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Artrocentese da articulação temporomandibular:  
relato de caso clínico

Santos, G.S.; de Melo, W.M.; Rodrigues, W.C.; Almeida, R.S.; Carrijo, A.C.N.A.

A artrocentese da articulação temporomandibular (ATM) é um procedimento cirúrgico, minimamente invasivo, 
realizado sob anestesia geral, indicado para tratamento de desordens internas, deslocamento anterior de disco (com 
ou sem redução) e limitação de abertura bucal de ordem articular, em casos onde não há remissão da sintomatologia 
com tratamentos mais conservadores. Consiste na lavagem do espaço articular superior da ATM, sem visão direta 
do mesmo, por meio de inserção de agulhas e irrigação com soro fisiológico, com a finalidade primária de eliminar 
tecidos necrosados, resíduos de sangue e mediadores da inflamação. Esse trabalho relata o caso clínico da paciente 
C.P.S., gênero feminino, 18 anos, que procurou o Serviço de CTBMF do Hospital Mário Gatti (Campinas-SP) com 
queixa de dor localizada na ATM e hipomobilidade mandibular. A mesma não apresentava histórico que justificasse 
uma capsulite traumática e, ao exame físico apresentou limitação de abertura bucal, dor à palpação na região 
pré-auricular lado esquerdo e desvio mandibular para a esquerda. O exame de imagens evidenciou deslocamento 
anterior do disco, sem redução.  Inicialmente foi proposto tratamento clínico com compressas mornas, analgésico 
e anti-inflamatório e placa mio-relaxante. Como não houve remissão dos sintomas, foi proposta artrocentese da 
ATM. O pós-operatório foi bem tolerado pela paciente e o procedimento mostrou-se viável e eficaz em restabelecer 
mobilidade mandibular, abertura bucal e diminuição do quadro álgico.
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