
Rev Inst Ciênc Saúde
2006 abr-jun; 24(2):103-8

Introdução

A possibilidade de resolução dos tecidos moles e a
ausência de radiação ionizante, representam algumas
das maiores vantagens das imagens por RM em relação
à tomografia computadorizada (TC) e radiografias
convencionais, principalmente quando são necessários
estudos dos reparos anatômicos e/ou processos
degenerativos que atingem os componentes das
articulações temporomandibulares (ATMs).

Embora as desordens temporomandibulares sejam
consideradas multifatoriais, as pesquisas invariavelmen-
te apresentam relações vinculadas com alterações ou
processos de modificação dos padrões ósseos das es-
truturas articulares tornando-os como relevantes ele-
mentos na identificação das degenerações internas
articulares (DI).

A sintomatologia relacionada às diferentes formas e
localizações de dor em diferentes momentos do
processos de instalação e desenvolvimento das DI,
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Resumo
Introdução – Os autores realizaram levantamento dos dados clínicos com especial ênfase à dor e

sua localização preferencial num grupo de 74 pacientes sintomáticos sendo 51 do gênero feminino
e 23 do gênero masculino, nas faixas etárias entre 19 a 78 anos de idade Material e Métodos –
Foram analisadas imagens sagitais em arquivos digitais das articulaçoes temporomandibulares
adquiridas por meio de Ressonância magnética (RM) e os respectivos laudos destes pacientes,
onde foi possível avaliar as posições dos discos articulares durante a dinˆamica dos movimentos
mandibulares. Resultados – Os valores encontrados são pormenorizados nas Tabelas 1, 2 e 3.
Conclusoes – A dor generalizada na cabeça ocorreu em 100% dos casos de deslocamentos
anteriores dos discos, e por volta de 95% dos casos de não deslocamento em comparação com
outras regiões da face não sendo assim um dado que possa determinar com exatidão a tops discos
articulares não permitindo portanto desconsiderar as imagens.
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Abstract
Introduction – The authors accomplished researchs of clinical data with special emphasis to
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Methods – Magnetic Resonance sagital images of temporomandibular joints were analyzed in
digital files and the respective decisions about these patients made possible to evaluate the
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values are presents in the tables 1; 2 and 3. Conclusions – The authors concluded that the
widespread pain in the head happened in 100% of the cases of displacements previous of the
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face not being like this an infomration that ean determine the topography of the disks articulate
not allowing therefore to disrespect the images.
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assumem importante papel na hipótese da existência de
mudanças no posicionamento dos discos articulares co-
mo nos casos de deslocamentos anteriores dos discos
com e sem redução (DDCR e DDSR, respectivamente).

Schellhas et al.10 (1988) reportaram que na atualidade
a ressonância magnética (RM) é o melhor método de in-
vestigação não invasiva da articulação temporomandi-
bular (ATM) determinando o reconhecimento anatômico
normal bem como de acúmulos líquidos; tecido inflama-
tório intra e extra-articular e anormalidades morfológicas
e topográficas do disco articular.

Katzberg5 (1989) definiu a RM como um dos melhores
e mais utilizados métodos de imagem para estudo e
avaliação dos processos degenerativos que se formam
nas ATMs e realizou extensa revisão da literatura para
avaliar as características das ATMs em situações de
normalidade e com alterações degenerativas.

Dessas alterações, as mais conhecidas e ocorridas
de acordo com o autor são as intra-articulares vincula-
das com as DI e as artrites degenerativas. Estas dege-
nerações internas são identificadas genericamente co-
mo a perda de função e topografia do disco articular
durante as etapas da movimentação mandibular e as
artrites associadas aos processos inflamatórios propria-
mente dito.

Nos casos de DI, os deslocamentos anteriores dos
discos articulares são bastante comuns e podem pro-
porcionar o aparecimento de condições entre sinais e
sintomas clínicos sugerindo modificações nas ATMs tal
como o “click” duplo, verificado nos DDCR, notando-se
simultaneamente o aparecimento de dores articulares,
faciais e musculares regionais. Neste quesito, o autor
enfatiza que a localização e a intensidade da dor nos
casos de DI ou artrites, não representam consistência
ocasionando falta de distinção e padronização para ca-
da paciente.

Murakami et al.8 (1993) estudaram por meio de ima-
gens em RM, o posicionamento do disco articular e
suas respectivas morfologias num total de 546 ATMs,
avaliadas num grupo com 273 pacientes (224 mulheres
e 49 homens) com idades variando entre 10 e 72 anos
(média de 38 anos) todos apresentando avaliação clíni-
ca positiva para disfunção temporomandibular.

Os autores concluíram que a grande porcentagem
dos discos avaliados (90-97%) mostraram discretos des-
locamentos anteriores com redução e normais na aber-
tura da boca, entretanto, uma grande parte dos discos
deslocados anteriormente sem redução (76%) foram os
que exibiram severas distorções em suas formas,
revelando que estas alterações ocorrem fundamen-
talmente após os deslocamentos efetivos dos discos.

Roberts et al.9 (1985) relataram que a prevalência de
DI das ATMs tem sido observadas em 28% das popula-
ções modernas, sendo que a artrografia e a tomografia
computadorizada representam os métodos de imagem
usualmente indicados entretanto, de caráter invasivo e
causadores de situações de desconforto ao paciente,
além do advento à exposição à radiação ionizante.

Diante dessas considerações, a RM segundo os auto-

res, mostra-se como exame de alta resolução principal-
mente na análise dos discos e suas respectivas morfo-
logias e posições durante os movimentos mandibulares;
da musculatura mastigatória e dos tecidos moles adja-
centes, além do fato de não produzir efeitos biológicos
efetivos durante a aquisição destas imagens.

Emshoff et al.4 (2003) estudaram as DI das ATMs por
meio de RM num grupo com 118 pacientes sendo 102
mulheres e 16 homens na faixa etária entre 12 e 69 anos
de idade todos com sintomatologia específica para dor
articular e outro grupo constituído por 46 pacientes sen-
do 31 mulheres e 15 homens com idades entre 15 e 64
anos sem sintomatologia de dor articular analisados pa-
ra o estabelecimento de controle. O critério principal de
inclusão no grupo de estudo foi a presença de sinais de
DDCR ou seja, portadores de DI do tipo I; DDSR ou seja
portadores de DI do tipo III; doença degenerativa (DD)
e capsulites e/ou sinovites (C/S). Os resultados clínicos
de ambos os grupos mostraram a presença de 35 ca-
sos de DI do tipo I; 39 DI do tipo III; 18 casos de DD e
26 casos de capsulite/sinovite. As imagens em RM das
ATMs de todos os indivíduos da amostragem determi-
naram maior prevalência de DDCR no grupo com dor
articular (37.1%) em comparação com o grupo controle
(32.6%). O quadro de DDSR foi mais freqüente nos pa-
cientes com exame positivo para dor articular e confir-
mados nas imagens em 83.3% e em 19.6% para o gru-
po controle.

Taskaya-Yylmaz e Ögutce-Toller11 (2002) apresenta-
ram estudo de 131 articulações temporomandibulares
de 73 pacientes (56 mulheres e 17 homens) com dege-
neração interna, utilizando a RM como método de
imagens.

Os autores associaram os tipos de sons ou ruídos ar-
ticulares apresentados clinicamente durante os movi-
mentos de abertura e fechamento da boca com o tipo
de deformidade e topografia do disco na presença ou
não de deslocamentos anteriores com ou sem redução,
sendo assim comparados aos achados clínicos princi-
palmente em relação à dor e flacidez da musculatura
mastigatória.

Assim, a flacidez ou sensibilidade muscular mostrou
alto índice quando vinculada ao músculo pterigóideu la-
teral (107 casos – 82%) em relação ao lado(s) com
tendência ou presença de processos degenerativos da
articulação temporomandibular determinados especial-
mente nos casos de DDCR e DDSR sendo que em 75
destas 131 articulações estudadas os discos apresenta-
ram-se arredondados; em 87 apresentando a forma
achatada; 73 alongados; 100 com espessamento da
banda posterior e 93 discos com o formato biconvexo.

O fenômeno da dor mostrou-se mais positivo nos ca-
sos de DDCR (50) em relação aos casos de DDSR (39)
e particularmente a dor localizada na região auricular
apresentou 13 episódios nos casos de DDCR e 16 nos
casos de DDSR.

Os resultados permitiram que os autores concluíssem
que as imagens em RM identificaram plenamente as al-
terações das ATMs em comparação aos aspectos clíni-
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cos como em relação à dor, bem como o importante
vínculo da flacidez ou flexibilidade da musculatura mas-
tigatória particularmente dos músculos pterigóideos la-
terais com os deslocamentos dos discos e suas defor-
midades sendo que a queixa e intensidade da dor foi
tão mais evidente quanto maior a alteração da dinâmica
dos discos.

Cholitgul et al.1 (1997) utilizaram imagens de RM para
pesquisa das características clínicas de deslocamentos
anteriores dos discos articulares. Examinaram 88 ATMs
de 51 pacientes, com proporção de quatro mulheres
para cada homem e idades variando de 20 a 40 anos
(média de 23,5 anos para o grupo feminino e 33,0 para
o masculino), todos encaminhados para avaliação devi-
do a condições clínicas sugestivas de deslocamentos
unilateral e/ou bilateral dos discos articulares com ênfa-
se para queixa de dores articulares e dor muscular.

Nos achados clínicos, um terço dos pacientes apre-
sentaram dor e fadiga articular, entretanto estas não
determinaram especificidade para qualquer tipo de
deslocamento.

As articulações apresentaram 39 discos com DDCR e
31 discos com DDSR sendo que em seis casos foram
observadas posições anteromediais e sete com posi-
ções anterolaterais. Na amostra 77% destes discos o
formato foi bicôncavo e 12% apresentaram deformação
(principalmente nos casos de DDSR). Nos casos de
DDCR 19 articulações apresentaram dor intensa e ge-
neralizada na face e região cervical.

Matsuda et al.6 (1994) analisaram 24 pacientes (18
mulheres e 6 homens com idades entre 13 e 83 anos)
apresentando sinais e sintomas relativos a processos
de DI das ATMs.

Foram avaliadas 48 articulações por meio de imagens
sagitais e coronais em RM com o propósito de
determinação do posicionamento dos discos articulares
durante os movimentos mandibulares.

Os resultados apresentaram quatro deslocamentos
mediais e seis laterais em 10 das 48 articulações avalia-
das (20.8%) observados nos cortes coronais sendo que
estas mesmas articulações nos cortes sagitais, apre-
sentaram dois casos de deslocamentos anteriores com
redução e seis casos sem redução sendo que em dois
dos casos de deslocamentos mediais não houve corres-
pondente associação na incidência sagital. Nos casos
de deslocamentos laterais todos apresentaram corres-
pondente associação com deslocamentos anteriores.

Em relação aos sinais e sintomas relacionados com
as respectivas imagens, em três das cinco articulações
que apresentaram deslocamentos anteriores e laterais
simultaneamente notou-se a presença de dor durante a
abertura da boca e estes mesmos distúrbios foram veri-
ficados nos casos de deslocamentos ântero-mediais.

Esses dados permitiram que os autores concluíssem
que as imagens por RM nos planos coronais e sagitais
mostraram-se complementares para avaliação de dis-
funções locais das ATMs, porém de suma importância
principalmente em relação a topografia dos discos arti-
culares, somadas com as características clínicas mais

evidentes sendo portanto, importantes para o diagnósti-
co final.

Milano et al.7 (2000) analisaram no período de 1989 a
1997, 192 ATMs de 98 pacientes (67 mulheres e 31 ho-
mens) com idades entre 19 a 58 (média de 29 anos),
utilizando imagens por RM com particular ênfase para
as características de posicionamento e formato dos dis-
cos articulares.

O critério de solicitação do exame por RM foi princi-
palmente baseado na presença de um ou mais sinais
e/ou sintomas por mais de seis meses que indicassem
algum processo degenerativo articular.

Com a utilização de protocolo específico, cada pacien-
te fora submetido para aquisição de cortes sagitais nas
posições de boca fechada e aberta e cortes coronais
somente na posição de boca fechada, permitindo a as-
sociação das categorias consideradas como alterações
da forma e posição, baseadas na seguinte classificação:
deslocamentos estáticos – cortes coronais (completos an-
terior e/ou posteriormente; parciais anterolaterais e/ou a-
nteromediais; totalmente anterolaterais e/ou anteromediais
e rotacionados anterolaterais e/ou anteromediais) des-
locamentos dinâmicos – cortes sagitais (com redução;
sem redução; parcialmente reduzido; indeterminado) e as
deformações dos discos (alargamento da banda poste-
rior; bicôncavos; achatados e biconvexos).

Os autores encontraram em aproximadamente 80%
dos pacientes a situação de deslocamentos dos discos
bilaterais; 15% unilaterais e 5% normoposicionados
sendo que os deslocamentos anteriores (34%) foram
mais prevalentes no gênero feminino (71%) em relação
ao gênero masculino e das 168 articulações com
deslocamentos, 98 (58%) mostraram redução ou
recapturação completa dos discos; 7 (4%) foram
incompletas; em 43 (26%) não houve redução e 20
(12%) não foi possível determinar o tipo de posição.

A redução incompleta foi verificada em sete articula-
ções (4%) e as demais num total de 20 articulações
(12%) a redução não foi definida e em toda a amostra o
deslocamento mais encontrado foi o anterolateral.
Quanto às alterações do formato dos discos na posição
de boca fechada a distribuição foi a seguinte: em 192
articulações, 40 apresentaram discos bicôncavos; 22
com alargamento da banda posterior; 56 estavam acha-
tados; 46 parcialmente biconvexos e 28 biconvexos.

Os autores concluíram que nas situações de mudan-
ças nos padrões dos aspectos morfológicos e topográfi-
cos dos discos articulares, podem ser interpretados co-
mo condições de desordens das ATMs ou como fatores
predisponentes para o evidente aumento dos sinais e
sintomas sendo que as imagens por meio de RM foram
satisfatórias nos planos escolhidos para interpretação e
fechamento do diagnóstico.

Aoyama et al.1 (2002), abordaram as características
dos deslocamentos dos discos articulares com imagens
por meio de RM em 1.155 casos de disfunção temporo-
mandibular examinados no Tokyo Medical and Dental
University e na Tsurumi University, do Japão.

A pesquisa enfocou as possíveis correlações dos dados
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clínicos e a provável existência de deslocamentos dos
discos articulares unilaterais em direção medial ou lateral,
bem como dos deslocamentos anteriores e rotacionais.

Empregando principalmente as imagens sagitais em
três diferentes posições (boca fechada; repouso e aber-
tura máxima) os discos foram classificados em suas po-
sições como normais; deslocados anteriormente sem
redução (DADSR); deslocados com redução (DADCR);
deslocamento rotacional anteromedial e anterolateral
(DDR) com e sem redução; deslocamento lateral (DDL)
e medial (DDM) e deslocamento posterior (DDP).

Após a interpretação das imagens, o deslocamento
unilateral do disco foi observado em 331 casos (28.7%),
sendo 266 em mulheres e 65 em homens com idades
entre 11 e 85 anos e média de 31 anos.

Nessas articulações afetadas a distribuição dos des-
locamentos foi a seguinte: DADSR em 144 casos
(43.5%); DADCR em 91 casos (27.5%); DDR anterolate-
ral sem redução em 21 casos (6.3%) e com redução em
27 casos (8.2%); DDR anteromedial sem redução em 5
casos (1.5%) e com redução em 4 casos (1.2%); DDL
em 23 casos (6.9%); DDM em 12 casos (3.6%) e o DDP
em 4 casos (1.2%).

De acordo com os resultados obtidos, os autores fize-
ram uma estimativa que um paciente com mais de 30
anos de idade com manifestações e características clí-
nicas indicativas de deslocamentos laterais e mediais
dos discos articulares associadas teria de acordo com
os dados da amostra, 26.4 vezes mais chances de
apresentar DADSR.

Tendo como propósito a avaliação das características
de ATMs por meio de imagens em RM, Emsholf et al.3

(2002) investigaram os aspectos indicativos de DI numa
amostra que constituiu-se por 109 ATMs analisadas por
cirurgiões-dentistas do corpo clínico da Clínica de Dor
Orofacial e DTM do Departamento de Cirurgia Oral e
Maxilofacial da Universidade de Innsbruck na Áustria.

A idade média dos pacientes foi de 36 anos sendo 88
mulheres e 21 homens. A seqüência de imagens em
norma sagital mostrou que em 78 dos 177 registros em
posição de boca fechada apresentaram posicionamen-
to normal dos discos enquanto que em 99 delas ocorre-
ram relação anormal com as vertentes articulares distri-
buídas em 52 casos (52.5%) com DDSR e 47 (47.5%)
com DDCR.

A topografia destes deslocamentos foram identificadas
como sendo 17% que mostraram estar com predomínio
anterior, destes 15.3% do tipo anterolateral e 14.1% com
características anteromediais; 8.5% apenas com deslo-
camento medial e 1.1% apenas com o tipo lateral.

Essas condições permitiram que os autores encon-
trassem uma alta incidência de desarranjos internos (DI)
nas articulações com deslocamentos do disco sem re-
dução (34.6%), enquanto que nas articulações com
deslocamentos do disco com redução (25.5%), não
ocorreram tantos episódios confirmados através dos si-
nais de RM.

Além dessas situações, a associação com os episó-
dios de dor do suposto lado afetado foram distribuídas:

20 casos de dor em pacientes sem correspondentes
imagens em RM compatíveis com DI; 26 casos de DI e
dor confirmados com as imagens; 8 casos de dor e
DDCR positivos com as imagens e 18 casos de DDSR e
dor confirmados nas imagens, sendo que esta sintoma-
tologia resumiu-se à dor articular.

Destarte, os resultados sugeriram que as ATMs com
diagnóstico de DI observados em imagens de RM
superam as informações subjetivas clínicas dos
pacientes sendo portanto insubstituível a seqüência de
imagens.

Material e Métodos

Foram analisadas imagens sagitais em arquivos digitais
das articulações temporomandibulares adquiridas por
meio de tomografia por ressonância magnética (TRM) e
os respectivos laudos de 74 pacientes sintomáticos (51
do gênero feminino e 23 do gênero masculino, nas faixas
etárias entre 19 a 78 anos de idade) previamente submeti-
dos a este exame com indicação profissional.

O conjunto das seqüências de imagens dos exames
foram realizadas com a utilização de um aparelho Signa
(G&E Medical Systems®) com 1,5-Tesla de potência
eletromagnética e concomitante uso de bobina dupla
de superfície com 20cm de diâmetro, seguindo o proto-
colo para ATM indicado pelo fabricante.

O conjunto de informações clínicas em especial rela-
cionada com a dor foi gravado e separado individual-
mente para cada paciente e em seguida foram tabula-
dos e elaborados os dados que seguem anexos.

Os aspectos topográficos dos discos nas diferentes
posições avaliadas também foram individualizados e
particularmente vinculados com o tipo e localização
da dor referida, determinando a elaboração dos
Gráficos 1 e 2.

Resultados

Tabela 1. Distribuição por gênero dos pacientes
Gênero nº percentual

Masculino 23 31,1
Feminino 51 68,9

Total 74 100,0

Tabela 2. Distribuição dos pacientes de acordo com gênero e
faixa etária

Faixa etária Gênero Total
Masculino Feminino

10 a 19 anos 1 3 4
20 a 29 anos 7 10 17
30 a 39 anos 9 13 22
40 a 49 anos 2 12 14
50 a 59 anos 4 6 10
60 a 69 anos 7 7

Total 23 51 74
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Discussão

A possibilidade de resolução dos tecidos moles e a
ausência de radiação ionizante constituem-se as
maiores vantagens dos exames com o uso de ima-
gens por RM em relação às tomografias computadori-
zadas e às radiografias convencionais, sendo assim o
melhor método para estudo das ATMs, convergindo
com as afirmações de Schellhas et al.10 (1988); Ro-
berts et al. 9 (1985); Aoyama et al.1 (2002) e Katzberg5

(1989).
Considerando-se a disposição dos pacientes em re-

lação ao gênero, os indivíduos do grupo feminino
apresentaram predominância percentual de 68.7% em
relação ao masculino com 31.3% totalizando uma
amostra de 74 pacientes analisados, fato este em
concordância com a tendência apresentada na
literatura como nos trabalhos de Aoyama et al.1 (2002),
Milano et al.7 (2000); Matsuda et al.6 (1994), Cholitgul
et al.2 (1997), Taskaya-Yylmaz e Ögutce-Toller1 (2002)
e Emshoff et al.3 (2002).

Quando considerada a interação idade e gênero,
os dados demonstraram predominância da faixa
etária de 39 anos para ambos os gêneros, sendo que
na faixa etária entre 40 e 49 anos houve predo-
minância do grupo feminino sendo este fato absoluto
a faixa etária entre 60 a 69 aos de idade. As faixas

etárias consideradas nessa amostra aproximam-se
daquelas eleitas por autores como Aoyama et al.1

(2002), Milano et al.7 (2000), Emshoff et al.4 (2003),
Murakami et al.8 (1993), destoando apenas com os
valores das faixas etárias utilizados por Cholitgul et
al.2 (1997).

Considerando o sinal referente à dor, a cefaléia ge-
neralizada se constituiu na queixa principal da totali-
dade da amostra para ambos os gêneros, não sendo
possível nesse aspecto uma comparação com a litera-
tura abordada, isto quando observadas dores tempo-
rais, auriculares, condilares e cervicais, embora
Katzberg5 (1989) tenha enfatizado que a localização e
a intensidade da dor nos casos de DI ou artrites, não
representariam identificação da alteração em cada
paciente, além de Emshoff et al.4 (2003) e Emsholf et
al.3 (2002) que referiram-se a dores articulares e
Taskaya-Yylmaz e Ögutce-Toller11 (2002) a dores
localizadas na região auricular.

Quanto ao posicionamento dos discos vinculados
aos diferentes locais de dor, na região temporal en-
controu-se maior incidência de DDCR e nenhum
episódio a este respeito em pacientes que
apresentaram DDCR e DDSR simultaneamente; na
região auricular ocorreu homogeneidade para ambos
os t ipos de deslocamentos porém com maior
incidência nos casos de DDCR; na região condilar
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Tabela 3. Distribuição dos locais de dor em relação ao posicionamento dos discos articulares
Posição do disco Temporal Auricular Condilar Cabeça Pescoço

Normal 14,6 39,0 12,2 97,6 4,9
Deslocamento Ant. S/R 23,5 29,4 23,5 100,0 17,6
Deslocamento Ant. C/R 42,9 57,1 0,0 100,0 0,0
Ambos 0,0 33,3 0,0 100,0 11,1

Total 17,6 37,8 12,2 98,6 8,1

Gráfico 1. Distribuição por gênero dos pacientes Gráfico 2. Distribuição dos pacientes de acordo com gênero
e faixa etária
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Referências

observaram-se baixos percentuais com maior in-
cidência no grupo dos DDSR; na região cervical des-
tacou-se baixos valores percentuais exceto no grupo
dos DDSR e quando os dois tipos de deslocamento
ocorreram simultaneamente em ambas articulações do
mesmo paciente.

Os autores consultados não relacionaram
diretamente o posicionamento dos discos em função
dos locais com sinais posit ivos de dor, embora
Murakami et al. 8 (1993) e Aoyama et al. 1 (2002)
observaram a avaliação clínica positiva para tais
considerações porém, de maneira genérica de
localização foi salientado por Matsuda et al.1 (1994) a
presença de dor durante os movimentos
mandibulares.

Conclusões

1. Houve predominância de pacientes do gênero fe-
minino em todas as circunstâncias de dor e alterações
na topografia dos discos articulares.

2. A cefaléia foi a queixa predominante em todas as
situações, isto é, nos episódios de DDCR e DDSR ou
em pacientes que apresentaram essas duas modalida-
des simultaneamente.

3. Observou-se carência de vínculo dos fenômenos
de dor localizada com a correspondente topografia dos
discos.

4. Novos estudos poderão ser conduzidos objetivan-
do especificar o sítio da dor e as condições dos discos
articulares.


