
 

 

 

 
Resumo

Introdução: A utilização de placa interoclusal é uma forma conservadora de tratamento muito valiosa para a redução dos sinais e

sintomas das desordens temporomandibulares (DTM) e pode ser empregada em conjunto com outras terapias. Objetivo: Este

estudo objetivou esclarecer as teorias vigentes sobre os mecanismos de ação dos dispositivos interoclusais, comparando tais

hipóteses e visando estabelecer uma coerência. Revisão de literatura: Entre os mecanismos propostos, foram analisados:

alteração da oclusão e da posição condilar, aumento da dimensão vertical, alteração do impulso periférico para o sistema nervoso

central, regressão natural ao meio, efeito placebo e consciência cognitiva por parte do indivíduo. Uma série de fatores impede que

se chegue a uma conclusão definitiva, como falta de padronização das pesquisas, tempo de uso dos dispositivos interoclusais,

desconsiderações sobre o curso natural da doença e cooperação por parte do paciente. O efeito de cada mecanismo varia de

acordo com o perfil individual e específico de cada paciente. Conclusão: A falta de um modelo experimental para DTM impede que

seja provado cientificamente o exato mecanismo de ação dos dispositivos interoclusais. Pesquisas longitudinais com alto critério

devem ser realizadas na tentativa de buscar um maior esclarecimento para explicar sua real efetividade.
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