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Dores de cabeça constantes, dores na coluna e no pes-

coço podem estar diretamente ligadas a problemas 

na boca. Foi-se o tempo em que a ida ao dentista era 

apenas para tratar dos dentes. Os especialistas já sabem que 

dores que acometem o corpo — e que muitas vezes são difíceis 

de serem diagnosticadas — podem vir de dentro da boca. “Ela 

está relacionada com uma série de mecanismos do nosso cor-

po. Poderia fi car seis meses aqui só falando sobre esse assun-

to”, brinca o dentista Luciano Dib, de São Paulo. Difi culdade 

nos movimentos de abrir e fechar a boca, estresse e problemas 

emocionais podem resultar em queixas que se manifestam na 

cabeça, nas costas, no pescoço e até atacar o coração.

DOR NAS COSTAS E PESCOÇO
De acordo com o cirurgião dentista Jorge Alberto Jorge, 

da Clínica Paulista de Odontologia Especializada, existe uma 

série de problemas bucais que podem resultar em dores no 

corpo, mas o principal deles é a disfunção da articulação tem-

poro-mandibular (ATM), que é o movimento de abrir e fechar 

a boca. “A articulação da ATM está ligada a todos os músculos 

da cabeça. Essas disfunções podem ser congênitas ou causadas 

por hábitos inadequados como forçar os dentes ao dormir ou 

permanecer o dia todo com a musculatura tensa”, diz Jorge. 

Ao fazer o movimento de abrir e fechar a boca de maneira 

errada, a musculatura da região fi ca sobrecarregada. Primei-

ro surgem dores locais na lateral do rosto. “Com o passar do 

tempo, esse desequilíbrio gera uma tensão nos músculos do 

pescoço que fi cam tão contraídos que vão interferir 

diretamente na sua postura e, consequen-

temente, no surgimento das dores nas 

costas”, revela Luciano Dib.

DOR DE CABEÇA
A ATM também pode ser uma 

das causas da dor de cabeça. “Por 

ali passam nervos e ligamentos. Se 

houver alteração no osso, desgaste 

nos discos que fi cam entre a par-
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Por incrível que pareça, algumas dores
que aparecem pelo corpo podem ser causadas 

por problemas bucais
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e dor de cabeça?
entes 

te superior e a inferior ou posição errada da mandíbula, por 

exemplo, pode causar uma infl amação que vai irradiar dores 

pela cabeça”, diz Dib. A própria tensão gerada ao fazer o mo-

vimento errado de abrir e fechar a boca também pode causar 

as dores. O maior problema é que essa infl amação é escondi-

da, ou seja, difi cilmente a pessoa se dá conta que há algo er-

rado ali. Para os especialistas, é preciso fi car atento a estalidos 

ao abrir a boca, a travadas repentinas, ao queixo para frente e 

dentes para trás, se a pessoa se cansa quando mastiga algum 

alimento ou se já acorda com a mordida cansada. Todos esses 

sintomas são sinais de que algo não vai bem. A dica é consultar 

um médico para avaliar o caso.

QUESTÕES EMOCIONAIS
Mas e quando a ATM está toda certinha, não há nada 

que indique um problema específi co na cabeça e nas costas, 

e as dores continuam? Para o cirurgião dentista Oscar Razuk, 

professor de Estética e Tratamentos Rápidos da Fundação de 

Apoio à Pesquisa e Estudo na Área de Saúde (FAPES), isso pode 

estar ligado a uma questão emocional. “A pessoa tensa, sem 

perceber, começa a jogar a mandíbula para frente ou para as 

laterais e fi ca o dia inteiro fazendo isso. Esse movimento não 

tem função nenhuma, é puro descarregamento da tensão”, 

explica Razuk. Esse hábito cria uma espécie de desbalancea-

mento no crânio, resultando nas dores de cabeça. E pode se 

irradiar para o pescoço. “Se for feito com muita violência, aca-

ba afetando a coluna também”, alerta.

A maioria das pessoas, quando começa a sentir essas do-

res, jamais faz qualquer relação com o movimento repetitivo 

que costuma fazer com o maxilar. Daí, a peregrinação pelos 

médicos é inevitável — e sem resultados satisfatórios. “O mo-

vimento que a pessoa faz é inconsciente. Ela nem percebe que 

está fazendo e só quando visita o dentista na consulta anual é 

que descobre que há algo errado”, afi rma Razuk.

OLHA O CORAÇÃO!
Nem o coração está livre do problema. A escovação feita 

de forma errada e a falta de prevenção podem causar cáries, 

tártaro e a temida gengivite. Trata-se de uma infl amação na 

gengiva provocada por bactérias que se instalam na boca. 

Dependendo do grau da doença, essas bactérias entram na 

circulação sanguínea através da própria boca, caminham pelas 

veias até chegar às artérias do coração, causando a endocar-

dite bacteriana. Apesar de ser uma doença rara, ela vem cha-

mando bastante a atenção dos especialistas, já que pode ser 

fatal. Por isso, cuide com carinho da saúde da sua boca.

Existem vários métodos usados para fazer 

com que as insuportáveis dores desapareçam. 

No caso da ATM, recomenda-se o uso de 

plaquinhas de mordida (trata-se de um 

dispositivo que obriga a pessoa a permanecer 

com a boca em posição de repouso) ou de 

aparelho ortodôntico, e ainda desgastar um 

dente ou aumentar o outro – para acertar 

a mordida. A técnica a ser usada muda de 

paciente para paciente. O certo é que, depois 

de tratado, as dores tendem a desaparecer 

rapidamente. Às vezes em questão de dias. 

Mas se o problema for emocional, além da 

ajuda do dentista, é preciso um apoio extra. 

“Em casos graves, é indicado um trabalho 

multidisciplinar. Pode ser a psicoterapia, a 

meditação ou o tai chi chuan”, afi rma Razuk. 

O importante é fazer a pessoa relaxar.

Como acontece em todo problema de saúde, 

quanto antes essas doenças bucais forem 

diagnosticadas, mais rápida será a cura. 

Por isso é importante visitar o dentista, 

pelo menos, uma vez ao ano. Mesmo sem 

apresentar queixas de dor de dente. “O 

dentista atual está vendo o paciente como 

um todo e isso faz com que tenhamos mais 

condições de diagnosticar outras doenças e 

ajudar o paciente”, afi rma Jorge. Afi nal, a 

prevenção é ainda o melhor remédio.
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