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Apresentação
Olá, aluna(o)! 

 As urgências do aparelho estomatognático são rotineiras nos serviços de atendi-
mento odontológico. Independentemente da origem, dentária, muscular ou articular, to-
das as urgências necessitam de condutas prioritárias para avaliação dos sintomas dolo-
rosos e restabelecimento da função prejudicada pela condição.

 
-

planejamento adequado para o acompanhamento da condição clínica.

Bons estudos!

Mas você sabe como proceder para realizar o diagnóstico em situações de urgência do 
aparelho estomatognático? Quais são as possíveis abordagens de tratamento para tais 
condições?

Neste recurso, você irá compreender as urgências do aparelho estomatognático 

musculoesqueléticas, deslocamento de disco e luxação mandibular.

OBJETIVO
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 O tema “Urgências do aparelho estomatognático” é pertinente por estar sempre 
presente na clínica diária do cirurgião-dentista, podendo se apresentar como dor de den-
te ou dor muscular e/ou articular. Apresenta diagnóstico complexo, cabendo um estudo 

-
se, exame físico, exames complementares e o tratamento propriamente dito. Cabe ao 

e a melhora da queixa dolorosa do paciente.

 As dores orofaciais compõem um grande grupo de patologias de difícil diagnósti-
co para o cirurgião-dentista, sendo que na grande maioria dos casos a dor é de origem 

abaixo.

1 URGÊNCIAS DO APARELHO
ESTOMATOGNÁTICO

2 ETIOLOGIA DAS DORES OROFACIAIS

Etiologia

Dentárias

Musculoesqueléticas

Neuropáticas

Referidas

Neurovasculares

Manifestação clínica

Pulpites, pericoronarites, pericementite apical aguda.

Infarto agudo do miocárdio, câncer de orofaringe.

Neuralgia do trigêmeo, Síndrome da Ardência Bucal 
(SAB), dor facial atípica, dor pós-herpética.

Disfunções temporomandibulares.

Cefaleias primárias.

Quadro 1. Etiologias das dores orofaciais.

Fonte:
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Fonte: Andrea Piacquadio. Pexels.

referente a um grupo de afecções dolorosas, 
agudas ou crônicas, que acometem os tecidos 
moles e duros da face e da cavidade oral. Sua 
presença implica em repercussões particu-
lares, uma vez que a face e a boca desempe-
nham importante papel biológico, emocional 
e psicológico, causando impacto negativo na 
qualidade de vida.¹
 Por conta da região da cabeça e do pes-
coço ter grande representatividade cerebral, as 
dores dentárias podem se apresentar irradia-
das ou referidas para outras estruturas, como 
músculos e articulações.¹

 As dores de origem dentária são as mais comuns e apresentam etiologia dentária 
ou do periodonto. O diagnóstico é realizado através da realização da anamnese, exame 
clínico intra e extraoral, realização de exame de imagem (raio-x periapical) e teste de sen-
sibilidade para avaliar.
 Frente ao diagnóstico será necessário realizar o tratamento odontológico pertinen-
te para a resolução do quadro de dor.

Cabe ao cirurgião-dentista a realização de uma boa anamnese e um bom exame clí-
nico associado a exames complementares. Radiografias, tomografias, ressonâncias 
magnéticas e ultrassom são importantes para o diagnóstico, e o tratamento pode ser 
baseado em medidas físicas locais associadas ou não a fármacos.²

3 DORES DE ORIGEM DENTÁRIA E PERIODONTAL
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Figura 1. Fluxograma de atendimento de acordo com o diagnóstico odontológico de odontalgias.

Odontalgias

SIM NÃO

Melhora do quadro de dor?

Tratamento Odontológico de Urgência

Orientar a procurar USF 
para acompanhamento.

Reavaliar o paciente para 

ou encaminhá-lo para o 
CEO.

Pulpites, Pericementites, Doença Periodontal, 
Pericoronarite, Abscesso dentário/periodontal 

Fonte: OLESEN, 2018

4 DORES MUSCULOESQUELÉTICAS

 São as dores que acometem a musculatura mastigatória e/ou as Articulações Tem-
poromandibulares (ATM), conhecidas como Disfunções Temporomandibulares (DTM), 
podendo estas ser musculares ou articulares.  

-

de movimentação mandibular, assim como o quadro de dor que o paciente apresenta. Se 
estas queixas forem positivas o atendimento deve ser sempre prioritário. 

Fonte: Adaptado de OLESEN, 2018.

DORES DE ORIGEM 
DENTÁRIA E PERIODONTAL

Pulpites, Pericementites, Doença Periodontal, 
Pericoronarite, Abscesso dentário/periodontal, celulite

atendimento na USF

Alta
Clínica

Retorno
para consulta
na USF

Encaminhamento ao CEO para 
continuidade da assistência

Encaminhamento para
UPA/HOSPITAIS

Assistência
imediata

Urgência Emergência
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4 DORES MUSCULOESQUELÉTICAS

 São as dores que acometem a musculatura mastigatória e/ou as Articulações Tem-
poromandibulares (ATM), conhecidas como Disfunções Temporomandibulares (DTM), 
podendo estas ser musculares ou articulares.  

-

de movimentação mandibular, assim como o quadro de dor que o paciente apresenta. Se 
estas queixas forem positivas o atendimento deve ser sempre prioritário. 
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4.1 Disfunções Temporomandibulares
 Trata-se de um grupo heterogêneo de problemas clínicos que acometem os mús-
culos mastigatórios, as Articulações Temporomandibulares (ATM) ou uma combinação 
entre elas. Seus sintomas mais comuns são: limitação do movimento mandibular (aber-
tura ou fechamento mandibular), limitação ou desvio da abertura bucal, ruídos ou estali-

que nem todos os portadores de sinais positivos necessitam de tratamento imediato, de-
vendo, porém, ser acompanhados para eventual detecção de agravamento do quadro.1,4

A etiologia da DTM é variada e pode compreender desarranjos articulares, distúr-

4.1.1 Disfunção Temporomandibular Muscular
 Caracteriza-se por uma dor difusa e mal 
localizada afetando os músculos da face e 
da região cervical, região pré-auricular, nuca e 
fundo de olho, uni ou bilateralmente. O pacien-
te costuma descrevê-la como uma dor “em 
peso”, “aperto”, “pressão”, “cansada”, “quei-
mação” ou “pontada”. Pode estar associada a 
uma limitação de abertura de boca ou desvio 

sensação de plenitude auricular ou tontura. A 
palpação da musculatura mastigatória e cervi-
cal revela hiperalgesia local.

As DTM musculares podem ser ocasionadas por hábitos parafuncionais (onicofagia, mor-
der tampa de caneta, mascar chicletes etc.), bruxismo do sono e da vigília, má postura 
cervical, sono inadequado, ansiedade, estresse, podendo ainda ser secundárias a qua-
dros de fibromialgia. Os possíveis fatores causais devem ser identificados na anamnese 
para diagnóstico e adequação do melhor tipo de tratamento para o paciente.

Fonte: Andrea Piacquadio. Pexels.
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 O diagnóstico é baseado na realização 
de uma boa anamnese que deve conter a histó-
ria da queixa do paciente, história pregressa da 
moléstia atual, queixa (dificuldade de abrir ou 
fechar a boca, barulho na frente do ouvido), tipo 
da dor, intensidade da dor (escala visual analó-
gica, sendo nota 0 sem dor e nota 10 a pior dor 
que já sentiu), localização, horário de ocorrên-
cia, duração, fatores que melhoram e pioram a 
dor, histórico de cirurgias, terapias já utilizadas, 
apertamento dentário noturno ou durante o dia 
e outros hábitos parafuncionais. 

 O exame físico deve ser feito através da palpação de todos os músculos faciais: 
masseter, temporal, pterigoide lateral e medial e esternocleidomastoideo. O pterigoide 
medial pode ser palpado em sua inserção no ângulo interno da mandíbula e em parte 
de seu trajeto. Já o lateral é avaliado através de testes de função – abertura e protrusão 
mandibular contra força.

Fonte: Jcomp. Freepik.

 Veja no quadro abaixo os possíveis tratamentos para DTM muscular crônica.

IMPORTANTE

A palpação é importante a fim de diagnosticar possíveis pontos gatilhos (“trigger 
points”) e músculos mais dolorosos. Na região intraoral deve ser avaliada a pre-
sença de facetas de desgaste, linha alba na mucosa jugal e endentações em borda 
lateral de língua (língua crenada). Também deve ser avaliada a amplitude de aber-
tura bucal, podendo ser mensurada com uso de uma régua, de incisivo inferior a 

Quadro 2. Tratamento da DTM muscular crônica.

Laserterapia de baixa potência

Agulhamento seco

Acupuntura

Terapia Elétrica Transcutânea (TENS)

Aplicação de toxina botulínica

Confecção de placas miorrelaxantes rígidas em resina acrílica

Fonte: SIQUEIRA, TEIXEIRA, 2012; OKENSON, DE LEEUW, 2011; TENREIRO, SANTOS, 2018; XU et al., 2018.
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4.1.2 Disfunção Temporomandibular Articular

 A Articulação Temporomandibular (ATM) pode ser afetada por doenças locais e/ou 
sistêmicas, como:³

 A identificação destas alterações na ATM depende de anamnese e exame físico 
criterioso. Os sinais e sintomas podem incluir: ruídos, limitação ou irregularidade da am-
plitude dos movimentos mandibulares, edema pré-auricular, travamentos mandibulares, 
alterações oclusais, sintomas otológicos, zumbidos e dor.¹

Desarranjos internos da articulação: defeitos na superfície articular e 
afinamento/perfuração do disco; deslocamentos do disco articular (com 
ou sem redução); deslocamento do complexo disco-cabeça da mandíbula 
(hipermobilidade ou luxação); 

Desordens inflamatórias (capsulite, sinovite e retrodiscite); 

Doenças degenerativas (osteoartrose, osteoartrite e poliartrite); Anquilose 
(fibrosa ou óssea); 

Tumores.

 Os ruídos articulares inicialmente não 
devem causar preocupação ao profissional, 
desde que não acompanhados de dor, de-
vendo, no entanto, o paciente ser alertado e 
acompanhado.¹
 O cirurgião-dentista deve dedicar 
atenção aos relatos de dor e/ou edema vi-
sível na região pré-auricular lar que corres-

casos, o tratamento é baseado em meios fí-
sicos locais com o uso de compressa quen-
te sobre a ATM, e a prescrição de analgési-
cos e anti-inflamatórios.¹

Fonte: Anna Shvets. Pexels.
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 É definido com uma condição de desarranjo intra-articular em que o paciente apre-
senta limitação da abertura de boca, sem conseguir recapturar o disco com a movimen-
tação mandibular de abertura de boca ou lateralidade. É acompanhado de dor localizada 
espontânea ou durante a tentativa de abertura bucal ou durante a mastigação. Pode ser 
acompanhado de edema pré-auricular.
 No quadro a seguir, podemos visualizar os possíveis tratamentos para esta patolo-
gia.

5 DESLOCAMENTO DE DISCO SEM REDUÇÃO

Quadro 3. Tratamento do deslocamento do disco articular sem redução.

Medidas físicas locais (compressa quente)

Exercícios de movimento protrusivos e laterais da mandíbula

Alimentação pastosa

Terapia Elétrica Transcutânea (TENS)

Confecção de placas miorrelaxantes

Fonte: SIQUEIRA, TEIXEIRA, 2012; OKENSON, DE LEEUW, 2011

6 LUXAÇÃO DE MANDÍBULA
 Trata-se do deslocamento da cabeça da mandíbula para anterior da eminência arti-
cular, muitas vezes sem dor. Desta maneira o paciente não consegue realizar o fechamen-
to mandibular.
 O tratamento imediato da luxação mandibular pode ser observado no quadro abai-
xo. 
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Quadro 4. Tratamento para Luxações Mandibulares.

Redução manual da mandíbula

Bandagens de Barton

Repouso mandibular

Compressas quentes em face

Fonte: SIQUEIRA, TEIXEIRA, 2012; OKENSON, DE LEEUW, 2011

caso, deve ser encaminhado ao especialista em dor orofacial. 
 No quadro abaixo podemos sintetizar os tratamentos a serem utilizados de acordo 
com a patologia diagnosticada. 

Quadro 5. Algoritmo de atendimento às urgências do aparelho estomatognático.

Paciente com queixa relacionada ao 
aparelho estomatognático

- Medidas físicas locais;
- Massagem e 
alongamento dos músculos 
mastigatórios;
- Prescrição de 
medicamentos; 
- Orientações sobre a dieta; 
- Terapia Elétrica 
Transcutânea (TENS);
- Aplicação de toxina 
botulínica;
- Paciente deve se 
conscientizar para não 
apertar os dentes durante 
o dia;
- Referenciar paciente 
para o especialista em dor 
orofacial.

- Medidas físicas locais 
(compressa quente); 
- Prescrição de 
medicamentos;
- Exercícios de movimento 
protrusivos e laterais da 
mandíbula;
- Alimentação pastosa.

- Redução manual da 
mandíbula; 
- Bandagens de Barton;
- Repouso mandibular;
- Compressas quentes 
em face.

DTM muscular DTM articular Luxação 
mandibular

Fonte: SIQUEIRA, TEIXEIRA, 2012; OKENSON, DE LEEUW, 2011; TENREIRO, SANTOS, 2018; XU et al., 2018
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Considerações Finais

 As urgências do aparelho estomatognático correspondem a uma demanda muito 
frequente nos serviços de saúde. A grande maioria das dores tem como etiologia a causa 

-
mento odontológico. 
 Outra parte desta etiologia são as Disfunções Temporomandibulares que podem 
acometer músculos e articulações, sendo também soberana a realização de uma boa 

medidas físicas locais e prescrição de medicamentos analgésicos e relaxantes muscula-
res. Assim, o cirurgião-dentista deve estar apto para a realização dos diagnósticos e para 
instituir o tratamento mais adequado para os pacientes.
 Neste recurso, você compreendeu as urgências do aparelho estomatognático e 

-
léticas, deslocamento de disco e luxação mandibular.
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