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MAPEAMENTO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

Uma vez consciente dos fatos relatados anteriormente e diante de 
uma queixa principal, será necessário a obtenção de dados confiáveis a 
respeito das condições locais e sistêmicas do paciente. Essa coleta de da-
dos precisa ir muito além da anamnese e a melhor ferramenta para isso é 
o mapeamento do aparelho estomatognático em subsistemas que têm a 
finalidade de não deixar passar informações relevantes despercebidas ao 
tratamento.

Sendo assim, podemos organizar o complexo maxilomandibular, utili-
zando o lado positivo da fragmentação do conhecimento para uma me-
lhor reconstrução do todo, ou seja, dividi-lo em três subsistemas: dento-
alveolar, ósseo, articular, com finalidade de compreensão do estado de 
saúde do paciente (Figura 8).

Figura 8 - Subsistemas do sistema digestório alto/boca:  
Dento-alveolar, Articular, Ósseo maxilomandibular

Fonte: Marcelo Freire Matos 2009

Para análise das patologias que envolvem o subsistema dentoalveolar 
a conduta é basicamente a exploração clínica e radiográfica. Para a estru-
tura óssea maxilomandibular a exploração é essencialmente por imagem 
a menos que os sinais físicos estejam exacerbados.

As patologias desses dois subsistemas compõem, de uma forma geral, 
doenças relacionadas com o periodonto, estruturas dentárias, alterações 
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de desenvolvimento dental e ósseo, lesões periapicais, cistos, tumores e 
alterações dos antros maxilares (Figura 9).

Figura 9

Dentoalveolar Ósseo Articular

- Dentárias
- Periodontais, 
- Desenvolvimento 
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- Tumores
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- Crescimento e                
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 Artrite reativa
 Hipotireoidismo de Hashimoto
 Lupus 
 Anemia falciforme
 Psoríase ...

Chlamydia Trachomatis
Streptococcus beta hemolytic
Staphylococcus aureus
Mycoplasma genitalium
Mycobacterium tuberculosis 

Alterações funcionais

O subsistema articular, que corresponde às articulações temporoman-
dibulares, exige uma tríade de recursos para ser diagnosticado: a explo-
ração clínica e imaginológica por métodos convencionais e avançados; 
laboratoriais; e os meios bioeletrofisiológicos de diagnósticos. Estes recur-
sos também estão relacionados na avaliação associativa das funções do 
sistema envolvendo os aspectos neuromusculares. Ressalta-se aqui que 
os três subsistemas não funcionam isoladamente e todos exercem as suas 
funções sob o comando do Sistema Nervoso Central (SNC) e não mecani-
camente (Figuras 10 e 11). 

Figura 10 Figura 11

Fonte: Figura 7 Fonte : Marcelo Freire Matos 2009
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Embora a imagem panorâmica não tenha indicação para diagnóstico 
do subsistema articular, é importante ressaltar que ela pode mostrar si-
nais condilares que evidenciam, juntamente com os dados anamésicos, 
possíveis alterações temporomandibulares, exigindo uma inspeção mais 
detalhada, específica e relacional não só com os subsistemas, mas com 
outras doenças de base.

A articulação temporomandibular, historicamente bastante contro-
vertida nos aspectos etiológicos e condutas terapêuticas, basicamente 
foi isolada dentro do próprio sistema estomatognático e esse, como tal, 
em relação ao resto do corpo. Atualmente com os recursos da biotecno-
logia e a introdução da informática aliada à necessidade de compreender 
as funções integradas do corpo humano é impossível separá-la do todo. 
Sob este ponto de vista insere-se definitivamente a necessidade de se co-
nhecer sobre os últimos avanços no campo das etiologias das patologias 
da ATM e as suas consequências funcionais dentro do contexto clínico 
geral independente da queixa principal, o que conduz ao despertar de 
mais atenção por parte dos profissionais. Sabe-se hoje que o que desen-
cadeia as disfunções articulares está fundamentado em quatro pilares bá-
sicos etiológicos: as questões traumáticas, imunológicas, bacteriológicas 
e oclusais. Estes fatores requerem estudos aprofundados, o que não é o 
propósito do livro em questão.

Em vista disso, o que acontece se a investigação negligenciar o diag-
nóstico de algum desses subsistemas? É lógico: vai refletir na questão da 
fragilidade da investigação e na visão sistêmica, considerando o planeja-
mento, e consequentemente nos resultados. Logo, ordenar o pensamento 
analítico e crítico em relação aos três subsistemas pela via clínica e imagi-
nológica é fundamental.

De uma forma geral, os profissionais têm se limitado a realizar um apro-
fundamento da investigação apenas quando as alterações clínicas são 
evidentes, fato este que não condiz mais com os conhecimentos científi-
cos contemporâneos, principalmente se lembrarmos que o “normal” nem 
sempre significa “saudável”.

É notório que em um exame clínico, no qual o fator considerado de 
“normalidade” esteja evidente, quase sempre, e para prejuízo do diagnós-
tico, o exame de imagem não é realizado.

Considerando o patamar de desenvolvimento em que se encontram os 
tratamentos preventivos em relação ao subsistema dentoalveolar, essa si-
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tuação é cada vez mais comum e a detecção de sinais incipientes de pato-
logias de outros sistemas, principalmente em pacientes jovens, se faz ne-
cessário, não podendo o clínico negligenciar este aspecto. Tal fenômeno, 
deve-se à não sobreposição das alterações próprias de cada subsistema, 
de forma que os sinais e sintomas fiquem mais claros para a conduta do 
diagnóstico, principalmente em relação as enfermidades da ATM. Isto exi-
ge uma mudança de comportamento dos profissionais de saúde no sen-
tido de uma maior observação de sinais imaginológicos mais incipientes. 
É imprescindível também, que além da capacidade de examinar a cavi-
dade bucal dentro do foco da sua especialidade, saiba exercitar e pensar 
nas correlações sistêmicas. Paralelamente a esta conduta a tecnologia de 
bioimagem despertou e agrega hoje a metodologia do diagnóstico, não 
mais como um exame complementar como no passado, mas como parte 
indissociável do exame clínico que compartilha e conecta as especialida-
des levando-as a pensar de uma maneira interligada. Esta observação nos 
permite evoluir para uma mudança de paradigma no que que diz respeito 
à análise do complexo maxilomandibular, em via dupla, ou seja, da ATM 
para os dentes e vice-versa. Não se admite mais, frente aos avanços, con-
tinuarmos com o olhar somente para os dentes e ocasionalmente na ATM.

Um exame da cavidade bucal, a partir do qual não são utilizados os 
instrumentos adequados para cada subsistema em questão, não constitui 
uma eficácia diagnóstica e aumenta significativamente o risco de insuces-
so terapêutico ou a possibilidade de não detecção de patologias impor-
tantes. A seguir, alguns casos que exemplificam condições no cotidiano 
clínico.

Caso 01 - Paciente com queixa principal de dificuldade de abertura de 
boca pela manhã apresenta condições clínicas bucais saudáveis. Radio-
graficamente o subsistema dentoalveolar evidencia estruturas de aspec-
tos hígidos, finalização da risogênese dos pré-molares, segundos molares 
e apenas formação coronária do dente 28. Aspecto estrutural ósseo den-
tro da normalidade. Evidência de redução da altura do corpo mandibular 
posterior esquerdo e sinais de facetamento e assimetria condilar. Este é 
um caso típico que sinaliza problemas funcionais, sobre o qual diríamos 
que como o subsistema dentoalveolar não está comprometido o dentista 
não teria atuação específica (Figura 12). 
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Figura 12  Caso 01 Radiografia panorâmica (analógica) paciente do sexo masculino 18 anos 

Fonte:  Jane Luzia Freire Matos 2002

No Caso 02 a paciente apresenta como queixa principal discreto au-
mento da face no lado direito porém clinicamente com condições bucais 
saudáveis (Figura 13).

Figura 13 Caso 02 Radiografia panorâmica analógica paciente do sexo feminino 23 anos

Fonte:  Jane Luzia Freire Matos 2002

Neste caso, a história anterior, a queixa principal era que até então fazia 
anualmente exame preventivo e o único procedimento feito foi uma ex-
tração do segundo molar por lesão de cárie profunda. Como as condições 
bucais eram saudáveis e não havia queixa dolorosa, também não tinha 
razão para solicitar ouros exames. Até que apareceu um sinal clínico dis-
creto, de aumento de volume, que suscitou a necessidade de imagem e foi 
então solicitado o exame panorâmico. Observe que realmente o sistema 
dentoalveolar se apresenta dentro do que poderíamos chamar de “norma-
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lidade”; o subsistema articular, por não mostrar sinais de alteração óssea 
condilar e ausência de sintoma, também não teria o porquê de investiga-
ção. Mas o sistema ósseo estava comprometido, com uma lesão odonto-
gênica que, embora as suas características radiográficas indicassem sinais 
de benignidade, não justificava deixar alcançar tamanha proporção sim-
plesmente por deixar de fazer um exame por imagem em detrimento ao 
exame clínico saudável. Pense nisso!

O Caso 03: o paciente portador de prótese fixa com condições clínicas 
evidenciando comprometimento gengival e perda de dentes. A queixa 
principal era gengiva sangrando, mau hálito e não mastigar direito.

Figura 14 Caso 03 - Radiografia panorâmica e periapicais (analógica)  
paciente do sexo masculino 54 anos

Fonte:  Jane Luzia Freire Matos 1999

Com esta situação o caso é obvio, que pelo exame clínico, a solicitação 
de radiografias periapicais seriam imprescindíveis para avaliação do perio-
donto de sustentação, já que clinicamente estavam visíveis as alterações 
gengivais. A radiografia panorâmica também foi indicada porque agora, 
nesta condição, ver o todo seria importante. O resultado revela vários fo-
cos para análise desde a região da ATM,  as condições de planejamento   
e tratamentos específicos protéticos e endodônticos às questões éticas. 
Aproveite e faça a sua própria análise. Casos como estes ou semelhantes 
vocês já devem ter vivenciado.

O Caso 04, a queixa principal de uma paciente era desconforto na re-
gião de canino e incisivo lateral superior esquerdo. Havia uma história mé-
dica anterior, sob controle, de um pólipo na narina esquerda. Observa-se 
aqui duas áreas dentro de um limite de ação fronteiriça, na qual o não ser 
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No capítulo anterior, posicionamos a concepção a respeito do sistema 
estomatognático e da estomatologia ao demonstrarmos a importância 
do exame panorâmico como um exame inicial para o mapeamento do 
complexo maxilomandibular. Entretanto, é necessário conceber o aspecto 
saudável do sistema visualizado na imagem, partindo do princípio que, 
clinicamente, o paciente não apresente sinais e sintomas e nem tenha pro-
blemas de oclusão. Sendo assim, podemos exemplificar na Figura 1 uma 
radiografia panorâmica (posição mandibular em protrusiva) cujos três sub-
sistemas se apresentam dentro desse parâmetro, no qual poderíamos di-
zer que o aspecto é saudável (Figura 1).

Figura 1 Radiografia panorâmica evidenciando os subsistemas saudáveis

Fonte: Jane Luzia Freire Matos 2000

CAPÍTULO 4
ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA DE  

REDUZIR DANOS

“Existem dois tipos de riscos: Aqueles que não pode-
mos nos dar ao luxo de correr e aqueles que não podemos 

nos dar ao luxo de não correr.”

Peter Drucker
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Para avaliar o sistema estomatognático, com alterações dos subsiste-
mas, fazer a interpretação e determinar um planejamento para o trata-
mento é preciso entender alguns aspectos básicos de como determinar o 
grau de envolvimento das estruturas de cada subsistema, entre os subsis-
temas e nas relações sistêmicas, determinando o grau de complexidade do 
paciente, bem como as possibilidades de riscos eminentes para o paciente 
e profissional. Portanto, neste capítulo vamos demonstrar esta ação por 
meio de um processo sistematizado de análise, mas antes vamos enten-
der alguns conceitos:

GRAU DE COMPLEXIDADE-GC

Entendemos por complexo tudo que abrange ou encerra muitos ele-
mentos ou partes, podendo ser observado sob vários pontos de vista. Se 
o foco é somente nos subsistemas visualizados independentemente, não 
enxergaremos o todo que é o sistema estomatognático, por outro lado 
se imaginarmos os subsistemas visualizados interativamente poderemos 
enxergar além do todo – sistema estomatognático – seremos capazes de 
enxergá-lo dentro do sistema digestório e este interagindo com os demais 
sistemas orgânicos do corpo humano. Isto é um pensar sinérgico e com-
plexo e não reducionista.

Conscientizar o profissional odontólogo para este propósito é levá-lo 
a utilizar um sistema de classificação para o processo de investigação do 
diagnóstico, no qual ofereça informações a respeito dos comprometimen-
tos estruturais, e do estado geral do paciente, em relação a sua saúde bu-
cal associado ao sistêmico.

Assim, dentro do complexo maxilomandibular, cada subsistema tendo 
suas doenças específicas, estas podem variar em termos quantitativos e 
qualitativos, por exemplo: se no sistema dentoalveolar um paciente apre-
senta lesão de cárie em só um ou mais dentes, variando em grau de des-
truição, pode ser uma patologia simples ou ter um grau de complexidade 
maior, se além disso ocorrerem perdas ou envolver as estruturas apicais e 
periodontais.

A seguir três exemplos evidenciando a complexidade do subsistema 
dentoalveolar em três etapas de vida (Figuras 2, 3, 4).
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Figura 2 Radiografia panorâmica na primeira década da vida

Fonte: Jane Luzia Freire Matos 2016

Figura 3 Radiografia panorâmica na segunda década da vida

Fonte: Jane Luzia Freire Matos 2016

Figura 4 Radiografia panorâmica na terceira década da vida

Fonte: Jane Luzia Freire Matos 2000
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