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A dor é universalmen
u
nte conhecida como um
ma experiên
ncia desagra
adável
que c
causa profundo impacto
o na vida so
ocial das pe
essoas. A orrganização m
mundial da saúde
estim
ma que em torno
t
de 2 bilhões
b
de pe
essoas (1/3 da população) sofrem de algum tipo de
dor a
aguda ou crô
ônica. Dentrre as desord
dens dolorosas, a dor orrofacial é um
ma das disfunções
considerada debilitante na árrea odontoló
ógica que acomete as re
egiões da cab
beça e o pes
scoço.
Pode ser classific
cada como um
u processo
o complexo, cujas causas se origina
am a partir de
d um
dano ao sistema nociceptiv
vo trigemina
al, que com
mpreende o sistema n
nervoso centtral e
perifé
érico. A classificação e epidemiologi
e
a da dor oro
ofacial são bastantes
b
de
esafiadoras devido
d
à faltta de conse
enso entre os
o odontólog
gos sobre os
s critérios de
d diagnósticco. Geralme
ente o
problema é identtificado após
s queixa priimária do pa
aciente de dores
d
na facce e/ou dore
es nos
dente
es.
O pesquis
sador Okeso
on classificou
u em duas vertentes a dor orofac
cial: a
prime
eira como uma
u
condiçã
ão física pa tológica e a outra com
mo psicológiica. As cond
dições
físicas incluem distúrbios
d
na
as articulaçõ
ões temporo
omandibularres (ATM) e transtorno
os das
estruturas músculo-esquelétticas com c omprometim
mento dos músculos
m
m astigatórios e da
colun
na cervical, representando uma dass maiores ca
ausas da dorr orofacial n
não odontogênica.
Outro
os importanttes fatores que
q
podem contribuir para
p
o apare
ecimento dass dores oroffaciais
são as dores de dentes provenientes das inflam
mações do tecido
t
pulpa
ar e gengiv
val; o
apare
ecimento da
a dor neuropática episó
ódica causad
da por infec
cções e trau
uma, denom
minada
como
o nevralgia do
d trigêmio;; e distúrbio
os neurovasc
culares / dores de cabe
eça (por exe
emplo,
enxaq
queca e arterite temporal). Os principais fatores fisiiopatológicoss associado
os ao
desen
nvolvimento das disfun
nções tempo
oromandibulares (DTM) são a dor nas articullações
ocasionada pelo deslocamento e hiperm
mobilidade do
o disco articular; doença
as da articulação,
tais c
como artrite
es, reabsorç
ção condilar idiopática, osteocondrite dissecantte, osteonec
crose,
neoplasma, cond
dromatose sinovial; e a s desordens
s dos múscu
ulos mastiga
atórios, tais como
gias, tendinittes, miosites
s e espasmo s.
mialg
Devido à interação da articula
ação tempo
oromandibula
ares (ATM) com
diverrsas estrutu
uras anatôm
micas adjaccentes, as causas das
s DTM são multifatoriais e
iais geralmente envolv
comp
plexas. As condições biopsicossoc
b
vem crençass dos pacie
entes,
expec
ctativas do tratamento, estado em
mocional, ambiente fam
miliar e con
ntexto cultural. A
assoc
ciação desse
es fatores pode
p
contrib
buir para o desenvolvim
mento e ma
anutenção da dor
orofa
acial persiste
ente. Por is
sso identifica
mente as ca
ausas envol vem não apenas
ar precocem
mens
surar a intensidade da dor, m
mas também o estad
do humora l, a ansie
edade,
comp
portamento parafuncion
nal (aqueless anormais realizados involuntaria
amente, como o
range
er de dentes noturno) e co-morbid
dades associadas. Assim
m, a avaliaçção dos pacientes
com DTM é respo
onsável por uma infinida
ade de poss
sibilidades atté a conclusã
ão do diagnóstico
corre
eto.
Nos aspec
ctos clínicos os cuidados
s com a saúde oral deve
em ser criteriosos
no in
ntuito de ide
entificar clarramente os problemas odontogênic
o
os primárioss. Decifrar outros
o
sinais
s e sintoma
as irá definirr a base pa
ara um trata
amento específico e efe
etivo visand
do um
melhor prognóstico em long
go prazo. La
ancer e Gese
ell cunhou a frase "O m
manejo da dor:
d
o
quintto sinal vital" justamentte por se tra
atar de aspe
ectos multifa
atoriais que envolvem o sexo
do pa
aciente, idad
de, fatores fíísicos e fato res biopsicossociais. Ide
entificar cada
a um deles prediz
p
o risc
co do desenv
volvimento das
d dores crô
ônicas.
O tratame
ento para a
as DTMs co
ompreende terapias
t
não
o farmacoló
ógicas,
farma
acoterapia e intervenção
o cirúrgica. Inicialmente
e consiste de
e gestão não
o farmacológ
gica e
tipica
amente inclu
ui evitar as crepitações, rangido de dentes e estalitos na ssua fase pre
ecoce,

1

www
w.dol.innf.br
ajustando dieta, controle da
a dor, fisiote
erapia e com
mpressa loca
al quente. O
Os pacientes
s com
bruxismo devem
m ser encaminhados ao dentista para descompressão do d
disco articular via
instalação de um
ma placa oclusal.
A farmac
coterapia siistêmica in
nclui anti-inflamatórios não-estero
oidais,
relaxantes musc
culares, analgésicos e e
em alguns casos antidepressivos ttricíclicos. Outras
O
interv
venções com
mo acupuntura ou tera
apia comporrtamental co
ognitiva são
o importantes no
contrrole da dor e estagnação da doen
nça. Para pa
acientes que
e sofrem de
e DTM de origem
o
artrogênica estão
o indicados o tratamen
nto com inje
eções intra-articular de
e corticosteroides,
anesttésicos locais ou cirurgia
a artroscópicca. Apesar da
d eficácia dos
d
analgési cos para a dor,
d
a
respo
osta à terapêutica opioide é muitass vezes incompleta em pacientes qu
ue sofrem de
d dor
crônica persistente; neste sentido, te
erapias asso
ociativas co
ontribuem p
para a cura
a das
nções orofac
ciais. Recenttemente, o e
emprego das injeções de
d toxina bo
otulínica torn
nou-se
disfun
uma opção atraente como terapia adj uvante em pacientes com
c
DTM m
miofacial que
e não
r
com
mpleta com tratamento
o convencion
nal e farmaccoterápico. Outra
atingiram uma resposta
abord
dagem terap
pêutica relev
vante inclui o uso de agentes neurromoduladorres, tais com
mo os
benzo
odiazepínico
os, gabapenttina, amitrip
ptilina e prop
pranolol, parra controle d
da dor de origem
o
miogênica.
A associaç
ção internaccional para estudo da dor
d
(IASP) cchama a atenção
para o “Ano mun
ndial contra as dores da
as articulaçõ
ões”, devido aos milhõess de pessoa
as que
sofrem desse tipo de dor debilitante. O alívio da
d dor orofa
acial crônica
a é um ob
bjetivo
importante para a melhoria da
d qualidade
e de vida da população mundial.
m
Essse desafio en
nvolve
capac
citação proffissional e intervenção
i
prática bas
seada em evidências
e
a
após um claro e
deterrminado diagnóstico clínico. Ide
entificar a presença de fatoress de risco
o no
desen
nvolvimento das DTM, tal como anssiedade, dep
pressão, inca
apacitação e condições de
d dor
crônica em outra
as partes o corpo, perm
mitirá aos clíínicos identifficar que pa
acientes com
m DTM
acima
a de tudo necessitam
n
de
d um aten
ndimento mu
ultidisciplinar. Por isso, uma abord
dagem
holísttica para o tratamento
t
das
d DTM no manejo da dor inclui terapias física s, farmacote
erapia
e psic
cologia clínic
ca.
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