
Disfunção da articulação temporomandibular DATM não é um único distúrbio articular, é um conjunto de
condições que frequentemente causa dor na (ATM) articulação temporomandibular e os músculos que
controla a mastigação que liga a mandíbula (maxilar inferior) ao osso temporal.

Se colocar a ponta do dedo bem enfrente a orelha e abrir a boca, você sentirá o movimento da articulação,
por causa dessa flexibilidade os maxilares podem mover para cima para baixo e para os lados podendo
assim realizar as funções de mastigar e falar. Os músculos aderidos nos ossos ao redor da articulação que
controlam seus movimentos. Ao abrir a boca o côndilo mandibular ele gira desliza para frente até osso
temporal, e quando fechamos a boca o côndilo faz a rotação para trás, essa movimentação é suave por
causa do disco articular e cartilagem interposta entre o osso que absorve choque. Muitas pessoas tem esse
problema mais afeta duas vezes mais nas mulheres do que os homens.

• Um forte impacto que pode afetar ou agredir o disco provocando ruptura de sua estrutura causando dor
e ruído.

• Uma mordida ruim por exemplo: como goma de mascar possa causar ruídos.                                               

• Estresse mental e físico pode causar ou agravar a DATM.

• Ranger os dentes durante a noite, travamento da mandíbula, dor irradiada na cabeça, dor de ouvido,
tontura e problema na audição.

Uma mudança repentina no movimento para o encaixe dos dentes. Doença degenerativa da ATM como 
osteoartrite ou artrite reumatoide (artrite reumática e uma doença inflamatória que causa edema, 
avermelhamento, calor e é extremamente dolorido). Para o tratamento da DATM pode ser feito uma dieta  
pastosa, assim evitando  alimentos duros. Aplicação de uma bolsa de gelo no local. Evitar  movimentos 
extremo como grande bocejo ou goma de mascar. Por meio de um aparelho que chamamos de placa 
mordedora assim impede o ranger dos dentes. Aplicar técnicas de massagem nos músculos afetados e 
também uma relaxante para o stress. O uso de medicação anti-flamatório e relaxante muscular (uso apenas 
sobre orientação medica ). Toxina botulínia  quando o problema for muscular.                
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