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A Disfunção temporomandibular é constituída por um conjunto de sintomas que afetam a 
Articulação temporomandibular e a musculatura orofacial, ou seja, o sistema estomatognático 
como um todo, fazendo com que haja uma sintomatologia que envolve cefaleia, limitação nos 
movimentos da mandibular juntamente com desvios e ruídos articulares, a etiologia da DTM é 
multifatorial mais suas principais causas são fatores neuromusculares, anatomo-oclusais e 
psicológicos, dessa forma a ansiedade e estresse tem total influencia sobre a relação de dor do 
paciente, sendo tão importante como outros fatores causadores da patologia, devido a ansiedade 
e estresse estar presente cotidianamente no dia a dia dos pacientes é notório que a mesma tenha 
uma influência na percepção de dor em relação com a DTM. Nesse sentido, é necessário um 
correto diagnostico para que haja um tratamento eficiente. Este estudo tem como objetivo geral 
analisar o que há de mais novo na literatura quanto à associação entre estresse e ansiedade sobre 
a disfunção temporomandibular. Será realizada uma revisão de literatura nas bases de dados 
das bibliotecas Scientific Electronic Library on Line Scielo, Biblioteca Virtual Saúde e National 
Library of Medicine com recorte temporal de 2015 a maio de 2020. Os descritores serão: 
disfunção temporomandibular, ansiedade e estresse. Assim o devido trabalho e de total 
relevância, tendo em vista a controvérsia sobre relação entre estresse, ansiedade e Disfunção 
temporomandibular, para assim analisar a literatura e deixa claro se realmente há ou não essa 
relação tendo grande relevância para a comunidade acadêmica ajudando a abranger os 
conhecimentos dos profissionais da área. 
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