
Fotos e exames cedidas pela paciente

Concluir que a conjugação do tratamento farmacológico, complementado com 
f i s ioterapia,  d ispos i t ivo de repos ic ionamento anter ior  e  mudança 
comportamental cognitiva, foram responsáveis por  uma melhoria significativa 
na qualidade de vida desta doente.  
Apesar da sua fiabilidade a curto prazo, a eficácia a longo prazo do goteira 
de reposicionamento anterior mantém-se, até consideram que a “recaptura” de 
discos é permanente numa pequena percentagem de pacientes. 
 Importante não esquecermos que o stress por si só, pode muitas vezes ser  
identificado como o fator mais provável  no desenvolvimento da TMD.

 

Implicações Clínicas: São comumente utilizados no tratamento de distúrbios temporomandibulares(TMD);
Redução e alívio de sinais e sintomas para pacientes com DTM.

(Ekberg, 1998)
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A ESCOLHA DA GOTEIRA  NUM PACIENTE COM DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR

Adm Per Oral- Miodia 1x dia 

Fisioterapia

Goteira de Reposicionamento anterior 
superior

Terapia cognitiva comportamental

   

Segundo DC/TMD, foi diagnosticado deslocamento de disco com redução unilateral à direita, 
mialgia do músculo masséter direito e cefaleia atribuída a uma DTM. Como plano de 
tratamento foi realizado Terapia Cognitivo Comportamental, Farmacoterapia, Fisioterapia e 
aplicada uma Goteira de Reposicionamento Anterior (para dormir), durante 3 meses. 

Descrita pela primeira vez pela Farrar na década de 1970, com objectivo de restabelecer 
relações normais disco-côndilo-fossa ou seja a recapturar o disco que está deslocado.  Este 
autor considera que o uso da goteira de reposicionamento anterior  tenha facilitado a 
remodelação regenerativa dos côndilos com DDWR, e segundo o  mesmo foram observados 
em cerca de 80% dos pacientes grande melhoria.  O objetivo deste dispositivo não é a 
mudança definitiva da posição mandibular, mas uma alteração para proporcionar condições 
de reparo e de adaptação nos tecidos retrodiscais. Devem ser confecionados na posição 
protruída da mandíbula, onde o estalido já não ocorre. Assume uma posição mais 
anteriorizada , mantendo o disco bem posicionado.
                                                                                                       (Chen et al., 2017)

2. Desenvolvimento

 

3. Conclusões

2.2 Plano de Tratamento

Fig. Adaptado de Poluha Et  al., 2019)

Fig. Diagnosis  criteria (DC/TMD) adaptada de Schiffman et al., (2014)

2.3 Diagnóstico de acordo com a RM

Na posição de boca aberta verifica-se hipermobilidade 
articular bilateral

O menisco direito tem contornos ligeiramente 
irregulares e  menor espessura

      

Este caso clínico tem em especial interesse, dada a sua natureza multidisciplinar, etiologia, progressão e tratamento,  dado que é uma das perturbações mais frequente da 

articulação temporomandibular.

Doente com 53 anos, sexo feminino, sem patologias existentes, compareceu na consulta de Dor e Disfunção Temporomandibular (DTM) na Clínica Dentária Egas Moniz, 

queixando-se de dor moderada, contínua e pulsátil na hemiface direita com cefaleias associadas. Apresentava click articular na ATM direita durante abertura e no 

encerramento da mandíbula, assim como uma limitação à abertura.   

Palavras-chave:  Articulação temporomandibular, Distúrbios DTM, diagnóstico, Dor músculo-esquelética. 

1. Introdução

2.1 Diagnóstico Inicial

Deslocamento de disco anterior com redução 
bilateral

Mialgia local no Masseter Direito associada a 
Disfunção Temporomandibular

Cefaleias Tensional Compromisso postural

Fisioterapia

Goteira de Reposicionamento anterior superior 
( durante a noite )

Miodia 15 mg 1x dia 

Terapia Cognitiva e  comportamental 
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