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RESUMO

ABSTRACT

O presente estudo propõe-se a abordar a problemática das
disfunções da articulação temporomandibular, estabelecendo
uma relação direta com as alterações posturais existentes.

The present study is about the problematic of temporomandibular joint disfunction, establishing a direct relationship
with existing postural modifications.

Assim, torna-se pertinente o esclarecimento de qual o contributo da fisioterapia, e mais especificamente do método das
cadeias musculares de Léopold Busquet, nas disfunções da articulação temporomandibular.

We show here the contribution of physiotherapy and in deep
the temporomandibular joint disfunction from Leopold Busquet “chaines musculaires” technique.

PALAVRAS-CHAVE: Articulação temporomandibular, Alterações posturais, Fisioterapia, Método das cadeias musculares.
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A ATM, é constituída por uma cavidade glenoideia, côndilo
temporal, menisco e côndilo mandibular (Fig. 2) em associação
com as estruturas músculo-esqueléticas, permite a execução da
função de mastigação, deglutição, respiração e fonação.

::
INTRODUÇÃO
A crescente incidência de sintomatologia relacionada com alterações da articulação temporomandibular (ATM) e a necessidade de uma eficaz resolução destas questões, tem
motivado um número cada vez mais representativo de autores a debruçarem-se sobre esta problemática.
Vários são os estudos que referenciam que as alterações posturais levam a alterações oclusais e disfunções na ATM, estabelecendo-se assim uma íntima relação entre disfunções
craniomandibulares e patologias posturais.
Podemos, por isso, indicar a avaliação e o tratamento global
como uma nova alternativa, não se limitando à actuação a
nível dos sintomas mas incidindo a sua acção na resolução do
problema como um todo, melhorando a função e a harmonia
corporal no seu global.

Vista lateral da ATM. © Frank H. Netter, Atlas de Anatomia
Humana.

::
ANATOMOFISIOLOGIA
A ATM está inserida no sistema estomatognático1. Os diferentes tecidos, relativamente à sua origem embrionária e estrutura funcional, interagem na realização de várias funções,
que têm influência sobre a dinamização do complexo sistema
craniano2.

Na dinâmica articular, observam-se movimentos de abertura e
fecho, didução ou lateralidade, propulsão e retropulsão, sendo
efectuados pelos seguintes músculos (Tabela 1).

Soalho da cavidade oral. © Frank H. Netter, Atlas de Anatomia Humana.

FIG 1

TAB 1

Dos componentes que a constituem salientam-se os esqueléticos (mandíbula, osso hioide, ossos do crânio - temporal, maxilar e arcadas dentárias), os músculos (Fig. 1) e todo o suprimento
nervoso, vascular e ganglionar.
MOVIMENTOS DA MANDÍBULA

MOVIMENTOS

MÚSCULOS EM ACÇÃO

Abertura

Digástricos
Milohióideo
Geniohióideo
Platisma

Encerramento

Masséter
Pterigóideo medial e porção anterior

Propulsão

Pterigóideos laterais
Masséter fibras superficiais
Temporal fibras anteriores

Retropulsão

Masséter fibras profundas
Temporal fibras posteriores

Didução

Pterigóideo medial do mesmo lado
lateralizado juntamente com fibras inferiores
do Pterigóideo do lado oposto

FIG 2

Assim sendo, neste trabalho propusemo-nos a realizar uma
revisão de literatura que demonstrasse a relação entre alterações posturais e disfunções na ATM, de forma a poder também expor todo um trabalho que é executado pelos
fisioterapeutas do Hospital Cuf Infante Santo ao pôr em prática o método das Cadeias Musculares criado pelo fisioterapeuta Léopold Busquet.
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::

::

ALTERAÇÕES POSTURAIS
ASSOCIADAS À DISFUNÇÃO
DA ATM

MÉTODO DE CADEIAS
MUSCULARES

Tal como em outras articulações, os problemas da ATM podem
ser traumáticos ou crónicos. Por estar amplamente descrita a
acção da fisioterapia na intervenção traumática aguda e subaguda, não iremos abordar esta área de intervenção.
Pela avaliação do paciente, podemos constatar que os problemas crónicos têm frequentemente origem em microtraumatismos mantidos ao longo do tempo. Neste caso, a ATM é
vítima, pois as causas da disfunção localizam-se no exterior
da articulação, ou da zona dolorosa, sofrendo as consequências de uma lesão noutra parte do corpo, tendo nesta situação indicação para um tratamento global3.
Pela localização anatómica da ATM, percebemos que esta está
directamente relacionada com a região craniana, cervical e escapular, através de um sistema neuromuscular comum1; alterações na cinética e/ou postura destas regiões, podem
provocar disfunções na ATM e vice-versa.
A A m e r i c a n A c a d e m y o f O r o f a c i a l P a i n ( c i t a d o 4 ) p ro p õ e
c o m o p ro c e d i m e n t o s d e e x a m e :
• Observação do crânio e da coluna cervical: assimetrias, tamanho, forma, cor, consistência, postura e movimentos involuntários;
• Avaliação da ATM e da coluna cervical: palpação da ATM,
amplitude e qualidade do movimento/end feel e a sua associação com a dor; pesquisa de crepitações/ressaltos articulares;
• Avaliação da musculatura cervical e dos mastigadores: flacidez, edemas e alongamento;
• Avaliação neurovascular: compressão vascular temporal, carótidas, sinais e sintomas referentes aos nervos cranianos
sensitivo e/ou motor;
• Avaliação intra-oral: disfunções dos tecidos da cavidade oral,
análise da oclusão (estática e dinâmica).
A disfunção da ATM, para além de dor na própria articulação,
pode causar dor irradiada para a cabeça e ombro. Também
são frequentes queixas álgicas no ouvido, zumbidos ou até
perda de audição, nevralgias do trigémeo, trisma, dificuldade
em deglutir devido a espasmos musculares, tonturas, náuseas
ou vómitos. É de referenciar que o bruxismo e o briquismo
têm consequências no desgaste dos dentes e no aumento da
tensão sobre a ATM, em particular sobre o menisco.

No modelo biopsicossocial, a disfunção da ATM é uma das
condições que não foge à premência de uma avaliação e intervenção multidisciplinar.
Numa visão global desta problemática, é simples perceber porque é que estas placas oclusais não resolvem o problema por
si só. A prioridade não é unicamente realizar a correção directa do que existe, mas sim desparasitar os problemas adicionais de tensão.
O padrão das contraturas musculares seguem uma lógica, levando a um envolvimento das estruturas mais proximais para
zonas mais distais do fulcro do problema. A instalação deste
padrão surge de um esforço para reequilibrar as influências parasitárias de outras regiões do corpo sobre a ATM ou vice-versa.
O nosso corpo é um todo, mais que a soma de cada um dos
sistemas funcionais. Cada unidade funcional desempenha um
papel onde a anatomia se coaduna dentro de uma lógica funcional.
Nesta lógica funcional, cada indivíduo desenvolve uma postura. A postura ideal é aquela onde existe um equilíbrio de
cada segmento corporal com o subjacente, envolvendo uma
quantidade mínima de energia e sobrecarga, com a máxima
eficiência estrutural e funcional.
Dentro desta filosofia de intervenção insere-se o método das
Cadeias Musculares criado pelo fisioterapeuta Léopold Busquet. Esta metodologia de exame do paciente por parte do fisioterapeuta, evidencia os pontos de tensão/congestão das
diferentes partes do corpo, que estão integradas segundo circuitos anatómicos através dos quais se propagam as forças
funcionais do corpo – cadeias musculares.
Este método de trabalho manual tem por objetivo:
• Libertar as zonas de tensão;
• Devolver a mobilidade tecidular adequada das diferentes cadeias (circuitos) musculares;
• Restaurar uma melhor função;
• Restabelecer uma melhor estática.
Com este trabalho manual, pretende-se devolver a dinâmica
intrínseca à fisiologia e anatomia das estruturas que estão na
base dos subjetivos dolorosos, disfunções e deformações, potencializando os sistemas de auto-regulação e homeostasia do
nosso corpo.
A s c a d e i a s m u s c u l a re s e s t ã o o r g a n i z a d a s e m s e t e d i f e re n t e s c i rc u i t o s :

É devido a estas tensões permanentes e/ou ao mau posicionamento dos dentes nas arcadas dentárias, modificando o alinhamento da articulação, que poderá ocorrer má oclusão,
limitação na abertura da mandíbula ou desvio para um dos
lados, ressaltos e ruídos articulares.

• Cadeia de flexão (Fig. 4);

As goteiras ou os splints de oclusão mostram-se como uma
grande ajuda nestas situações4, ao reduzir a carga na ATM e
proporcionar um relaxamento músculo-tendinoso.

• Cadeia cruzada posterior (fecho) (Fig. 7);

• Cadeia estática/músculo-esquelética (Fig. 3);
• Cadeia de extensão (Fig. 5);
• Cadeia cruzada anterior (abertura) (Fig. 6);
• Cadeia visceral (Fig. 8);
• Cadeia neuromeníngea (Fig. 9).

FIG 3

FIG 5

FIG 4

FIG 6
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FIG 9
União das cadeias longitudinais anteriores e posteriores. © Busquet
L, “Las Cadenas Musculares” Tomo V.

FIG 10

FIG 8

FIG 7
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Da observação das diferentes cadeias, verificamos que a unidade funcional da ATM faz parte dos vários trajetos (Fig. 10).
No quadrante anterior temos as cadeias de flexão e visceral,
no quadrante lateral as cadeias cruzadas (anterior e posterior)
e no quadrante posterior as cadeias estática, extensão e neuromeníngea.
Os movimentos realizados pela mandíbula dependem das diferentes cadeias acima referidas. Assim a abertura da boca,
acompanhada por um movimento de extensão da cabeça e
coluna cervical4, faz-se sob a influência da cadeia de extensão. O movimento de encerramento da mandíbula é acompanhado por um movimento de flexão da coluna cervical,
dependendo da cadeia de flexão. A didução, acompanhada
por um movimento de flexão lateral da coluna cervical, faz-se
pela influência das cadeias cruzadas. A propulsão associa o
trabalho das cadeias de flexão e cruzadas e, por último, a retropulsão pelas cadeias de extensão e cruzadas3.

TAB 2

Na área que compreende a cintura escapular até ao crânio, as
cadeias musculares são compostas pelas estruturas denominadas na seguinte tabela (2):
MÚSCULOS DAS VÁRIAS CADEIAS MUSCULARES

Cadeia Estática
Foice do cerebelo e cérebro
Ligamento cervical posterior
Aponevrose do trapézio superior e médio
Aponevrose cervical profunda
Menínges medulares parietais e viscerais
Aponevrose pré-traqueal
Aponevrose bucofaríngea/retrofaríngea
Aponevrose pré-vertebral
Cadeia de Flexão
Longo da cabeça e da cervical
Pequeno recto lateral da cabeça
Triangular de esterno
Pequeno peitoral
Subclávio
Esternohióideo
Tirohióideo
Esternocleidohióideo
Geniohióideo
Genioglosso
Estilohióideo
Masséter
Pterigóideo interno
Temporal

Cadeia de Extensão
Transverso (pescoço) cervical
Transverso espinhoso
Semiespinhosos cervical
e crâniano
Esplénios da cabeça e cervical
Angular da omoplata
Grande e pequeno recto
da cabeça

Cadeia Cruzada Anterior
Omohióideo
Digástrico
Milohióideo
Temporal
Esternocleidomastóideo

Cadeia Cruzada Posterior
Esplénio da cabeça e da cervical
Romboide
Angular da omoplata
Trapézio
Grande e pequeno
oblíquo da cabeça
Escalenos

A relação biomecânica dos movimentos associados a estas várias zonas, é indicativo de uma sinergia funcional entre a ATM
e o sistema crânio-cervical5 e vice-versa.
Percebemos então, caso existam alterações posturais a nível
craniano, coluna cervical, cintura escapular ou noutras zonas
do corpo (cifoses, lordoses e escolioses), o seu efeito seguirá

um padrão e acabará por envolver estruturas onde primariamente não se observava qualquer desequilíbrio ou disfunção.
Não existindo um traumatismo directo sobre as estruturas nobres das unidades funcionais, estas serão as últimas a serem
envolvidas em padrões de contraturas e/ou tensão. Um músculo só se contrai de forma permanente se existir uma causa.
É necessário realizar um exame retrospetivo do mecanismo de
desequilíbrio, o qual colocará em evidência a lógica interna
de tensões adoptadas pelo corpo do paciente.
Por exemplo, um paciente que refira problemas de má oclusão, com o tempo e de forma progressiva terá um desalinhamento mais acentuado das arcadas dentárias, que incidirá
sobre o posicionamento dos dentes, com deterioração dos
meniscos da ATM, da própria ATM e em consequência da tensão sobre os temporais, podendo surgir, em situações extremas, artrose temporomandibular6.
Se eliminarmos as tensões que provocam a instalação do problema de má oclusão, a cinética e anatomia da cavidade bucal
melhoram progressivamente. Em situações que seja benéfico a
colocação de um aparelho de ortodoncia, todas as resistências
tecidulares da esfera bucal terão sido debeladas, tornando-se
mais rápida e eficiente a intervenção da ortodoncia.
Dentro de uma abordagem do método das cadeias musculares, é elaborado o exame subjetivo e objetivo, através da observação global (estática e dinâmica) e palpação, sendo de
seguida traçado um plano de tratamento, visando um trabalho
de reequilíbrio ao nível das ATM, crânio, coluna cervical, cintura escapular, membros superiores, tronco, cintura pélvica e
membros inferiores. Dependendo da necessidade de desbloqueamento do problema ou problemas, que estão na origem
do(s) desequilíbrio(s) observado(s) segue-se uma lógica de intervenção. Na maioria dos casos, a intervenção desenvolve-se
da profundidade para a periferia e do centro (diafragma torácico e eixo sacro-craniano) para as estruturas mais distais.
Numa situação de reequilíbrio muscular das tensões periarticulares da ATM, é imprescindível trabalhar a cadeia visceral, a
coluna cervical, a cintura escapular e as estruturas do soalho
bucal, assim como todos os cruzamentos sobre o osso hioide
e o crânio7.
A cadeia visceral é frequentemente responsável pelas disfunções da ATM, pois as tensões com origem na cavidade visceral, propagam-se até à garganta, osso hioide, soalho bucal,
base do crânio, apófise estiloide e pterigoide, músculos pterigoideus e músculos da ATM3.
A libertação das tensões da cadeia visceral, faz-se através de
manobras posturais, tendo uma acção directa sobre as zonas
de tensão e aderências tecidulares, e uma acção secundária no
sistema artério-venoso, linfático e neurológico. A técnica realiza-se com uma mobilização manual do plano cutâneo, fixando o ponto de tensão/aderência, seguido de penetração
tecidular, finalizando com o posicionamento em alongamento
da estrutura afetada8.
O osso hioide é a peça chave na estática e mobilidade da mandíbula e consequentes problemas da ATM. Nesta pequena estrutura em forma de U (Fig. 11), existe uma verdadeira
encruzilhada das cadeias musculares3.
Este osso encontra-se suspenso por várias cadeias de músculos, que vão do mento ao esterno e do temporal à omoplata.
Para que se respeite o eixo aerodigestivo, ele deve ser um
ponto de relativa fixação, que se torna necessária nos movimentos da mandíbula3.
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orgão”, mas também a anatomia, pois todas as necessidades
funcionais estão patentes na engenhosa anatomia de cada
uma das peças do crânio e no seu próprio encaixe, no conjunto da caixa craniana.
Exemplo destas deformações e por outro lado, sinal da plasticidade óssea, são aqueles pacientes em que se observa uma
escoliose craniana (Fig. 12). Nestas situações podemos verificar assimetrias sobre a mandíbula, seios perinasais, fossa orbicular, ATM, canal auditivo, ouvido interno e fossa
pterigopalatina.

Influência das cadeias cervicais sobre o osso hioide. © Perlemuter, L;
Waligora, J. Cahiers d’ Anatomie.

Assim se compreende, que tensões nestas estruturas, originem problemas na ATM e por conseguinte, em funções como
a fonação, deglutição, respiração, colocação e funcionamento
da língua.

FIG 11

Tal como constatamos uma deformidade progressiva das estruturas ósseas (indiciando a sua plasticidade); será que não
poderemos minimizar essa própria deformidade através da
plasticidade óssea? Será que essa própria assimetria anatómica não se fará reflectir sobre estruturas funcionais com as
quais estão directamente relacionadas? Nós pensamos que
sim.
Pacientes que nos referenciam, por exemplo, zumbidos, estalidos na ATM, cefaleias occipitais ou da esfera orbital, visão
turva, constatam uma diminuição progressiva destas queixas
com a realização do método das cadeias musculares. Esta metodologia é executada de uma forma suave, respeitando o
funcionamento de todas as estruturas.
Uma outra estrutura frequentemente condicionada pela disfunção da ATM, é o gânglio esfenopalatino ou de Meckel (Fig.
13).

Por último, mas não menos importante, este método passa
por um trabalho sobre as estruturas cranianas. O seu início
faz-se num ponto mais distante, mas um ponto-chave da cadeia neuromeníngea (Fig. 9), o sacro. A intervenção sobre o
crânio e suas estruturas, desenvolve-se através das informações captadas pela mão do fisioterapeuta, que pelo seu saber
produzam um efeito ampliador das tensões existentes. Não é
nossa intenção trabalhar os ossos do crânio, mas sim a sua
plasticidade.
O nosso objectivo, como em qualquer outra parte do corpo,
não é corrigir a deformação do crânio, mas sim aliviar as tensões e disfunções, que induzem e fixam essas dores e deformações, levando a desgastes, muitas vezes irreversíveis, mas
que mais não são que consequências de tensões parasitárias.
O osso, pelas suas necessidades metabólicas, encontra-se envolvido por líquido a uma temperatura mais ou menos estável,
conferindo-lhe uma maior resistência. Ao observarmos a estrutura alvéolo/trabecular do osso, verificamos que esta responde às linhas de maior tensão, conferindo ao osso duas
propriedades em simultâneo: plasticidade e resistência2.
Outra característica importante da caixa craniana é as suas suturas, linhas por onde são absorvidas pressões externas, aumentando a resistência ao traumatismo, mantendo a
integridade do crânio e do seu conteúdo2. Os ossos do crânio,
são talvez a prova mais marcante de que “a função faz o

Escoliose craniana. © Busquet L, “Las Cadenas Musculares” Tomo V.

O exterior da fossa pterigopalatina está revestido pelo ramo
ascendente da mandíbula, anteriormente pelo maxilar e atrás
pela apófise pterigoide. Assim sendo, tensões mantidas na
ATM, comprometem a troficidade da região, podendo ocorrer
distúrbios nesta estrutura e por conseguinte, nas estruturas
que este controla9 (Fig. 14).
A plasticidade dos ossos do crânio, assim como as suas suturas permite a absorção das forças corretivas exercidas pelas
técnicas manuais executadas pelo fisioterapeuta, transmitindo-se para as trabéculas ósseas, membranas cranianas e
todos os tecidos adjacentes a estas estruturas.
Com as suas técnicas manuais, o fisioterapeuta relaxa as tensões extracranianas, colocando num segundo tempo a estrutura em postura de estiramento, conseguindo uma acção
sobre a plasticidade do osso, exercendo um trabalho a nível in-

FIG 12

O trabalho envolvendo o tecido conjuntivo e reequilíbrio das
hiperprogramações das cadeias musculares na zona cervical,
cintura escapular e soalho bucal através de uma distensão destas estruturas segundo os padrões dessas cadeias, respeitando
sempre os limites tecidulares, liberta estas tensões com uma
acção que perdura no tempo. O organismo, após estes estímulos, reage no sentido do realinhamento com homeostasia
energética e funcional.
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::
CONCLUSÃO
Foi nosso objetivo demonstrar como as estruturas e as funções fisiológicas do nosso corpo, estão inter-relacionadas e interdependentes no equilíbrio, como também no desequilíbrio
funcional e anatómico.

Fossa pterigopalatina e o gânglio esfenopalatino ou Meckel. ©
Busquet L, ”Las Cadenas Musculares” Tomo V.

FIG 13

Ao longo dos anos de trabalho desenvolvido com o método de
Cadeias Musculares de Léopold Busquet, o núcleo de Fisioterapeutas do Hospital CUF Infante Santo, tem encontrado motivação nos resultados obtidos com a sua prática, levando-nos a
uma busca constante para o aperfeiçoamento do seu saber
nesta problemática.
Ao fazermos uma descrição sucinta e quase simplista das técnicas e metodologias descritas neste artigo, pretendemos descortinar outras hipóteses para a avaliação e o tratamento
desta tão vasta problemática das disfunções da ATM. Assim
como relacionar outros problemas, nomeadamente os podológicos, em que se verifica alteração do apoio do pé
(plano/cavo) e/ou um mau alinhamento dos membros inferiores (joelhos valgo/varo), modificando a base de sustentação,
podendo estas alterações originar readaptações ascendentes
com mudança do centro de gravidade, provocando reajustes
na posição da cabeça e do seu ponto de equilíbrio, colocando
em desvantagem a biomecânica da ATM10.
Cabe-nos também observar, que mesmo aqueles pacientes
que em termos de estática postural, se verifica uma marcada
componente genética, terão igualmente benefícios ao se efectuar uma libertação tecidular dos esquemas perpetuados geneticamente.
Para concluir, gostaríamos de reforçar a ideia que o paciente
com disfunção da ATM deve ser avaliado por uma equipa interdisciplinar, em que o papel do fisioterapeuta está relacionado com uma atuação a nível das comprovadamente
existentes alterações posturais.
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