax). Os
movimentos devem ser executados com calma, sempre abaixo do limiar da dor (SCHMITT;
GERRITS, 1996).

Para combater a dor, o terapeuta utiliza técnicas de tração e translação de primeiro e
segundo graus, aplicadas com alta freqüência e de forma rítmica, ou em freqüência moderada.
0 método de tração consiste em colocar o paciente sentado com as costas apoiadas, o
fisioterapeuta posiciona-se de pé, atras e ao lado do paciente, e com o polegar da mão oposta
exerce tração sobre os molares inferiores para baixo e para frente. No método de translação,
esta pode ser dirigida para trás, para frente, para dentro e para fora, com o paciente e terapeuta
na mesma posição do método anterior (BARROS, 1995; SCHMITT; GERRITS, 1996).

2.4.1.4 Massoterapia

o conjunto de manipulações terapêuticas do tecido conjuntivo, baseadas no
movimento e pressão, adaptadas as características de cada região a ser trabalhada. Tem como
efeitos fisiológicos a ação reflexa, pelo contato suave há um estimulo tátil sobre as
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terminações nervosas, produzindo ação reflexa sobre as estruturas profundas; ação mecânica,
pela pressão e compressão produzindo efeitos sobre a circulação linfática e sangüínea, tecidos
contraturados e retraídos, além de vísceras abdominais; ação reflexa ao estimulo mecânico,
produz ação reflexa sobre os sistemas vascular e nervoso (LOPES; RODE, 1995).

2.4.1.5 Acupuntura

A analgesia pela acupuntura teve suas primeiras experimentações realizadas a partir de
1958. Sua aplicação nas disfunções craniomandibulares visa eliminar a dor durante um
tratamento a longo prazo, que envolva a utilização de placas de mordida, aparelhos
ortodiinticos, reabilitação dentária, exercícios para reabilitação da fala, fisioterapia e apoio
psicológico. Sob o ponto de vista da seleção de pontos para a penetração das agulhas, deve-se
escolher fundamentalmente dois: um situado no local onde se concentra a dor e outro
localizado a distância, de acordo com o meridiano que transitar pelo território do processo
doloroso. Após a introdução da agulha em nível profundo, esta deverá ser manipulada por
meio do dedo polegar mais o indicador e o médio, executando movimentos de penetração e
retirada, em um movimento alternativo com rotação de 180 0 . As agulhas são presas a pele por
esparadrapos e são conectados a elas eletrodos, para efetuar uma estimulação elétrica das
agulhas. Sessões de 20 min, uma vez por semana são suficientes para se conseguir a abolição
completa ou excelente melhora do quadro doloroso (BAUER, 1995).

Esta técnica é amplamente divulgada como benéfica para o tratamento da dor crônica.
Como técnica, necessita ser dominada adequadamente pelo operador, sendo necessário
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formação especializada e longo treinamento para adquirir a experiência necessária. No Brasil

é uma especialidade reconhecida pela medicina e seu uso é cada vez mais freqüente na
Odontologia. A acupuntura é um tratamento adjuvante eficaz a outras modalidades
terapêuticas, apresenta a vantagem de diminuir o uso de medicamentos, é meio seguro de
tratamento e auxilia no diagnóstico diferencial. Em casos de dor crônica, como nas disfunções
temporomandibulares, a acupuntura obteve melhores resultados a curto prazo. A longo prazo,
parece que o uso da placa de mordida foi mais eficiente. A acupuntura tem efeito como
relaxamento e melhoria na qualidade do sono (SIQUEIRA, 2001).

2.4.1.6 Farmacoterapia

A farmacoterapia é considerada um tratamento coadjuvante, pois o tratamento
definitivo depende da compreensão dos mecanismos fisiopatológicos da condição dolorosa.
Pode ser uma medida terapêutica inicial na dor crônica, e seu objetivo é controlar os efeitos
centrais secundários decorrentes da condição álgica, ou para inibir respostas inflamatórias que
contribuem para a dor e a disfunção mandibular (SIQUEIRA, 2001).

Para a adequada seleção do agente analgésico, devem ser levadas em conta a natureza

e a intensidade da dor. De modo geral, segue-se a seqüência de analgésicos não-opióides,
associação de opióides e não opióides e analgésicos opióides mais potentes. Como fármacos
coadjuvantes estão os relaxantes musculares, agentes ansioliticos

e sedativos e os

antidepressivos. Em pacientes com ansiedade e depressão associadas, benzodiazepinicos ou
antidepressivos tornam mais eficaz a terapia analgésica. Dores crônicas leves são
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preferencialmente manejadas com analgésicos não opióides e novos agentes antiinflamatórios
não esteroidais (AINE). Para dores moderadas ou leves não responsivas As primeiras medidas,
usam-se associações entre analgésicos opiáides e não-opióides. Dores intensas e nãoresponsivas, aplicam-se analgésicos opióides (FERREIRA; WANNMACHER, 1999).

Segundo Gray; Davies; Quayle (1994) as pílulas analgésicas são comumente usadas
em tratamentos de desordens temporomandibulares. Antiinflamatórios não-esteroidais são
utilizados no manejo das desordens musculoesqueletais, tais como, disfunção dolorosa e
osteoartrose. Em pequenas doses, eles tem um analgésico de atividade moderada,
provavelmente comparável ao paracetamol. 0 AINE comumente prescrito é o ibuprofen° 400
mg, tomado três vezes ao dia após as refeições, durante um mês.

Antidepressivos triciclicos têm um lugar no tratamento dos sintomas musculares
associados a desordem temporomandibular. Tem sido sustentado que baixas doses destes
medicamentos têm propriedades analgésicas e relaxantes. Permite um efeito sedativo,
melhorando o sono, um dos primeiros benefícios a ser percebido. Isto é importante para os
pacientes que são bruxônomos noturnos e em pacientes que têm um desarranjo interno com
deslocamento anterior de disco sem redução (travamento fechado), evitando espasmos no
músculo pterigáideo superior, permitindo deste modo que o disco seja reposicionado
passivamente. 0 regime de prescrição usual para os antidepressivos é de 75 a 150 mg diários,
considerando o regime sugerido a pacientes de DTM é de 25 a 50 mg a noite, 30 min antes do
paciente ir dormir. Esta dose deve inicialmente ser administrada por um mês. Isto, entretanto,
é prescrito somente em hospital ou pelo médico clinico geral do paciente (GRAY; DAVIES;

QUAYLE, 1994).
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Benzodiazepinicos aparentemente reduzem o tônus muscular pela ação independente
de seus efeitos sedativos. Para o dentista clinico, uma alternativa é prescrever diazepam,
nitrazepan ou temazepam em solução oral (elixir). Temazepam elixir é comumente escolhido,
pois, a dose pode ser administrada pelo próprio paciente. Se 10 mg em 5 ml são feitos a noite
e o paciente sentir sonolência de manhã, pode diminuir suavemente a dose até sua própria

reação melhorar, o paciente pode fazer uma ligeira avaliação do uso, diminuindo-o até que
alcance sua dosagem "ótima", por meio de efeito relaxante que o músculo está conseguindo,
sem nenhum sedativo no próximo dia (GRAY; DAVIES; QUAYLE, 1994).

Em um acompanhamento clinico para as desordens temporomandibulares, Gray;
Davies; Quayle (1994), relataram que há um espaço nas terapias aceitas tradicionalmente para
as injeções intra-articulares de ester6ides. As exceções para isto são imediatamente após
manipulação sob anestesia geral e em casos de osteoartrose aguda ativa. Injeção de tais
medicamentos utilizam o poder dos efeitos antiinflamatórios para reduzir sintomas clínicos
localizados. É conhecido, entretanto, que a injeção de um esteróide no interior de uma
articulação tão pequena pode induzir a erosão da superficie articular e o uso deveria ser
restrito. 0 medicamento normalmente utilizado é a triamcinolona 10 mg. Uma injeção
repetida é ocasionalmente utilizada, mas, uma terceira injeção deve ser usada com cautela,
pois, a expectativa é que tal melhora diminua com injeções sucessivas.

Dos agentes miorrelaxantes, o mais eficaz é a tizanidina, administrada uma vez ao dia,
de preferência à noite, uma vez que a sonolência é um efeito colateral freqüente, em doses
variáveis de 2 a 4 mg ao dia, e 2 a 4 semanas de tratamento (MONGINI, 1998).
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2.4.1.7 Placas oclusais

As placas estabilizadoras são empregadas para: promover uma função balanceada da
articulação, proteger os dentes contra o bruxismo, redistribuir as forças aplicadas à mandíbula,
relaxar os músculos da mastigação, melhorar a função da ATM, aliviar relatos de dor e ajudar
a evitar os indesejáveis contatos

e interferências oclusais

(TANAKA; ARITA .,

SHIBAYAMA, 2004).

Segundo Widmalm (1999), os tipos de contenções (placas) são as seguintes:

a) contenção tipo Michigan (Placa de Michigan): reduz a hiperatividade muscular
ajudando os côndilos a se reposicionarem de modo a promover uma reorganização
das estruturas internas da ATMs. Normalmente é colocada na maxila com contatos
uniformes em fechamento habitual. Guias para os caninos são criadas para
promover a elevação nos movimentos laterais e protrusivos de modo que todos os
dentes mandibulares, exceto os caninos, fiquem desocluidos nestes movimentos.
Não é plana e não possui guia incisal;

b) contenção plana: é obrigatório haver contatos balanceados com todas as cúspides
de suporte opostas;

c) placa de mordida de acordo com Shore: desenho similar a contenção plana mas
não se estende para as faces vestibular dos dentes, e cobre a área palatal toda.
mais estética, para pacientes que necessitam usar a placa durante o dia;
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d) placa Sved: somente os dentes anteriores fazem contato com esta contenção.
recomendada para pacientes com dor muscular aguda ou crônica caso a contenção
plana seja inefetiva. Normalmente colocada nos dentes superiores, esta placa é
utilizada durante a noite, não mais de 10 a 12 h por dia. 1-1A risco de intrusão de
dentes, check-ups regulares são importantes;

e) contenção Gelb: é colocada na mandíbula, cobrindo apenas os pré-molares e
molares. É usada para corrigir deslocamento mandibular, reduzir disfunções ATM
e dor orofacial, e para prover estabilidade oclusal com a dentição natural do
paciente servindo como guia anterior;

f) contenções de distração: esta contenção, introduzida há 35 anos por KroghPoulsen, supunha que fosse útil em pacientes com deslocamento de disco. 0 efeito
proposto é que os côndilos são puxados para baixo ao cerrar sobre o pivot,
aliviando a carga traumática e dando ao disco liberdade para reassumir uma
posição normal. Raramente usada, sendo muito desconfortável;

g) contenções de reposicionamento: guiam a mandíbula para uma posição diferente
da habitual no fechamento, na maioria das vezes, é mais para anterior. Supõem-se
que facilitem reposicionar os discos da ATM e reduzam a carga em areas retrodiscais sensíveis a dor;
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h) contenções para proteção de tecidos bucais: para proteger os dentes de abrasões em
indivíduos com bruxismo, proteger bochechas e lingua em pacientes com

parafunções;

i) contenções combinadas: dentes em falta podem ser repostos através do acréscimo
de dentes artificiais à contenção. Uma contenção tipo Shore pode funcionar como
uma dentadura parcial temporária pelo acréscimo de dentes artificiais. Há
numerosas combinações de dispositivos ortodõriticos e contenções.

0 objetivo principal do estudo realizado por Davies e Gray (1997a) foi testar se a
terapia com a placa de reposicionamento anterior, em três exemplos de uso, é ou não o
tratamento apropriado para os pacientes diagnosticados como portadores de deslocamento de
disco com redução, além de avaliar qual dos exemplos de uso é o que tem maior beneficio
para os pacientes. Os 70 pacientes que foram introduzidos neste experimento, 15 homens e 55
mulheres, na faixa etária entre 15 e 70 anos, foram extraídos de uma lista de pacientes com

DTM examinados na Clinica da Universidade de Odontologia de Manchester. Cada paciente
foi alocado aleatoriamente em 3 grupos de tratamento após terem sido submetidos a um

questionamento sobre o histórico dos sinais e sintomas da disfunção e a um exame de
palpação da ATM e músculos. Cada grupo continha 25, 25 e 20 pacientes, respectivamente.
Todos os pacientes foram tratados com a placa de reposicionamento anterior por 3 meses. Os
pacientes foram revistos em 1 mês (RV1), 2 meses (RV2) e 3 meses (RV3) após o ajuste da
placa. Os grupos foram os seguintes: grupo

1, foram instruidos a usar a placa de

reposicionamento anterior as 24 h do dia; grupo 2 , somente durante o dia; grupo 3, somente
noite. Os resultados mostraram que os pacientes do grupo 1 (24h) tiveram uma melhora
estatisticamente maior do que os do grupo 2 e 3. Concluíram que a placa de reposicionamento
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anterior é um tratamento apropriado para pacientes portadores de deslocamento de disco com
redução. Devido as vantagens demonstradas, os pacientes deveriam ser aconselhados a
usarem esta placa nas 24h do dia durante todo o período de tratamento.

A segunda parte de uma série de tits estudos realizados por Davies e Gray (1997b),
teve como objetivo testar a hipótese de que a placa estabilizadora é uma maneira apropriada
para tratar os pacientes que sofrem da síndrome da disfunção dolorosa (SDD), além disso,
investigar se existe alguma vantagem adicional para o paciente usar a placa por 24 h, ao invés
de somente a noite. Setenta pacientes, 9 homens e 61 mulheres, diagnosticados como
portadores da SDD foram alocados aleatoriamente em três grupos de tratamento. 0 grupo 1
compreendia 23 pacientes que foram instruidos a usarem a placa estabilizadora nas 24 h do
dia. Grupo 2, 19 pacientes, usaram a placa somente durante o dia. Grupo 3, 28 pacientes,
usaram a placa somente a noite. Os pacientes foram examinados antes do tratamento e depois,
na revisão 1 (RV1), 2 (RV2) e 3 (RV3), correspondendo ao primeiro, segundo e terceiro mês
de tratamento, o qual iniciou a redução a zero no padrão de uso da placa. Uma quarta revisão
foi realizada após 3 meses do término da terapia. Os resultados do estudo mostraram que
houve melhora acentuada dos pacientes nos sintomas (dor, ruído, trismo) e sinais (extensão do
movimento, estalos, sensibilidade a palpação da ATM

e músculos) apresentados,

independentemente do padrão de utilização da placa estabilizadora. Concluíram que a placa
estabilizadora é um tratamento apropriado para os pacientes que sofrem da síndrome da
disfunção dolorosa, e que, não houve vantagem estatística de nenhum padrão particular de
uso, os pacientes necessitavam usar a placa somente à noite.

A placa estabilizadora tem sido considerada há muito tempo uma forma apropriada de
tratamento para a síndrome da disfunção dolorosa (SDD). É construída sobre os modelos do
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arco superior e inferior do paciente e montados em um articulador semi-ajustável usando o
registro do arco facial e o da relação antrica. 0 tempo consumido pelo ajuste da placa no
consultório deveria resultar em uma oclusão balanceada estática, em relação cEntrica, e uma
guia anterior suave e superficial na parte frontal da placa, que fornece um desoclusdo
posterior durável (DAVIES; GRAY, 1997).

Há controvérsias na literatura sobre a eficácia a longo prazo da placa no tratamento
das desordens temporomandibulares (DTM). 0 terceiro estudo da série de Davies e Gray
(1997c) teve como objetivo avaliar a longo prazo o acompanhamento dos pacientes tratados
com sucesso de deslocamento de disco com a placa de reposicionamento anterior e pacientes
tratados com sucesso da síndrome da disfunção dolorosa com placa estabilizadora. Para
avaliar a manutenção da melhora dos pacientes tratados com sucesso, foram empregados
questionários enviados aos pacientes ou respondidos por telefone, 3 anos após o término do
tratamento com a placa. A manutenção da melhora foi observada por 90% dos pacientes
tratados com sucesso de deslocamento de disco com redução e 88% dos pacientes bem
sucedidos no tratamento da síndrome da disfunção dolorosa. Em ambos os grupos o relato de
melhora foi independente do modelo de uso da placa. Os autores concluíram que o uso a
curto-prazo de uma placa oclusal apropriada para uma desordem temporomandibular
especifica conduz a uma resolução a longo-prazo do problema.

Os aparelhos ortopédicos, comumente chamados de contenções interoclusais, ortótica,
ortose, protetores de oclusão, planos oclusais, protetores noturnos, ou aparelhos para
bruxismo, são usados rotineiramente no tratamento das DTM, além de alterar as relações
oclusais e redistribuir as forças oclusais, prevenir o desgaste e a mobilidade dental, reduzir o
bruxismo e hábitos parafuncionais, tratar disfunção e dor dos músculos da mastigação e para
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alterar relações estruturais da ATM. Dois dos aparelhos mais utilizados no tratamento das
DTM são os aparelhos de estabilização e de reposicionamento anterior (OKESON, 1998).

Uma placa de contenção pode ser um valioso auxilio diagnóstico e de tratamento em
casos cuidadosamente selecionados, desde que apropriadamente fabricada, ajustada

e

mantida. Estas contenções além de prejudicar o paciente não o beneficiarão se forem mal
ajustadas na colocação, e se o paciente é deixado sem a previsão de visitas regulares de
manutenção (WIDMALM, 1999; CARDOSO; CARDOSO, 2003).

0 estudo realizado por Tanaka; Arita; Shibayama (2004) teve como objetivo
investigar a eficácia real das placas oclusais em nível intra-articular, avaliando pacientes
tratados com placas estabilizadoras e demonstrando total ou parcial remissão dos sintomas
pela Imagem de Ressonância Magnética (IRM). A IRM é considerada a melhor técnica de
imagem para a avaliação da função da ATM, por ser um método não invasivo sem efeitos
colaterais e altamente confidvel, sendo comparada a artrografia para a observação dos
movimentos articulares. Quarenta pacientes com sintomas de Disfunção Temporomandibular
utilizaram a placa rígida, de acrílico e com guia de desoclusdo pelo canino, por 12 meses e
foram submetidos a retornos quinzenais para ajuste da placa. Após a remissão dos sintomas e
quando os contatos oclusais na placa mantiveram-se estáveis por mais de 3 meses, os
pacientes receberam ajustes oclusais por desgaste seletivo. As ATMs foram examinadas por
IRM e as imagens foram analisadas por 5 experientes radiologistas após o tratamento com a
placa. A avaliação dos resultados revelou que 92,5% dos pacientes apresentaram melhora na
sintomatologia após o tratamento, sendo 70% melhora total e 22,5% parcial. Os autores
concluíram que as placas estabilizadoras são extremamente válidas para a remissão dos
sintomas e redução dos sinais e além disso, através da IRM foi observado que este tipo de
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tratamento cria condições para que o organismo se adapte a situações desfavoráveis como em
um deslocamento de disco ou degenerações, sendo capaz de conviver com eles sem o
desenvolvimento de sintomatologia dolorosa.

2.4.2 Tratamentos Invasivos

2.4.2.1 Modificação Oclusal Permanente

Depois de concluído um período de tratamento reversível, muitos pacientes podem
tornar-se candidatos à modificações permanentes da oclusão. Essa modificação parece ser
mais apropriada quando os pacientes tiveram melhora significativa na função mastigatória e
redução da dor como resultado da alteração temporária da posição oclusal com a terapia corn
as placas. A modificação permanente da oclusão pode incluir equilíbrio oclusal, restaurações
protéticas, ortodontia e cirurgia ortognatica (PETERSON et al., 2000).

2.4.2.2 Cirurgias da ATM

Embora grande número de casos de disfunções da ATM sejam tratados por métodos
clínicos conservadores, a cirurgia está indicada em casos bem selecionados onde ela é o
método terapêutico de escolha. Basicamente a indicação de procedimentos cirúrgicos da ATM
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relaciona-se com alterações morfológicas, funcionais, processos tumorais

e alterações

degenerativas, com o objetivo de restabelecer a função, melhorar a dor e a qualidade de vida.
Os procedimentos cirúrgicos disponíveis para tratamento de deslocamento do disco e anexos
são: meniscoplastia com ou sem artroplastia; meniscectomia; meniscectomia com implante de
silicone; meniscectomia com enxerto autógeno ou alógeno; meniscectomia com condiloplastia
ou eminoplastia; reparo do ligamento posterior perfurado com recontorno meniscal

e

reposicionamento; meniscectomia com retalho do músculo temporal; plicatura do disco
(redução do tamanho do disco); discopexia (ancoragem do disco) (SILVEIRA, 2001).

A artrocentese envolve a colocação de agulhas no interior da articulação
temporomandibular e seu uso mais comum é em pacientes com deslocamento de disco com
ou sem redução. A artroscopia consiste na colocação de uma cânula no espaço articular
superior. 0 artroscópio com uma fonte de luz é então inserido através da cânula e conectado a
uma camera de TV e a um monitor de video, o que permite excelente visualização. Tem sido
indicada para o tratamento de uma variedade de desordens temporomandibulares como
desarranjos internos, hipomobilidade resultante de fibroses e aderências, hipermobilidade e
deslocamento anterior do disco (PETERSON et al., 2000).

Muitas técnicas foram preconizadas para tratar a luxação recidivante procurando
liberar a mandíbula durante os movimentos ou criar um anteparo para o côndilo. Algumas
delas são: injeção de solução esclerosante, através de artroscópio, procedimentos na cápsula,
no disco articular, miotomias, retalho de pediculo inferior da fdscia temporal suturada na
parede antero-lateral da cápsula e enxerto ósseo na raiz do arco zigomático, aumento da
eminência articular com enxerto ósseo, aumento da eminência com hidroxiapatita, aumento da
eminência com cartilagem bovina, eminectomia, fratura do arco zigomatico como a
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osteotomia vertical da parede posterior do arco zigomático, fixação de fio de aço ao redor do
arco zigomático, miniplacas na parede anterior da cavidade glen6ide e próteses para impedir a
excursão do cOndilo. Para tratar a anquilose da ATM de forma essencialmente cirúrgica
sugeriu-se uma abordagem pré-auricular;

ressecção de um amplo segmento de osso;

interposição de algum material para impedir o contato entre as superficies ósseas e fisioterapia
imediata no pós-operatório (SILVEIRA, 2001).
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3 DISCUSSÃO

Várias classificações foram propostas para as patologias que atingem a ATM
(CARLSSON, 1985; OKESON, 1992, 1998; SIQUEIRA, 2001), sempre com o intuito de
tornar mais didático o esclarecimento sobre estas disfunções e para que tivesse uma
uniformidade na nomenclatura, mas na verdade o que se tem é uma miscelânea de termos,
conceitos e classificações que tornam o entendimento sobre as disfunções da ATM um
trabalho árduo, complexo e com muitas controvérsias. Okeson (1992) classificou as desordens
intra-articulares em 7 categorias que aparecem com maior freqüência; Carlsson (1985)
resumiu a classificação em 3 categorias principais e Siqueira (2001), seguindo como base a
classificação de Okeson (1992), classificou as desordens da ATM conforme suas origens.

Para o diagnóstico das disfunções intra-articulares é necessário uma anamnese bem
detalhada, exame clinico, exame funcional do sistema mastigatório e exame radiográfico de
rotina da ATM (MC NEIL et al., 1990; OKESON, 1992; AAOD, 1998; TUCKER;
DOLWICK, 2000). Estudos diagnósticos especiais devem ser realizados somente quando
indicados e quando apresentar alguma condição patológica da articulação, e não como estudos
de rotina (MACNEIL et al., 1990; TUCKER; DOLWICK, 2000; CARDOSO; TAVARES,
2003). A imagem de ressonância magnética é considerada a melhor técnica de imagem para a
avaliação da função da ATM, sendo comparada com a artrografia (PETERSON et al., 2000;
TANAKA; ARITA; SHIBAYAMA, 2004).

0 tratamento das desordens da ATM pode ser dividido em 2 categorias: os tratamentos
conservadores (reversíveis) e os tratamentos invasivos (irreversíveis) (PETERSON et al.,
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2000; OKESON, 2000). freqüentemente para tratar uma patologia da ATM são necessários
mais de um método terapêutico, muitas vezes necessitando de profissionais de outras áreas da
saúde como fisioterapeutas, massoterapeutas, acupunturistas dentre outros (GRAY; DAVIES;
QUAYLE, 1994; OKESON, 1998; BARBOSA et al., 2003). Os tratamentos conservadores
devem ser indicados para os cuidados iniciais da maioria das desordens temporomandibulares,

e no pós-operatório para as desordens que requerem tratamento cirúrgico (OKESON, 1998;
PETERSON et al., 2000; SILVEIRA, 2001).

Como parte dos tratamentos conservadores, o aconselhamento e educação do paciente
traz benefícios como um todo. Inclui explicações simplificadas sobre a condição do paciente,
auxilia na redução da ansiedade e do medo, além de aumentar a confiança e a afinidade entre

o paciente e o profissional (GRAY; DAVIES; QUAYLE, 1994; OKESON, 1998; TUCKER;
DOL WICK, 2000; ALENCAR JÚNIOR; BONFANTE, 2001).

A fisioterapia iniciada precocemente no curso do tratamento das desordens
temporomandibulares reduz significativamente a duração dos sintomas, promovendo
principalmente o relaxamento muscular, o restabelecimento dos movimentos articulares e o
alivio da dor (GRAY; DAVIES; QUAYLE, 1994; BARBOSA et al., 2003). Não há diferença
significante no grau de melhora dos pacientes quando comparam-se entre si métodos
fisioterápicos, tais como: diatermia de ondas curtas, ultra-som, megapulse, laser de baixa
freqüência, estimulador elétrico transcutaneo do nervo e agentes térmicos, mas, quando
utilizados como modalidades terapêuticas coadjuvantes aos tratamentos convencionais das
DTM, trazem inúmeros beneficios à recuperação dos pacientes (GRAY et al., 1994; GRAY;
DAVIES; QUAYLE, 1994; BARBOSA et al., 2003).
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Também como coadjuvante aos tratamentos convencionais da ATM, a farmacoterapia
tem como objetivo controlar os efeitos centrais secundários à condição álgica e inibir
respostas inflamatórias que agravam a dor na ATM. Normalmente a terapia segue uma
seqüência de escolha do tipo de medicamento a ser empregado, iniciando por analgésicos não
opióides, opióides e associações entre opióides e não opióides para o controle da dor.
Relaxantes musculares, agentes ansiolfticos, sedativos e antidepressivos são administrados
com maior restrição, geralmente em casos de dores crônicas intensas não responsivas aos
medicamentos de escolha inicial. Os antiinflamatórios são comumente empregados no manejo
das desordens musculoesqueletais com presença de inflamações nas articulações ou em
doenças degenerativas (GRAY; DAVIES; QUAYLE, 1994; MONGINI, 1998; FERREIRA;
WANNMACHER, 1999; SIQUEIRA, 2001).

Métodos alternativos de tratamento são comumente empregados em desordens
temporomandibulares. A massoterapia, a acupuntura e exercícios têm demonstrado bons
resultados no combate a dor da ATM através principalmente, de estimulação das circulações
sanguínea e linfática (LOPES; RODE, 1995; BAUER, 1995; SCHMITT; GERRITS, 1996;
SIQUEIRA, 2001).

A placa oclusal é o método mais convencional de tratamento das DTMs. Atua
promovendo uma função articular balanceada, protegendo os dentes de desgastes

e

mobilidade, relaxando músculos da mastigação, redistribuindo as forças aplicadas
mandíbula, melhorando a função da ATM reduzindo assim o bruxismo, e tratando disfunções
e dor nas articulações e músculos da mastigação (OKESON, 1998; WIDMALM. 1999;
PETERSON et al., 2000; TANAKA; ARITA; SHIBAYAMA, 2004). Muitos modelos de
placas oclusais foram desenvolvidos e relatados na literatura, mas a maioria dos autores
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descrevem apenas três como os modelos principais, são as (1) placas tipo Michigan, (2) placas
estabilizadoras e as (3) placas de reposicionamento anterior (GRAY; DAVIES, 1997;
OKESON, 1998; FELÍCIO, 1999; PETERSON et al., 2000; TANAKA; ARITA;
SHIBAYAMA, 2004). As placas estabilizadoras demonstraram-se extremamente válidas para
a remissão dos sintomas e redução dos sinais das disfunções intra-articulares e síndrome da
disfunção dolorosa da ATM (GRAY; DAVIES, 1997; TANAKA; ARITA; SHIBAYAMA,
2004). As placas de reposicionamento anterior são consideradas um tratamento apropriado
para os que sofrem de disfunções intra-articulares, como deslocamento de disco corn redução,
promovendo uma melhora subjetiva e objetiva significante dos pacientes. Para obter as
vantagens deste método de tratamento, os pacientes devem ser orientados a usarem a placa
24h por dia durante o período de tratamento, e seu uso a curto prazo, conduz a uma resolução
dos problemas a longo prazo (GRAY; DAVIES, 1997).
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4 CONCLUSÃO

Tendo como objetivo principal desta revisão de literatura apresentar os vários métodos
de tratamentos conservadores para o tratamento das desordens intra-articulares da ATM,
pode-se concluir que:

a) nenhum tipo de tratamento é soberano. As desordens temporomandibulares
requerem tratamentos combinados e multiprofissionais dependendo do diagnóstico.

b) o tratamento que teve uma maior longevidade da melhora foi o uso da placa oclusal

a curto prazo, sendo um método terapêutico conservador, reversível em que o paciente
não corre o risco de dependência medicamentosa.

c) todos os outros tratamentos coadjuvantes exerceram grandes beneficios para a
melhora dos pacientes como um todo, e sempre que possível é recomendável fazer o
uso desses métodos terapêuticos em conjunto aos convencionais.
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