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Resumo: O presente estudo trata se de uma revisão bibliográfica com intuito de 

mostrar a eficácia da terapia manual nas disfunções temporomandibulares, através 

da literatura e estudos já publicados. Introdução: A disfunção temporo mandibular 

(DTM) é um termo coletivo que engloba vários problemas clínicos envolvendo a 

musculatura da mastigação, as articulações temporo mandibulares (ATM) com suas 

estruturas associadas ou ambas Objetivos: Mostrar a importância da terapia manual 

como um recurso fisioterapêutico no tratamento das disfunções 

temporomandibulares, usando assim a terapia manual como tratamento nas 

disfunções temporomandibulares. Metodologia: Os artigos foram pesquisados nas 

bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE. O levantamento 

bibliográficos resultou no total de 30 artigos científicos para análise, entretanto foram 

selecionados 08 artigos enquadrados nos critérios de inclusão para o 

desenvolvimento do trabalho. Critérios de Inclusão: diversos artigos, todos com 

ênfase na terapia manual e nas disfunções temporomandibulares de 2006 a 2016, 

critérios de exclusão: todos os artigos inferiores ao ano de 2006, e os artigos com 

pouco conteúdo do tema. Desenvolvimento: Os artigos foram pesquisados nas 

bases de dados PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE, usando as 

palavras chaves terapia manual, Fisioterapia e Disfunção Temporomandibular. 

Resultados: Analisamos até o momento que a terapia manual tem grande 

importância no tratamento das disfunções temporomandibulares, visando isso com 

base nas conclusões de estudos ate aqui revisado.   

1. INTRODUÇÃO A disfunção temporo mandibular (DTM) é um termo coletivo que 

engloba vários problemas clínicos envolvendo a musculatura da mastigação, as 

articulações temporo mandibulares (ATM) com suas estruturas associadas ou 

ambas (SALVATTI, 2011). A ATM está constantemente em movimento, 

realizando aproximadamente 2.000 movimentos ao dia, sendo a articulação mais 

usada do corpo e com maior probabilidade de sofrer disfunções (GALACE et al., 

2011). A articulação temporomandibular (ATM) é do tipo sinovial, biaxial, capaz 

de realizar movimentos como elevação, depressão, protrusão e retração da 

mandíbula, além de movimentos de lateralidade (BASSI et al., 2011). É 

responsável pelos movimentos de abrir e fechar a boca (GARCIA., OLIVEIRA, 

2011). A estabilidade dinâmica da ATM é dada pelos músculos temporal, 
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masseter, pterigóideo medial e lateral e pelo grupo dos músculos hióideos 

(GALACE et al., 2011).         

         Dentro das doenças que comumente acometem esse 

sistema da ATM encontramos a disfunção temporo mandibular (DTM), que pode 

alterar o equilíbrio dinâmico das estruturas, levando a uma série de sinais e 

sintomas característicos dessa disfunção. Os sinais e sintomas que comumente 

caracterizam a DTM são os ruídos articulares durante a realização de movimentos 

funcionais da mandíbula, distúrbios nos movimentos articulares em ambas as 

direções, dor pré-auricular localizada sobre a região da ATM, dor nos músculos 

mastigatórios e cefaléia (GALACE et al., 2011). 

 Estudos relatam que o surgimento, ininterrupção das 

disfunções temporomandibulares (DTMs) e os sintomas dolorosos associados são 

influenciados pelos desvios posturais, como anteriorização da cabeça, assimetria de 

ombros e retificação da coluna cervical.  Sinais e sintomas da DTM refletem a 

severidade dos desvios da coluna cervical, mas que os sinais e sintomas cervicais 

estão relacionados à gravidade da DTM (OLIVEIRA et al., 2012).  

         A fisioterapia tem como objetivo evitar a cirurgia, reposicionar a mandíbula ao 

crânio para melhorar a função, minimizar a dor muscular, melhorar a amplitude de 

movimento, melhorar a postura, reeducar o paciente em relação ao posicionamento 

correto da mandíbula, reduzir a inflamação, reduzir a carga na articulação 

temporomandibular e fortalecer o sistema musculoesquelético (BASSI et al., 2011). 

 Estão entre os benefícios gerais das técnicas de terapia 

manual a melhora da distribuição do líquido sinovial, melhora da nutrição da 

fibrocartilagem da superfície articular da ATM, correção de falhas posicionais dos 

côndilos, melhora das debilidades musculares dos grupamentos envolvidos na 

dinâmica da ATM, relaxamento muscular, controle do quadro álgico e ganho do arco 

de movimento. Entende-se então, por terapia manual como uma técnica, que segue 

as bases da manipulação profunda dos tecidos conjuntivos, afetando as relações 

neuro-mio-fasciais (SALVATTI, 2011). 

2. OBJETIVO Este estudo tem como objetivo mostrar a importância e a eficácia 

da terapia manual nos tratamentos das disfunções temporomandibulares. 
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3. METODOLOGIA Os artigos foram pesquisados nas bases de dados 

PUBMED,LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE, com o objetivo de analisar a 

eficácia das técnicas de liberação miofacial como recurso fisioterápico no tratamento 

das disfunções temporomandibulares.Os artigos aqui apresentados foram 

pesquisados entre o período de 2006 a 2016. Os critérios de Inclusão foram: 

diversos artigos, todos com ênfase na terapia manual e nas disfunções 

temporomandibulares de 2006 a 2016. Os critérios de exclusão foram: todos os 

artigos inferiores ao ano de 2006, e os artigos com pouco conteúdo do tema. 

4. DESENVOLVIMENTO: Os artigos foram pesquisados nas bases de dados 

PUBMED, LILACS, BIREME, SCIELO E MEDLINE, usando as palavras chaves 

terapia manual, Fisioterapia e Disfunção Temporomandibular.  

5. RESULTADOS O levantamento de dados bibliográficos resultou no total de 30                

artigos científicos para análise dos mesmos, entretanto foram selecionados 08 

artigos enquadrados nos critérios de inclusão para o desenvolvimento do trabalho. 

Todos os estudos selecionados foram separados, pelo tipo de estudo proposto em 

cada artigo, como: revisão de literatura, revisão sistemática, estudo de caso, relato 

de caso e meta-análise. Foi obtido um total de 25 artigos com diagnóstico 

confirmado de disfunção temporomandibular e foram revisados e selecionados 08 

artigos para o resultado do trabalho. Foi proposta nos estudos a importância da 

terapia manual em pacientes, com disfunção temporomandibular e distúrbios da 

ATM utilizando as várias técnicas de terapia manual e técnicas fisioterapêuticas para 

a melhora da qualidade de vida desses pacientes. 
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