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Atuação fonoaudiológica nas DTM



O termo disfunção temporomandibular (DTM) 
é utilizado para reunir um grupo de doenças 
que acometem os músculos mastigatórios, 

ATM e estruturas adjacentes . As DTMs podem 
ser classificadas em dois grandes subgrupos: as 
de origem articular, ou seja, aquelas em que os 
sinais e sintomas estão relacionados à ATM; e 

as de origem muscular nas quais os sinais e 
sintomas relacionam-se com a musculatura 

estomatognática.
Donnarumma, M. D. C., Muzilli, C. A., Ferreira, C., & Nemr, K. 

(2010). Disfunções temporomandibulares: sinais, sintomas e 

abordagem multidisciplinar. Rev CEFAC, 12(5), 788-94.



São consideradas 
funções estomatognáticas a sucção, 
mastigação, deglutição, respiração 

e a fala.



A avaliação clínica em motricidade orofacial (MO),
representa fundamental etapa no processo de
diagnóstico fonoaudiológico nessa área, uma vez que
possibilita a compreensão das condições anatômicas
e funcionais do sistema estomatognático. Permite,
ainda, estabelecer o raciocínio terapêutico e definir
a necessidade de encaminhamentos, além de
fornecer dados quanto ao prognóstico do caso.

ENARO, K. F .; BERRETIN-FELIX, G. REHDER, M. I. B. C. e MARCHESAN, I. Q. Avaliação 

miofuncional orofacial- protocolo MBGR. Rev CEFAC. 2009 abr-Jun; 11(2): 237-255



Fonte: Netter de Anatomia



Inervação do trigêmeo! Esse nervo misto deve sempre ser 

avaliado pelo fonoaudiólogo com muito cuidado. Além das 

funções motoras na mastigação, inerva a ATM, 

sensibilidade facial, seios da face, conjuntiva ocular, 

dentes, palato, 2/3 anteriores da língua na propriocepção 

geral, dura mater, entre outras, ou seja, seu campo de 

inervação é amplo e por isso as disfunções na mastigação 

impactam tanto nos indivíduos, as assimetrias da 

musculatura Orofacial podem não somente 

comprometerem as funções estomatognáticas, mas 

provocarem dores de cabeça, na face, na ATM, limitação 
da abertura bucal, zumbido, sensação de ouvido tapado.
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Tradicionalmente ...
Inibição do reflexo de mordida

O reflexo de mordida ou de 
travamento: 

aplica-se uma pressão com 
vibração nas gengivas, 

acima dos molares, 
bilateralmente, para que o 

paciente consiga novamente 
abrir a boca. 

Fonte: Netter de Anatomia

Fonte: Livro Disfagias Orofaríngeas



Danillo Costa et al . 2013



Qual programa 
terapêutico 

usar?



Laser
Kinesio Taping
Eletroterapia
Fonoterapia









ATM

Fonte: Netter de Anatomia
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Músculo

Pterigoideo Lateral 

Abertura da boca

Depressores da Mandíbula
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Fonte: http://www.slideshare.net/cleusakochhann/sindrome-respirao



Fonte: Tratado de fonoaudiologia 2005
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Fonte: https://learnmuscles.com/glossary/masseter-trigger-point/



Fonte: http://www.philamanualpt.com/conditions
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Kinesio Taping



Relaxamento Contração
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Eletroterapia na musculatura elevadora da 
mandíbula em hipofunção.
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Recursos 

terapêuticos

Melhora 
da função 
muscular







Fonte: Tratado de fonoaudiologia 2005
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