Caderno SBDOF.pdf 1 09/01/2018 00:31:18

CADERNOS

VOLUME 1 | EDIÇÃO 1 | JANEIRO 2018

DOUTOR, EU TENHO DTM? E AGORA?
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

EDITOR DO “CADERNOS SBDOF”
LIETE ZWIR

K

REVISÃO CIENTÍFICA
ANTÔNIO SÉRGIO GUIMARÃES
PAULO CESAR RODRIGUES CONTI
AUTOR DESSE FASCÍCULO
REYNALDO LEITE MARTINS JÚNIOR
DIRETORIA DA SBDOF
PRESIDENTE: REYNALDO LEITE MARTINS JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE: PAULO AFONSO CUNALI
SECRETÁRIA: DANIELA GODOI GONÇALVES
TESOUREIRO: RODRIGO ESTEVÃO TEIXEIRA

Caderno SBDOF.pdf 2 09/01/2018 00:31:19

DOUTOR, EU TENHO DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR (DTM)?

E AGORA?
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primeiro passo para saber se você tem ou não
DTM, é entender o significado destas 3 letras.
DTM é uma abreviação para “Disfunção
Temporomandibular”, o que é bem diferente de “ATM”,
que significa “Articulação Temporomandibular”, uma
das muitas articulações que temos no nosso corpo, e
que conecta a mandíbula (osso móvel da face) ao
crânio. Dizer, portanto, que você “tem ATM” (figura 1), é
o mesmo que dizer que você tem joelho, cotovelo, ou
qualquer outra articulação.
Já a DTM é um termo que aponta não só para um
problema na ATM, mas também nos músculos da
mastigação (músculos que fazem o movimento da
boca) e estruturas adjacentes. Observe, portanto, que
um “problema de DTM” nem sempre envolve a ATM, e
na realidade, a maioria das condições chamadas de
“DTM” envolvem não a articulação em si, mas principalmente os músculos da mastigação.
Entre os principais sintomas de DTM encontram-se:

ATM

Figura 1

DOR
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• Dor na região da mandíbula;
• Dor na região das têmporas;
• Dor na região da ATM;
• Dor na região do ouvido;
• Dificuldade em abrir a boca, falar ou mastigar e
• Sons na ATM, como por exemplo, estalidos ou cliques
ou uma sensação de “areia” na ATM chamada crepitação.

ESTALIDO OU CREPITAÇÃO
Figura 2

Como você pode ver pela sua localização, a dor
proveniente da DTM pode ser confundida com uma
série de outras condições, como por exemplo “dor
de ouvido”, algumas cefaleias (dores de cabeça), ou
outras condições, por isso a necessidade de ser feito
um correto diagnóstico. Como um indicativo para a
conveniência de se consultar um especialista em
DTM e Dor Orofacial, avalie se você apresenta os
sintomas descritos, especialmente se eles pioram
ou são desencadeados pelo uso da sua mandíbula

(por exemplo, ao mastigar alimentos duros, abrir a
boca ou movimentá-la para os lados). Uma dor que
não é modificada pela mastigação de alimentos
duros possivelmente não é uma DTM.
Esses dados iniciais são um bom indicativo da possibilidade de você estar desenvolvendo uma DTM.
Para se confirmar ou descartar essa possibilidade
somente uma consulta com um profissional capacitado poderá lhe dar a certeza se você sofre ou não
de um dos subtipos de DTM.
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Dor em região da face, cabeça,
mandíbula, sons (estalido e/ou
“crepitação”) na ATM

Os sintomas são modificados (pioram
ou melhoram) ao falar, abrir a boca,
mastigar, apertar os dentes?
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É provável que
você tenha algum
tipo de DTM

É provável que você
não tenha algum
tipo de DTM
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Não é possível apontar uma única causa para todos
os casos de DTM. O profissional que o(a) atender
deverá individualizar seu caso, tentando identificar
quais fatores podem estar contribuindo, desencadeando ou mantendo o estado da sua condição.
Sabe-se de antemão que hábitos parafuncionais
(como ranger e/ou apertar os dentes, roer as unhas,
mascar chicletes, etc) podem ser fatores importantes que contribuem para você desenvolver uma
DTM. Sabe-se também que o estresse piora o sofrimento de quem sente dor, e casos crônicos podem
estar relacionados a ansiedade, depressão, e dores
de outras origens, como dores no pescoço, dores de
cabeça, etc.
Algumas condições reumatológicas, como Artrite
Reumatóide, Artrite Idiopática Juvenil, Artrite Psoriásica, dentre outras, podem também afetar a
Articulação Temporomandibular. Se você tem
alguma destas doenças, e apresenta dor ao mastigar ou movimentar a mandíbula, alerte seu médico
reumatologista e discuta com ele a possibilidade de
uma avaliação com um especialista em DTM e Dor
Orofacial.
Na avaliação com um especialista, ele lhe fará vários
questionamentos buscando detalhes do que você

está sentindo (por exemplo, localização e como é a
dor que você sente, fatores que a acompanham,
que a desencadeiam, que a pioram ou proporcionem melhora, etc) e fazer uma série de testes que
avaliam a movimentação da sua boca (mandíbula)
e a palpação dos músculos da mastigação e da ATM
com a finalidade de se avaliar a presença ou não da
dor nessas regiões. O profissional também poderá
fazer perguntas ou aplicar alguns testes que
avaliem o seu estado emocional, o seu comportamento perante o quadro de dor, e se os sintomas
estão alterando suas atividades de rotina e a qualidade do seu sono.
Se possível, preencha algum tipo de “diário da dor”
alguns dias antes da sua consulta, fazendo anotações sobre as suas crises de dor, bem como suas
características, e apresente para avaliação do
profissional. Não esqueça também de levar todos
os exames que já tenha feito, bem como receitas de
remédios que esteja tomando.
Em alguns casos o profissional poderá solicitar
exames complementares, como Radiografias,
Tomografias Computadorizadas, Imagens de
Ressonância Magnética, exames de sangue, dentre
outros. A requisição destes exames não é obrigató-

Caderno SBDOF.pdf 4 09/01/2018 00:31:20

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ria para todos os pacientes, e ocorrem mais
frequentemente quando o profissional desconfia
de alguma condição articular (dentro da ATM).
Uma consulta com várias solicitações de exames
complementares não é necessariamente melhor
que uma que não os requisite. Somente o profissional que o atende poderá avaliar a utilidade
desses exames, e os principais fatores para o
sucesso do diagnóstico e consequentemente do
tratamento continuam sendo a capacidade e
conhecimento do profissional.
O tratamento inicial das DTM normalmente envolve mudanças de hábitos, autocuidados, e procedimentos chamados conservadores e reversíveis,
(cuidados simples, geralmente realizados por você
mesmo e que não alteram a posição dos seus
dentes e nem os desgastem - tratamentos que não
são invasivos e nem promovem mudanças no seu
corpo que não possam ser revertidas ao seu
estado anterior).
Para alguns pacientes podem ser necessários
procedimentos minimamente invasivos (como
agulhamentos ou infiltrações nos músculos,
infiltrações de algum tipo de fármaco dentro da
ATM ou Artrocentese, que consiste em uma espé-

cie de “lavagem” da articulação). Procedimentos
invasivos, como cirurgias da ATM são raramente
indicados, somente em casos muito específicos e
selecionados, e como são frequentemente irreversíveis, aconselha-se que o paciente ouça mais de
uma opinião sobre o seu caso antes de tomar uma
decisão nesse sentido. Esse segundo profissional
não deve ser conhecido ou ser indicado pelo
profissional que te indicou a cirurgia.
Uma parte dos indivíduos com DTM pode precisar
de uma abordagem multidisciplinar, com um tratamento que pode envolver Fisioterapeuta, Psicólogo, Psiquiatra, Reumatologista ou Médico de Dor.
Atualmente as evidências apontam que procedimentos que modificam a oclusão dentária (por
exemplo, implantes, tratamento ortodôntico, cirurgias ortognáticas, ajustes da mordida por desgaste
dos dentes, etc) não curam nem são necessários
para o tratamento de uma DTM.
É fundamental que um profissional capacitado seja
consultado assim que houver a suspeita de DTM.
Um diagnóstico correto e precoce pode evitar que
a dor evolua para uma condição de cronificação o
que resultaria em mais sofrimento, além de um
tratamento mais complicado, caro e longo.

