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“ L'antropóleg Raymond Dart, va ser un 
dels primers en investigar la relació 
entre la maloclusió i la postura, i va  
publicar l'any 1946 “The postural 
aspect of malocclusion” (“Els aspectes 
posturals de la maloclusió”).



QUÈ ÉS 
LA "ATM"?

És l'articulació formada 
entre l'ós Temporal i  l'ós de 

la mandibula. 

La localitzem just per 
davant del tragus de l'orella.



PATEIXES  
DE  

L'"ATM"?
Segons la OMS un 75% de la població pot tenir 

algun símptoma associat amb ATM. 

Afecta a adults sobretot entre 20 i 40 anys i 
preferentment a dones en una relació de 3:1



DOLOR DE 
MANDIBULA MAL DE CAP

PITIDOS, 
SENSACIÓ 

TAPONAMENT

CREPITACIONS 
O ESPETECS 
ARTICULARS

MAL DE COLL
BRUXISME, 

MOSSEGAR-SE 
LA BOCA

DOLOR 
CERVICAL

DESGAST DE 
LES DENTS

POSSIBLES SIMPTOMES DE ATM:



ANATOMIA

➤ TEMPORAL: crani 

➤ MANDÍBULA 

➤ CÀPSULA ARTICULAR 

➤ MÚSCULS  

➤ LLIGAMENTS 

➤ MENISC +++ 

➤ NERVIS 

➤ VASOS SANGUINIS 

➤ HIOIDES





MOVIMENTS

➤ APERTURA: 1er temps 1'5 cm i 
2on temps 4,3-5,3 cm 

➤ TANCAMENT i reflexe d'evitació 

➤ LATERALITAT O DIDUCCIÓ 

➤ PROTRUSIÓ : 1cm 

➤ RETRUSIÓ: 1-2 mm



FUNCIONS DE LA ATM

➤ DEGLUCIÓ:  per una deglució armónica, la intercuspidació 
ha de ser simétrica amb molts contactes oclusals i el hioides 
estar lliure de restriccions. 

➤ FONACIÓ 
➤ MASTICACIÓ: tancament i diducció per moldre els 

aliments, canins i incisius per tallar i queixals per triturar. 

➤ RESPIRACIÓ 
➤ CAPTOR POSTURAL:  una mala oclusió pot provocar un 

desequilibri postural. La necessitat d'una oclusió amb els 
màxims contactes provoca malposicions mandibulars i 
adaptacions cervicals que afectaran a tota la postura.



CAUSES 
DE 

PATOLOGIA 
ATM



➤ ESTRÈS +++ 
➤ ANSIETAT 
➤ MALA OCLUSIÓ ++ 
➤ MALA POSTURA ++ 
➤ MALS HÀBITS 

Dormir poc, dormir boca avall, 
treball ordinador, estudiar amb 
mòbils, tabletes, veure TV 
tumbat al sofà, càries, menjar-se 
les ungles, traumatismes al cap, 
motxiles infantils pesades,... 



CRITERIS PER UNA BONA OCLUSIÓ DENTAL

➤  INTEGRITAT DE LA ARTICULACIÓ 

      DE LA MANDIBULA O ATM 

➤ BONA OCLUSIÓ : que no hi hagin  

    interferències oclusals causades per:  

Amalgama massa gran 

Càries que modifica la dent 

Pròtesis mal ajustada (corona o pont) 

Desgast per bruxisme o malposició dental 

Pocs contactes dentals (extraccions) 

➤ SISTEMA MUSCULAR MASTICADOR EQUILIBRAT: sense asincronisme 
ni hiperactivitat muscular 



QUÉ ÉS LA  
POSTURA CORRECTA?
Una postura correcta es defineix 
com la alineació simétrica i 
proporcional dels segments 
corporals al voltant de l'eix de la 
gravetat. 

La forma en que sostenim el 
nostre cos no sols afecta l'estética 
sino també com ens sentim i en 
nuestra salut en general. 



“Les espatlles, la pelvis i l'esquena son 
sistemes que ajusten informacions 
perifèriques que reben dels captors 
principals, que son: els ulls, l'apoio 
plantar i el aparell de la masticació.

-François Ricard -D.Osteopatia



Els òrgans del sistema postural tenen receptors posturals primaris  
amb funcions exteroceptives i propioceptives, que informen al 
sistema nerviós central del estat i provoquen una resposta postural 
específica modificant l'estat de les cadenes musculars i en 
conseqüència l'equilibri osteoarticular.



LA OCLUSIÓ ÉS TESTIMONI 
DEL ESTAT POSTURAL I 
OBEEIX A DOS LLEIS 
POSTURALS:

1. La horitzontalitat del pla 
de la mossegada reflexe un 
equilibri postural 

2. Les seves relacions amb 
Atlas i Axis en busca de la 
horitzontalitat de la 
mirada i la verticalitat del 
cap



Per una postura mandibular en repòs equilibrada es 
IMPRESCINDIBLE que el cap estigui perfectament equilibrat 
sobre la regió cervical.  

Per tant, la importància de la COLUMNA CERVICAL en el 
tractament de la ATM és indiscutible.



COM LA POSTURA AFECTA LA SALUT

➤ Bon funcionament dels órgans. 

➤ La respiració i els pulmons. 

➤ Flexibilitat de braç i coll. 

➤ Moviment intestinal. 

➤ Suport muscular dels órgans pélvics. 

➤ Moviment mandibular. 

➤ Músculs abdominals plans. 

➤ Treu tensió a estructures de suport com tendons i lligaments. 

➤ Adoptar una bona postura ens dona més energia, menys dolor i 
inclús pot millorar la qualitat del nostre son.



TIPUS DE MALOCLUSIONS 



CLASSE I DE ANGLE O NORMALITAT 

Línia interincisiva en la mateixa vertical i postura equilibrada



CLASSE II DE ANGLE 

Maxilar inferior desplaçat molt posterior i 
afavoreix postura amb : 

- rectificació de corbes columna 

- escapulum posterior i  

- peu pla pronat



CLASSE III DE ANGLE 

El maxilar inferior sobresurt per pressió lingual anterior i afavoreix 
postura amb: 

-cap a endavant, 

- augment de corbes en columna vertebral i  

- escapulum anterior



TRACTAMENT
Encaix multidisciplinar



TERAPIA OCLUSAL  
ODONTOLOGICA

Fèrula de descarrega : 
per suprimir espasme 

musculars per la nit en 
casos de bruxisme. 

Ajustament oclusal: 
buscar màxima 

intercuspidació dental. 



 FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA 

➤ Treballar  les vèrtebres 
clau en relació a la 
línia de la gravetat. 

➤ Reequilibrar columna 
cervical. 

➤ Descompressió del 
nervi Trigemin. 

➤ Equilibració muscular. 
➤ Evitar hàbits orals 

perjudicials.



Treball específic manual de l'articulació i la musculatura 
pròpia de la articulació de la mandíbula.



TRACTAMENT ESTRÉS
➤ Terapia emocional 

psicològica. 

➤ Terapia per gestionar l'estrès.

➤ Fórmules naturals per 
controlar el Cortisol: 
Adrenal success, Rhodiola, 
Aswaganda, GABA... 

➤ Augmentar Serotonina : 
Triptòfan, 5-HTP, probiotics 
específics.



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ 


