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Disfunção:

•Que não funciona corretamente; cuja função se 
apresenta anormal ou prejudicada;

•Mau funcionamento das funções de um órgão ou 
sistema.
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Desordens da ATM



Deslocamento de disco:

Etiologia: 

• Aumento da pressão intra-articular (início da deformação).

• Ausência de guias (canina e anterior).

• Falta de estabilidade oclusal.



Deslocamento de disco: Com redução

• A) Boca fechada
• B) Primeira fase abertura bucal
• C) Fase final de Abertura
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Deslocamento de disco: Com redução

• Estalido recíproco, presença de dor.

• Abertura de boca normal.

• Desvio da linha média para o lado afetado.

• Dor.



Deslocamento de disco: Com redução

• Avaliar Dimensão Vertical, guias caninas e guia anterior.

• Avaliar estabilidade oclusal.

• Remoção do hábito parafuncional, se houver.

• Placa miorelaxante.

• Placa de reposicionamento anterior.

• Aumento da Dimensão Vertical. ( placa de Paiva, reabilitações)



Deslocamento de disco: Sem redução

• A) Boca fechada
• B) Primeira fase abertura bucal
• C) Fase final de Abertura
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Deslocamento de disco: Sem redução

• Sem estalido.

• Travamento.

• Abertura de boca limitada.

• Desvio de linha media.

• Lateralidade e Protusão limitados.

• Dor.



Deslocamento de disco: Sem redução

• Avaliar Dimensão Vertical, guias caninas e guia anterior.

• Avaliar estabilidade oclusal.

• Remoção do hábito parafuncional, se houver.

• Placa miorelaxante.

• Placa de reposicionamento anterior.

• Aumento da Dimensão Vertical. ( placa de Paiva, reabilitações)

• Placa emergencial.(1-3 semanas/ 24horas)

• Antiinflamatório/ relaxante muscular.



Deslocamento Disco-Cabeça:

Hipermobilidade



Deslocamento  Disco-cabeça: Hipermobilidade

• Excesso de abertura bucal (maior ou igual 40 a 45mm).

• Ausência de dor.

• Estalido somente na abertura.



Deslocamento  Disco-cabeça: Hipermobilidade

• Aprender a limitar a abertura de boca. ( Trabalho em conjunto copm a 
fisio)

• Limitador de movimento intra-oral. (Casos severos)

• Artroscopia.



Deslocamento Disco-Cabeça:

Deslocamento com travamento:



Deslocamento  Disco-cabeça: Deslocamento

• Travamento da mandíbula na abertura.

• Mioespasmos dos músculos levantadores da mandíbula. 

• Má oclusão aguda.



Deslocamento  Disco-cabeça: Deslocamento

• Redução da mandíbula. (Agudo)

• Placas com limitador.

• Eminectomia.



Deslocamento  Disco-cabeça: Deslocamento



Desordens  Inflamatórias:

Capsulite e Sinovite:



Desordens Inflamatórias: Capsulite e Sinuvite

• Trauma.

• Abertura bucal prolongada.

• Estiramento ligamentar.



Desordens Inflamatórias: Capsulite e Sinuvite

• Dor em repouso intensificada com a abertura bucal.

• Abertura bucal limitada.

• Alteração oclusal.



Desordens Inflamatórias: Capsulite e Sinuvite

• Função mandibular limitada.

• Aintiinflamatórios.

• Fisioterapia.

• Artrocentese.



Desordens  Inflamatórias:

Retrodiscite: é o processo inflamatório dos tecidos 
retrodiscais que estão localizados posteriormente à 
cabeça da mandíbula.



Desordens Inflamatórias: Retrodiscite

• Trauma agudo externo no mento

• Perda de suporte oclusal.(Crônico) 

• Deslocamento de disco.



Desordens Inflamatórias: Retrodiscite

• Dor constante e sensibilidade na palpação posterior e lateral.

• Má oclusão aguda.

• Aumento da dor com apertamento ou lateralidade.



Desordens Inflamatórias: Retrodiscite

• Limitação da função mandibular.

• Antiinflamatórios.

• Fisioterapia.

• Placas estabilizadoras.



Anquilose:

Fibrosa: a articulação é substituída por tecido 
fibroso, impedindo a excursão normal do côndilo.



Anquilose: Fibrosa

• Abertura de boca limitada.

• Movimento de lateralidade limitado.

• Dor ao abrir a boca.

• Deslocamento do disco sem redução. (diagnostico diferencial)



Anquilose: Fibrosa

• Artroscopia.

• Fisioterapia.



Anquilose:

Óssea: a ATM está totalmente fundida no osso 
temporal e na mandíbula e ocorre o impedimento 
total dos movimentos.



Anquilose: Óssea

• Abertura de boca limitada.

• Movimento de lateralidade limitado.

• Sem dor.

• Rara.



Anquilose: Óssea

• Depende da extensão.

• Cirurgia aberta da articulação.
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