
Faça o seguinte teste:

1. Você sente dificuldade ou cansaço na boca ao se alimentar?

2. Você tem sons (tipo estalido) próximo aos ouvidos ao abrir ou fechar a

boca?

3. Você tem dificuldade para abrir a boca?

4. Ao abrir a sua boca ela desvia para algum dos lados?

5. Você tem dor de cabeça constante?

6. Você range ou aperta os dentes?

7. Você sente dificuldade para abrir a sua boca ao acordar?

8. Você acorda com dor de cabeça e cansaço?

9. Você já travou a sua boca (aberta ou fechada)?

10.Você tem estes sintomas acima acompanhados de zumbido?

Se você respondeu a uma dessas questões positivamente, provavelmente

você pode estar desenvolvendo uma DTM (Disfunção

Temporomandibular).

Dra Manuela, dentista do TRT7, explica que a articulação

temporomandibular é uma das articulações mais complexas do corpo humano.

Ela é a responsável por ligar a mandíbula ao osso temporal do crânio, que fica

à frente das orelhas, nas laterais da cabeça. Por ser flexível, essa articulação

possibilita que você mova a mandíbula para frente, para trás, para cima e para

baixo  e  para  os  lados.  Mais  do  que  isso,  permite  que  você  possa  falar  e

mastigar.  Os  músculos  da  mastigação  são  os  encarregados de controlar  a

posição e o movimento da mandíbula. Quando um problema impossibilita o

funcionamento  adequado  desse  sistema,  temos  a  DTM.  A  disfunção  afeta

milhares  de  pessoas,  de  qualquer  idade,  sexo  ou  raça,  embora  acometa

principalmente as mulheres na idade adulta.

A equipe do Serviço Odontológico do TRT7 convida todos

a participarem da palestra e reforça que os cuidados com a boca não são

apenas uma necessidade estética, mas têm uma ampla relação com a saúde

geral  do  indivíduo.  A  falta  de  cuidados  odontológicos  aumenta  o  risco  de

algumas doenças médicas. Além disso, a função mastigatória tem associação

com  a  nutrição,  e  a  saúde  bucal  está  também  vinculada  ao  bem-estar

psicológico e à qualidade de vida das pessoas.


