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Introdução: A articulação temporomandibular (ATM) consiste numa articulação 

diartroidal (capaz de promover  movimentos rotacionais e translacionais), conectada ao 

côndilo mandibular e à fossa articular do crânio.Quando existe uma doença ligada aos 

músculos  mastigatórios, à ATM ou às estruturas adjacentes, o termo utilizado é 

disfunção temporomandibular (DTM). Esta está relacionada a uma etiologia 

multifatorial, como fatores oclusais, psicológicos, parafuncionais e outros. Alguns 

sintomas ligados à DTM são dor, zumbidos, limitação dos movimentos mandibulares, 

estalos e outros. Objetivos: O objetivo do trabalho é mostrar a eficácia da técnica de 

artroscopia para o diagnóstico e a diminuição da dor e de outros fenômenos da DTM. 

Métodos: Foi realizada uma pesquisa em bancos de dados como Scielo e Researchgate, 

em que foram selecionados artigos publicados no ano de 2010 até 2016. Resultados e 

Discussão: O tratamento da disfunção temporomandibular é realizado com 

procedimentos conservadores, como terapêutica medicamentosa, splints (placas oclusais 

de relaxamento) e fisioterapia. Em casos que não se adequam a essas terapias, podem 

ser realizadas a artroscopia e a artrotomia. A primeira é uma opção mais conservadora, 

previsível e menos agressiva que a segunda, sendo assim, uma melhor escolha para 

tratamento. Ela pode ser utilizada para o diagnóstico das DTM, a partir da avaliação de 

dores intra-articulares, crepitações, fatores de hipomobilidade ou hipermobilidade 

articular e outros, e para tratamento cirúrgico, quando há desarranjos internos, 

principalmente o deslocamento do disco sem redução (DDSR)Podem ser realizadas, 

durante essa técnica, a lise e a lavagem artroscópica (LLA),capaz de romper as adesões 

e fibroses, melhorando, assim, a abertura bucal e reduzindo a dor. Além disso, a ablação 

a laser e a discopexiaartroscópica também podem ser realizadas. Geralmente nas 

artroscopias podem ser encontradas adesões, pólipos, sinovites, deslocamentos discais e 

outras manifestações. Para evitar possíveis intercorrências como fraturas de 

instrumentos e danos ao nervo facial, devem ser realizados os exames clínico e 

radiográfico, possuir conhecimento anatômico e domínio da técnica. Diversos autores 

reportam uma alta taxa de sucesso e eficiência no tratamento das DTM, a partir da LLA 

pela artroscopia. Conclusão: Portanto, é possível afirmar que essa técnica pode ser 

utilizada para diagnóstico e tratamento cirúrgico pouco invasivo, obtendo resultados 

satisfatórios para o paciente, sendo importante que haja, também, o acompanhamento 

com fisioterapia, fonoaudiologia e uso de outros artifícios complementares.  
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