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CONSELLS PER A PACIENTS AMB PATOLOGIA DE 
L’ARTICULACIÓ TÉMPORO-MANDIBULAR 

 
 
 Segueixi una dieta tova, així disminuirà l’esforç que han de fer l’articulació i la 

musculatura, i permetrà que es recuperin abans. Si té molt de mal, ha de fer 
dieta tova com a mínim durant 2 setmanes. 

 
 Eviti obrir molt la boca per menjar. No mengi pomes, préssecs o peres a 

mossegades, ni entrepans gruixuts. Talli-ho tot a trossos petits abans de menjar. 
 
 Controli els badalls i eviti les obertures de la boca forçades al màxim per protegir 

els lligaments articulars i evitar quedar-se amb la boca bloquejada i sense poder-
la tancar. 

 
 L’aplicació local de calor humida durant uns 15-30 minuts afavoreix la relaxació 

muscular. Un bany d’aigua calenta abans d’anar a dormir ajuda a relaxar tota la 
musculatura corporal. 

 
 Si el dolor no calma amb la calor humida pot alternar-la amb gel (1 minut de 

calor, 1 minut de gel i així successivament fins 6 vegades cada cosa; descansi 
mitja hora i, si cal, tornar-ho a repetir) 

 
 Eviti els mals hàbits: 

- No mastegui xiclet ni fruits secs ni caramels durs 
- No mossegui les ungles ni altres objectes com ara llapis o bolígrafs. 
- Eviti mossegar-se els llavis o les galtes. 
- No tanqui la boca amb força estrenyent les dents. Si no pot evitar-ho 
consulti amb el seu odontòleg per a la realització d’una fèrula relaxant. 

 
 Adopti sempre una postura corporal adequada.  Tingui precaució quan segui 

(per treballar, mirar la TV, estudiar, escriure a l’ordinador etc.); l’esquena ha 
d’estar completament recolzada al respatller de la cadira. Eviti les posicions 
avançades del cap i procuri caminar ben estirat. 

 
 No agafi el telèfon amb la galta i la barbeta ni toqui instruments que forcin la 

postura. 
 
 Dormi de panxa enlaire o de costat amb un coixí adequat que agafi bé el coll i 

les espatlles; no dormi de bocaterrosa. 
 
 Controli o eviti l’estrès: 

o No prengui cafè, té, refrescos de cola ni xocolata 
o No fumi o procuri fumar menys 
o Procuri dormir de 7 a 8 hores diàries 

 
 
 
 


