
E-mail para contato: mariaelisamarquesc@hotmail.com IES: ESTÁCIO JUIZ DE FORA

Autor(es): Maria Elisa Marques de Castro; Simone Maria Ragone Guimarães; Naiara Netto de Paula; Jordana Marques da Silva

Palavra(s) Chave(s): disfunções temporomandibulares, toxina botulínica

Título: O USO DA TOXINA BOTULÍNICA NOS TRATAMENTOS DAS DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES

Curso: Odontologia

Saúde

RESUMO

Disfunções temporomandibulares (DTM) resumem-se em todas as alterações musculoesqueléticas que envolvem a articulação 
temporomandibular, os músculos da mastigação e estruturas associadas. A DTM possui caráter multifatorial e seu principal sintoma é 
caracterizado pela dor crônica e esta é intensificada com a movimentação da estrutura afetada. Termoterapia, farmacoterapia, fisioterapia e 
tratamentos com placas miorrelaxantes são os mais comumente propostos para DTM. Além desses métodos terapêuticos, têm-se utilizado a 
toxina botulínica para tratar algumas dessas disfunções. O objetivo desse trabalho foi abordar o uso da toxina botulínica nos tratamentos de 
disfunções da articulação temporomandibular enfatizando o seu mecanismo de ação, sua imunogenicidade e suas aplicações clínicas. A 
metodologia utilizada foi a revisão de literatura buscando referenciais teóricos em livros e artigos nos últimos 10 anos. Após a revisão da 
literatura científica verificou-se que a toxina botulínica pode ser utilizada nas desordens temporomandibulares com o objetivo de proporcionar, 
principalmente, o alívio da dor miofascial e a cefaléia tensional bloqueando a comunicação entre o músculo e o sistema nervoso, reduzindo o 
estímulo doloroso e a atividade muscular. Segundo a literatura, a toxina botulínica é o resultado do processo de fermentação de uma bactéria 
anaeróbia gram-positiva que ocasiona o bloqueio na liberação de acetilcolina sem que altere a condição neural. O sorotipo mais estudado para
fins terapêuticos é o do tipo A, embora existam outros que também inibam a liberação de acetilcolina. A injeção de toxina em tecidos musculares 
provoca desnervação química parcial e diminuição da contratura muscular sem ocasionar paralisia completa, interrompendo o ciclo espasmo-dor. 
Após a sua internalização nos tecidos neuromusculares, a toxina pode desenvolver a atividade de bloqueio do impulso nervoso por um período de 
6 semanas a 6 meses. Durante o período mais intenso do efeito, observa-se atrofia muscular e alteração das fibras nervosas. A reversão da 
paralisia ocorre gradualmente após dois a quatro meses por brotamento neural. A toxina possui um potencial de ativação do sistema imunológico 
e sua presença na corrente sanguínea torna susceptível o desenvolvimento de anticorpos. Altas dosagens e a frequência das aplicações em 
intervalos curtos aumentam o risco de desenvolvimento de neutralizantes dessa neurotoxina. Após a formação de anticorpos, a duração do efeito 
terapêutico da toxina é reduzida a poucas aplicações. Como a dor miofascial resulta frequentemente da hiperatividade da musculatura 
mastigatória, a toxina provoca um relaxamento muscular da área afetada sendo eficaz na redução da dor. Essa toxina tem sido bastante utilizada 
nos casos de espasmos musculares e dor miofascial. Para dor miofascial dos músculos da mastigação as doses recomendadas na literatura são 
40-60UI (unidade internacional) para masseter e de 30-50UI para músculo temporal.A dose total nas aplicações não deve ultrapassar 200 UI . 
Contudo, apesar de sua utilização no tratamento das desordens musculares da ATM e a baixa presença de efeitos colaterais, seu uso tem sido 
questionado devido aos grandes casos de formação de neutralizantes da toxina desenvolvidos com o uso contínuo das injeções. É considerado na 
literatura científica um método invasivo e com efeitos colaterais quando comparado a outros tratamentos odontológicos para a desordem 
temporomandibular.
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