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Revisão da Anatomia



Região central:
Avascular
Denervada

Disco Articular
Região Posterior:
Vascular
Inervada

Região Anterior:
Vascular
Inervada
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Ligamentos

– Ligamentos colaterais: 

ligam os bordos lateral e 

medial do disco aos 

respectivos pólos do 

côndilo



Revisão da Anatomia

Ligamento capsular: 

1. camada superficial

Limita o deslocamento 

inferior do côndilo

2. camada profunda

Limita o movimento 

posterior do côndilo



Revisão da Anatomia

Ligamento posterior ou 

retrodiscal ou zona bilaminar: 

limita o deslocamento 

anterior do disco



Revisão da Anatomia

Ligamento 

temporomandibular:

limita o movimento lateral da 

ATM e o movimento medial 

do lado oposto



Revisão da Anatomia

Ligamento esfenomandibular:

não limita nenhum 

movimento mandibular



Revisão da Anatomia

Ligamento estilomandibular:

limita os movimentos 

protusivos da mandíbula



Músculos Relacionados a ATM



Músculos Relacionados a ATM

 Músculos da mastigação (n. trigemeo)

 Músculos da face (n. facial)

 Músculos hióideos

(BÚRIGO, 2006)



Músculos da Mastigação

Temporal



Músculos da Mastigação

Masseter 

 Elevação

 Sup: anteriorização (no 

sentido da oclusão)

 Prof: oclusão forçada 

por longos períodos



Músculos da Mastigação

Pterigóideo Medial 
 Elevação

 Anteriorização

(no sentido da

oclusão)

 Desvio lateral

contralateral



Músculos da Mstigação
Pterigóideo Lateral

 Anterioriza o complexo 

côndilo-disco



Músculos da Mstigação
Pterigóideo Lateral

 Anterioriza o complexo 

côndilo-disco



Músculos da Face









Disponível em: http://paralisiafacialperiferica.webnode.pt/album/galeria-de-fotos/mimica-facial-semio-jpg/



Disponível em: http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/express%C3%A3o-facial.html
Consultado em 28/10/2016

http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/express%C3%A3o-facial.html


Músculos Hióideos

https://www.google.com.br/search?q=disco+articular+atm+histologia&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwikhs_FnoLQAhVFj5AKHXGIADsQsAQIGw#tbm=isch&q=musculo+hioideos&img
rc=tzJ4MaZEu4fTwM%3A



Músculos Hióideos

 Digástrico

 Ventre ant: Puxa o 

mento inferior e 

posteriormente

 Ventre post: suporta 

o osso hióideo

Supra Hióideos



Músculos Hióideos
• Músculos Supra hióideos

 Estilo hióideo

• Puxar o osso hióideo para 

trás aumentando o 

assoalho da boca



Músculos Hióideos
• Músculos Supra hióideos

 Milo hióideo

• Deglutição

• Deprimem a mandíbula 

com o hióideo fixo





Músculos Hióideos

• Músculos Supra hióideos

 Genio hióideo

 Situa-se acima do 

milo-hióideo

 Adianta o hióideo

reduzindo o assoalho 

da boca



 Músculos Infra-hióideos
 Esternohióideo: Abaixador do osso

hióideo.

 Omohióideo: Fixa o hióideo e tensiona a
fáscia cervical média favoreciendo la
circulación venosa del cuello durante la
inspiración.

 Tireohióideo Abaixador do osso hióide ou
elevador da laringe.

 Esternotirohióideo Abaixador da laringe.
Abaixador do osso hióide.

 Em ação conjunta
isométrica mantém o osso
hióideo fixo

(ROCABADO, 1979)

Músculos Hióideos





//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Sternohyoid_muscle.PNG




Aspecto Vascular











Pares de Nervos Cranianos
Os motores (puros):
movimentam o olho, a

língua e acessoriamente os

músculos do pescoço.
III - Nervo Oculomotor

IV - Nervo Troclear

VI - Nervo Abducente

XI - Nervo Acessório

XII - Nervo Hipoglosso

Os sensitivos (puros):
destinam-se aos órgãos dos

sentidos e por isso são

chamados sensoriais:

I - Nervo Olfatório

II - Nervo óptico

VIII - Nervo Vestibulococlear

Os mistos (motores 

e sensitivos):
V - Trigêmeo 

VII - Nervo Facial 

IX - Nervo Glossofaríngeo 

X - Nervo Vago 



Pares de Nervos Cranianos

Cinco deles ainda possuem fibras vegetativas:
III - Nervo Oculomotor

VII - Nervo Facial 

IX - Nervo Glossofaríngeo 

X - Nervo Vago 

XI - Nervo Acessório 



INERVAÇÃO
• A maioria da inervação eferente (motora)

e sensorial (aferente) da ATM e sua região
circunjacente é provida pela divisão

mandibular do nervo trigêmeo.

• A inervação sensorial ocorre

primariamente por ramos do nervo
auriculotemporal, juntamente com

algumas fibras oriundas do nervo
massetérico e temporal profundo.

• Os músculos mastigatórios, o ventre do
digástrico e o milohióideo recebem seu
suprimento eferente motor e aferente
sensorial da mesma divisão mandibular.

• Mm faciais e digástrico posterior- n. Facial

PERTES & GROSS, 2005



O Nervo Trigêmeo





O Nervo Trigêmeo 
(Ramo Oftálmico)

• Nervo oftálmico: O nervo
oftálmico, ou primeira divisão do
nervo trigemeo sai da
extremidade superior do ganglio
trigeminal, portanto de dentro da
cavidade craniana, para alcançar
a orbita pela fissura orbital
superior. É dividido em 3 ramos:
nervo nasociliar, nervo frontal e
nervo lacrimal, todos os ramos
são essencialmente sensitivos.

• N. Frontal
• N. Lacrimal
• Nervo nasociliar



O Nervo Trigêmeo 
(Ramo Maxilar)

• Nervo Maxilar: Ele tem origem
dentro do crânio, no gânglio
trigeminal, e sai do crânio pelo
forâme redondo. É um nervo
exclusivamente sensitivo e suas
ramificações são responsáveis por
inervar a pele da face, da pálpebra
inferior, da bochecha e do lábio
superior, parte da mucosa nasal, a
mucosa do palato e véu palatino,
todos os dentes do arco superior e
a região gengival da maxilar.



Distribuição do nervo maxilar
• N. Infra Orbital:

• -N. Alveolar Superior Médio: ele e seus ramos inervam dentes
premolares superiores e a raiz mesiovestibular do primeiro molar
superior. Seus ramos inervam o periodonto e gengiva desses dentes.

• -Nn. Alveolares Superiores Anteriores: inerva dentes incisivos e
caninos e seus ramos inervam o periodonto e gengiva desses
mesmos dentes.

• Nn. Alveolares Superiores Posteriores: inerva os dentes molares
superiores e seus ramos inervam o periodonto e gengiva desses
mesmos dentes.

• N. nasopalatino: inerva palato duro na região de incisivos e caninos

• N. palatino maior: inerva palato duro na região de canino a molares

• Ramos Terminais Formam o feixe infra-orbital (ramos palpebrais
inferiores, nasais externos e internos e labiais superiores), situado
na parte superior da fossa canina, entre os músculos levantador do
lábio superior e levantador do ângulo da boca.



O Nervo Trigêmeo 
(Ramo Mandibular)

• Nervo mandibular: maior das divisões do n.
Trigêmeo, formado pela união de um tronco
anterior curto com um tronco posterior longo
na fossa intratemporal, pouco antes de
penetrar no forame oval do osso esfenóide.

• N. Bucal- sensibilidade da pele da bochecha e
túnica mucosa correspondente, bem como da
gengiva vestibular dos dentes posteriores da
mandíbula.

• N. Auriculotemporal- transita junto aos vasos
temporais superficiais e recebe impulsos
sensitivos da orelha externa e pele da
têmpora. Comunica-se também com o nervo
facial.

• N. Lingual

• N. Alveolar anterior

• N. Mentual

• N. milo- hióideo





Nervo Facial



Cinesiologia Básica da ATM



Movimentos 
Funcionais da ATM

Depressão mandibular (abertura da boca)

Elevação Mandibular (fechamento da boca)

Anteriorização do queixo (protusão
mandibular)

Posteriorização do queixo (retrusão)

Deslizamentos laterais (D e E)



Movimentos Acessórios Básicos
Rotação axial
Rotação transversal
Translação anterior e posterior
Decoaptação
Coaptação
Compressão
Deslizamento lateral



Biomecânica da ATM



Biomecânica da ATM
• Movimento do disco:

O movimento do disco é limitado pelo estiramento do

músculo, resistência do ligamento e pela FALTA DE

SUPERFÍCIE ARTICULAR DISPONÍVEL (Barros & Rode

apud TAKAYAMA, 2003)

Obs:

Lembrar do distanciamento

entre os côndilos

mandibulares ao movimento

de abertura da boca pela

forma da fossa mandibular.



Depressão e Elevação Mandibular 
• Movimentos simétricos que

ocorrem em torno de um
falso eixo coronal que
passa através de ambos os
côndilos;

• A 1ª parte da abertura
ocorre pela rotação
condiliana sob o disco
(articulação inferior);

• 11 a 25 mm abertura.



Depressão e Elevação Mandibular
• A segunda porção do mov.

envolve a translação do
complexo disco-côndilo,
anterior e inferiormente
ao longo da eminência
articular (articulação
superior).

• 11 a 25 rotação

• 25 a 50 mm translação



Protusão e Retrusão do Queixo

Ocorre quando as ATM’s se deslocam para
frente ou para trás numa mesma
quantidade;

O côndilo e o disco conjuntamente
translaciona anterior e inferiormente ao
longo da eminência;

A translação posterior é limitada pelo
tecido mole retrodiscal.



Deslizamentos Laterais (D e E)

• Ou movimento do 
queixo  ou centro 
mandibular em 
afastamento da linha 
média;






