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RESUMO 

 

As desordens temporomandibulares (DTMs) são a principal causa de dor maxilofacial e 
envolvem alterações nos músculos da mastigação e desarranjo interno da articulação 
temporomandibular (ATM). O desarranjo interno é uma relação anormal entre o disco 
articular, côndilo, fossa glenóide e eminência articular. Objetivos: Estimar a prevalência dos 
sintomas que levaram a realização dos exames, e das DTMs contidas nos laudos dos exames 
de ressonância magnética (RM) das ATMs; investigar a associação dos sintomas com as 
DTMs e a associação entre as principais DTMs. Pacientes e Métodos: Foram avaliadas 2076 
ATMs de 1038 pacientes sintomáticos, 891 do sexo feminino e 147 do sexo masculino que 
realizaram a RM na ProEcho e no Complexo Hospitalar de Niterói. Resultados: Os sintomas 
mais frequentes foram: dor miofascial, dor na ATM, dor ao mastigar, cefaleia, otalgia, estalo e 
limitação de abertura bucal. A dor miofascial e a cefaleia foram significantemente mais 
frequentes nas mulheres de maior faixa etária. Apresentaram normalidade 817 ATMs e 1259 
apresentaram alguma alteração. As DTMs mais prevalentes foram: deslocamento do disco 
sem redução, degeneração do côndilo, deslocamento do disco com redução, diminuição da 
translação condilar, deformidade do disco, deslocamento posterior do disco, aumento da 
translação condilar, degeneração da fossa glenóide, efusão e alteração na forma da eminência. 
As mulheres apresentaram risco aumentado para deslocamento de disco com redução. As 
associações significantes entre os sintomas e as DTMs foram: diminuição da translação 
condilar com a dor miofascial; deslocamento do disco com redução com a dor ao mastigar, 
cefaleia e otalgia;  deslocamento posterior do disco com a dor na ATM, dor ao mastigar, 
estalo e limitação de abertura bucal; deformidade do disco com a dor ao mastigar e com a 
otalgia. As associações significantes entre as principais DTMs foram: deslocamento do disco 
sem redução com a deformidade do disco, degeneração do côndilo e da fossa glenóide e 
efusão; deslocamento do disco com redução com a deformidade do disco e com a alteração na 
forma da eminência articular; deslocamento posterior do disco com a deformidade do disco; 
deformidade do disco com a degeneração do côndilo e da fossa glenóide e efusão; 
degeneração do côndilo com a degeneração na fossa glenóide, alteração na forma da 
eminência e efusão; degeneração da fossa glenóide com a efusão. Conclusão: O deslocamento 
do disco sem redução foi associado com as mudanças ósseas degenerativas e com a efusão, e 
a alta probabilidade de discos deformados. Mudanças na forma da eminência indicaram ser 
um fator etiológico para a progressão do desarranjo interno da ATM. Um paciente com 
degeneração do côndilo tem chance aumentada de apresentar deformidade do disco, 
degeneração da fossa glenóide, alteração na forma da eminência e efusão. Os sintomas por 
apresentarem associações inexpressivas com as DTMs, não são preditores de nenhuma 
desordem, ressaltando, a importância de se fazer o exame complementar de RM, para a busca 
de um diagnóstico mais preciso e por um tratamento adequado que restabeleçam a saúde e a 
qualidade de vida do paciente.  

Palavras-chave: articulação temporomandibular, desordens temporomandibulares, 
ressonância magnética. 
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ABSTRACT 

 

Temporomandibular disorders (TMDs) are the leading cause of maxillofacial pain, and 
involve changes in the masticatory muscles and internal derangement of the 
temporomandibular joint (TMJ). Internal derangement is an abnormal relationship between 
the articular disc, condyle, glenoid fossa, and articular eminence. Objectives: To estimate the 
prevalence of the symptoms that led to the examinations, and the TMDs contained in the 
reports of magnetic resonance imaging (MRI) of the TMJ; to investigate the association of 
symptoms with TMDs and the association between the main TMDs. Patients and Methods: 
The 2076 ATMs of 1038 symptomatic patients were evaluated, 891 females and 147 males 
who underwent MRI in ProEcho and in the Niterói Hospital Complex. Results: The most 
frequent symptoms in magnetic resonance (MRI) requisitions were myofascial pain, TMJ 
pain, pain on chewing, headache, otalgia, clicking and limiting mouth opening. Myofascial 
pain and headache were significantly more frequent in older women. They showed normal 
817 ATMs and 1259 showed some abnormality. The most prevalent TMD were: disc 
displacement without reduction, condyle degeneration, disc displacement with reduction, 
decrease of condylar translation, disc deformity, posterior disc displacement, increased 
condylar translation, degeneration of the glenoid fossa, effusion and change in eminence 
form. Significant associations between symptoms and TMD were: decreased condylar 
translation with myofascial pain; displacement of the disc with reduction with pain when 
chewing, headache and otalgia; posterior disc displacement with TMJ pain, pain on chewing, 
popping and limiting of buccal opening; deformity of the disc with pain when chewing and 
with otalgia. Significant associations between the main TMDs were: disc displacement 
without reduction with disc deformity, degeneration of the condyle and glenoid fossa and 
effusion; displacement of the disc with reduction with the disc deformity and with the change 
in the shape of the joint eminence; posterior displacement of the disc with the disc deformity; 
disc deformity with degeneration of the condyle and glenoid fossa and effusion; degeneration 
of the condyle with degeneration in the glenoid fossa, alteration in the form of eminence and 
effusion; degeneration of the glenoid fossa with effusion. Conclusion: Disc displacement 
without reduction was associated with degenerative bone changes and effusion, and the high 
probability of deformed discs. Changes in the eminence form indicated to be an etiological 
factor for the progression of the internal disarrangement of the TMJ. A patient with 
degeneration of the condyle has an increased chance of presenting disk deformity, 
degeneration of the glenoid fossa, alteration in eminence form and effusion. The symptoms 
have no predictive power for any disorder, emphasizing the importance of completing the 
MRI exam, in order to find a more accurate diagnosis and an appropriate treatment to restore 
the health and quality of life of the patient. 
Keywords: temporomandibular joint, temporomandibular disorders, magnetic resonance 
imaging. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A articulação temporomandibular (ATM), localizada entre a mandíbula e o crânio, é 

uma das mais complexas articulações do corpo humano devido a sua anatomia e fisiologia,  

representando um desafio diagnóstico e terapêutico (Mahl & Silveira, 2002). 

Conectadas pelo mesmo osso, a mandíbula, as ATMs apresentam movimentos 

simultâneos, porém distintos, o que complica a função de todo o sistema. A ATM é formada 

basicamente pelo côndilo mandibular, fossa glenóide e a eminência articular; e o disco 

articular separa estas estruturas. O disco articular se prende ao côndilo através de ligamentos 

discais. Através de rotação e translação, são realizados os movimentos mandibulares, 

responsáveis pelas funções de mastigação, deglutição, fonação e auxiliam na respiração 

(Okeson, 2000; Kaplan, 2003; Talmaceanu et al., 2018). 

O disco articular é formado de tecido conjuntivo denso fibroso, desprovido de vasos e 

nervos e, numa articulação normal, no plano sagital (posição de boca fechada), a morfologia 

do disco articular é em geral bicôncava e a área central mais fina, chamada de zona 

intermediária, está localizada na superfície antero-superior do côndilo. A borda posterior do 

disco é geralmente mais espessa e se localiza acima do ápice condilar (Okeson, 2000; Kaplan, 

2003; Talmaceanu et al., 2018).    

Durante a função normal do sistema mastigatório podem ocorrer eventos que 

influenciam sua função. Traumas, estresse emocional, parafunções e anormalidades oclusais 

são os principais fatores etiológicos que levam às desordens temporomandibulares (DTMs) 

(Katzberg, 1989; Okeson, 2000).  

As DTMs são a principal causa de dor maxilofacial e envolvem mudanças na 

musculatura mastigatória e desarranjo interno da ATM. O desarranjo interno é uma relação 

anormal entre o disco articular, o côndilo, a fossa glenóide e eminência articular, e é 

caracterizado por deslocamento, deformidade e perfuração do disco articular, adesão 
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intracapsular, efusão, degeneração das estruturas ósseas (osteoartrite e osteoartrose) 

(Abolmaali et al., 2004; Faria et al., 2010; Santos et al., 2013; Rabelo et al., 2017b; Litko et 

al., 2017). 

O disco articular é o componente principal das desordens articulares; portanto, a 

avaliação deste é de primordial importância. O correto posicionamento do disco na posição de 

boca fechada e durante os movimentos mandibulares desempenha um papel fundamental na 

função da ATM.  O deslocamento anterior do disco também chamado simplesmente de 

“deslocamento do disco”, com e sem redução (DDCR e DDSR, respectivamente), são as 

desordens mais encontradas em pacientes com sintomas típicos de DTM, como lembram, 

Duarte Filho & Ferreira (1994), Tasaki (1996), Ramos (2004), Roh (2012), Calderon (2008), 

Manfredine & Guarda Nardini (2008) e Yang (2017). O deslocamento posterior do disco 

(DPD), lateral (DLD) e o deslocamento medial do disco (DMD) raramente são descritos na 

literatura (Duarte Filho & Ferreira, 1994; Tasaki et al., 1996; Gil et al., 2012;  Santos et al., 

2013; Hasan & Abdelrahman, 2014; Yang et al., 2017; Litko et al, 2017). 

A progressão do deslocamento de disco leva a mudanças irreversíveis na sua 

morfologia, devido ao aumento da pressão intra-articular exercida por forças destrutivas. Uma 

vez o disco deslocado e os tecidos retrodiscais (TRetro) em colapso, o côndilo começa a 

articular diretamente na fossa, ocorrendo assim, mudanças ósseas degenerativas, a 

osteoartrite, quando então, qualquer movimento gera dor. Esta fase está normalmente 

associada ao deslocamento ou perfuração do disco e a crepitação. As imagens das superfícies 

articulares parecem erodidas e aplainadas. Quando a carga diminui, a condição artrítica se 

torna adaptativa, o que configura a osteoartrose (Duarte Filho & Ferreira 1994; Okeson, 2000; 

Calderon et al., 2008).  

Como Okeson (2000) e Cozzolino et. al (2008) citam, os dois principais sintomas de 

problemas funcionais com ATM são dor e disfunção, que são comumente vistas como 

importantes problemas clínicos e, segundo Tomas et al. (2006), afetam até 28% da população. 

Outros sintomas como a dor miofascial, dor na articulação, dor ao mastigar, limitação de 

abertura bucal, dificuldade de mastigar, sons articulares (estalo e crepitação), desvios 

mandibulares, cefaleia, otalgia, zumbido e vertigem também ocorrem (Lamot et al., 2013; 

Yang et al., 2017).  

As dimensões da ATM, seus componentes ósseos e de tecidos moles, apresentam 

características que requerem exames da alta sensibilidade para detecção de alterações 
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morfológicas, funcionais, inflamatórias e degenerativas que nelas se instalem (Mahl & 

Silveira, 2002).  A ressonância magnética (RM), introduzida em meados dos anos 80, tem 

sido utilizada para imagem da ATM desde 1984, e tornou-se o método de primeira escolha 

para o diagnóstico das anormalidades dos tecidos moles da ATM, sendo atualmente o método 

por imagem considerado “padrão ouro” para o diagnóstico das alterações da ATM. A RM é 

também o exame indicado para avaliar a morfologia e estrutura do disco, seu deslocamento 

parcial ou total, adesões, osteoartrose, processos inflamatórios, hematomas, tumores e cistos 

presentes nos tecidos adjacentes a ATM, como lembram Katzberg (1990), Brooks (1997), 

Ramos et al. (2004), Hirata (2007), Cozzolino (2008), Faria (2010), Sylvester (2011), Roh 

(2012), Santos (2013), Orhan (2017), Litko (2017), Yang (2017) e Talmaceanu (2018).  

A RM é uma técnica  não invasiva e não provoca danos biológicos, não utiliza 

radiação ionizante, proporciona imagens de alta precisão em vários planos, fornecendo 

imagem detalhada dos tecidos moles, permitindo assim, facilidade de identificação pelo 

radiologista. Além disso, a RM possui alta acurácia na determinação da posição do disco 

(Katzberg, 1990; Brooks et al., 1997; Cozzolino et al., 2008; Manfredine & Guarda-Nardini, 

2008).  

Alguns sintomas têm sido associados à determinadas alterações morfológicas ou 

funcionais da ATM. O deslocamento do disco com redução tem sido frequentemente 

associado ao estalo articular, e o deslocamento do disco sem redução à limitação de abertura 

bucal. A efusão tem sido associada a dor, e as mudanças osteoartríticas têm sido associadas às 

características clínicas como dor na ATM, sons articulares e desvio da mandíbula. Porém os 

resultados dos estudos apresentam divergências (Santos et al., 2013; Vogl et al., 2016; 

Thomas et al., 2018).  

Tem sido sugerido que a progressão do deslocamento do disco leva a alterações 

degenerativas do próprio disco e nas superfícies articulares, o que ocasiona os sinais 

radiológicos de osteoartrite. (Kurita et al., 2000a; Sylvester et al., 2011; Santos et al., 2013; 

Ohran et al., 2017). Alguns sugeriram que a anatomia da eminência pode predispor ao 

deslocamento do disco, enquanto outros propuseram que o deslocamento do disco pode levar 

a mudanças na forma da eminência articular (Kurita et al., 2000 a; Hirata et al., 2007; Santos 

et al., 2013; Paknahad et al., 2016). A associação das mudanças ósseas do côndilo com a 

inclinação da eminência articular tem sido reportada, portanto, esta relação não tem sido 

muito investigada (Yamada et al., 2004). Estudos têm sugerido que as mudanças ósseas na 
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eminência articular podem ser causadas por mudanças ósseas no côndilo, deslocamento do 

disco ou perfuração do disco (Honda et al., 2001). Não há evidência suficiente que mostre a 

relação entre as mudanças na fossa glenóide e a incidência de DTM (Paknahad et al., 2016). 

Anormalidades morfológicas e posicionais do disco também tem sido associadas às alterações 

na translação condilar e com a efusão, mas estas questões ainda apresentam controvérsias 

(Roh et al., 2012, Zheng et al., 2016; Rabelo et al., 2017a). 

O objetivo deste estudo foi investigar as prevalências e as correlações entre os 

sintomas e as DTMs, e determinar a correlação entre as alterações anatômicas das superficies 

articulares e da translação condilar, e sua relação com os tipos de deslocamento de disco, 

usando os achados dos exames de RM da ATM.  

A relevância deste estudo, além de se determinar as prevalências e associações entre as 

alterações morfológicas e funcionais da ATM com maior fidedignidade, dado o tamanho 

amostral bem maior do que estudos encontrados na literatura, retrata a prática atual de 

solicitações de exame e do diagnóstico de RM. Também pretende ser um instrumento para 

ajudar na compreensão,  facilitação da interpretação e no intercâmbio entre os médicos 

solicitantes com os radiologistas, na busca de um diagnóstico precoce e uma estratégia de 

tratamento adequada, para evitar a evolução dessa condição para a sua fase final, que se 

caracteriza por alterações degenerativas osteoartríticas, visando o rápido restabelecimento do 

paciente. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 REVISÃO ANATÔMICA E FISIOLÓGICA DA ARTICULAÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR 

 
A ATM, localizada entre a mandíbula e o crânio, é um dos componentes do sistema 

mastigatório, e uma das principais responsáveis pelas funções de mastigação, fala, deglutição 

e auxilia na respiração (Okeson, 2000).  

A ATM é considerada uma das mais complexas articulações do corpo humano. Tendo 

suas duas ATMs conectadas pelo mesmo osso, a mandíbula, a ATM é altamente especializada 

e com movimentos próprios, porém simultâneos que complica a função de todo o sistema 

mastigatório. Proporciona um movimento de dobradiça em um plano (articulação 

ginglemoidal) e ao mesmo tempo proporciona movimentos de deslize (articulação artroidal) 

permitindo assim vários movimentos, como: abertura, fechamento, protrusão, retrusão e 

lateralidade da mandíbula.  

A ATM é formada pelo côndilo mandibular, fossa glenóide e a eminência articular do 

osso temporal. O côndilo é a porção da mandíbula que se articula com o crânio, em torno do 

qual ocorrem os movimentos. O côndilo mandibular se articula na base do crânio com a 

porção escamosa do osso temporal, composta pela fossa glenóide e anteriormente a esta, há 

uma proeminência óssea chamada eminência articular, que consiste de um osso espesso e 

denso (Okeson, 2000).   

Estando com a boca fechada, o côndilo deve ser perfeitamente centrado dentro da 

fossa glenóide. Durante a abertura de boca, o côndilo translada pela parede posterior da 

eminência articular. Separando esses dois ossos de um contato direto, está o disco articular 

(Kaplan, 2003).  
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A Figura 1 exibe a ATM e seus principais componentes: côndilo mandibular, fossa 

glenóide, eminência articular e disco articular. 

Figura 1 – Articulação temporomandibular localizada entre a mandíbula e a 

superfície articular do osso temporal e seus principais componentes: côndilo 

mandibular, fossa glenóide, eminência articular e disco articular. 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=articula%C3%A7%C3%A3o+temporomandibular+imagem&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiZutPxtdncAhXLgpAKHV4LD2EQsAR6BAgFEAE&biw=12
80&bih=656#imgrc=ShS696eQkhnEaM 

 

O disco articular, interposto entre o côndilo e o osso temporal, separa a articulação em 

dois compartimentos, um superior e outro inferior, que são preenchidos com líquido sinovial 

que promove a lubrificação entre as superfícies articulares, permitindo a realização de 

movimentos articulares macios e suaves. O disco é constituído de tecido conjuntivo denso 
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fibroso, destituído de vasos sanguíneos e fibras nervosas. A periferia extrema do disco é 

ligeiramente inervada (Okeson, 2000).  

No plano sagital o disco pode ser dividido em três regiões. A área central e mais fina é 

chamada zona intermediária. Numa articulação normal, a superfície articular do côndilo está 

localizada na zona intermediária do disco, circundado pelas bordas anterior e posterior, que 

são mais espessas. A borda posterior é geralmente mais espessa do que a anterior. A forma do 

disco, bicôncava, é determinada pela morfologia do côndilo e da fossa glenóide. Numa vista 

anterior (plano coronal) o disco é geralmente mais espesso medialmente do que lateralmente. 

(Okeson, 2000).  

O disco é flexível e durante o movimento pode se adaptar às demandas funcionais das 

superfícies articulares. Ele não só separa os compartimentos da articulação, mas se adapta a 

ela, regularizando as discrepâncias anatômicas que possam existir entre as superfícies ósseas, 

enquanto absorve o choque e promove movimentos harmoniosos à ATM. Se ocorrerem forças 

destrutivas, a morfologia do disco pode ser irreversivelmente alterada, produzindo mudanças 

mecânicas durante a função (Okeson, 2000; Amaral et al., 2013). 

Anteriormente o disco é inserido ao músculo pterigoideo lateral superior. Este 

músculo insere-se também ao pescoço do côndilo. Num estado moderado de tônus, exerce 

uma pequena força anterior e medial do disco. O disco está inserido anteriormente, 

posteriormente, medialmente e lateralmente ao ligamento capsular ou cápsula articular. Os 

ligamentos que prendem o disco ao côndilo são chamados de ligamentos discais medial e 

lateral, que atuam restringindo o movimento do disco para fora do côndilo (Okeson, 2000). 

O disco é inserido posteriormente a uma região de tecido conjuntivo frouxo, altamente 

vascularizada e inervada, chamada de tecido retrodiscal (TRetro) ou zona bilaminar (ZB). 

Superiormente, a lâmina retrodiscal superior (LRS) composta de tecido conjuntivo elástico, 

prende o disco articular posteriormente à placa timpânica, retraem o disco posteriormente ao 

côndilo. A lâmina retrodiscal inferior (LRI) insere a borda posterior do disco na margem 

posterior do côndilo, forçam o disco a transladar para frente com o côndilo (Okeson, 2000; 

Talmaceanu et al., 2018).  

 

Na Figura 2 pode ser visto o diagrama mostrando os componentes anatômicos da 

ATM. 
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Figura 2 - Articulação temporomandibular e seus componentes anatômicos. 
  

 

   
 

 
SA: superfície articular; CI: compartimento articular inferior; CS: compartimento articular superior; MPLI: 
músculo pterigoideo lateral inferior; MPLS: músculo pterigoideo superior;  LRI: lâmina retrodiscal inferior; 
LRS: lâmina retrodiscal superior; TRetro: tecidos retrodiscais; LCA:ligamento capsular anterior. Fonte: Okeson, 
2013. 
 

 

No plano sagital, as bandas anterior (BA) e posterior (BP) do disco são mais espessas 

e a porção central é a mais fina, chamada de zona intermediária (ZI), como pode ser visto na 

Figura 3. A superficie articular do côndilo, ou seja, superficie ântero-superior do côndilo, está 

normalmente situada na zona intermediária mais fina do disco.  

 

 

 

LRI             LRS                    CS          CI                  LCA 
                                                                                             SA                                             MPLS     MPLI                         

                                                             TRetr 
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Figura 3 - Disco articular, fossa glenóide e côndilo (vista lateral ou sagital). 

 
Em (A) esquema da ATM no plano sagital. ZI: zona intermediária do disco; BA: borda anterior do disco , BP: 

borda posterior do disco. Em (B): Ressonância magnética de uma ATM normal. Fonte: Okeson, 2013. 
 

Numa vista anterior, no plano coronal, mostrada na Figura 4, o disco é mais espesso 

medialmente (PM - polo medial do disco) do que lateralmente (PL – polo lateral do disco) 

(Okeson, 2000; Kaplan, 2003).  

Figura 4 - Disco articular, fossa glenóide e côndilo, vista anterior ou coronal. 

     

Em (A):  esquema da ATM no plano coronal. PL: polo lateral do disco; PM: polo medial do disco. Em (B) RM 
de uma ATM no plano coronal. 
Fonte: Okeson, 2013. 

 
Durante a abertura da mandíbula, dois diferentes movimentos ocorrem na ATM. O 

primeiro movimento é a rotação da cabeça do côndilo ao redor do seu próprio eixo horizontal, 

chamado de movimento de rotação do côndilo. O segundo movimento é o de translação, o 

PL	

PM

A	 B	

PL	
PM
M	
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qual o côndilo e o disco se movem juntos anteriormente, deslizando sob a eminência articular, 

e a parte central do disco é interposta entre o côndilo e o tubérculo articular. Quando a boca 

está completamente aberta, o côndilo pode encontrar-se abaixo da banda anterior do disco 

(Okeson, 2000; Tomas et al., 2006) (Figura 5).  A correta posição do disco articular na 

posição de boca fechada e durante os movimentos mandibulares desempenha um papel 

fundamental na função da ATM (Litko et al., 2017). 

 
Figura 5 -  Movimento normal do côndilo e do disco durante a abertura da boca. 
 

 
À medida que o côndilo se desloca para fora da fossa glenóide, o disco rotaciona para a porção posterior do 
côndilo. O movimento de rotação ocorre predominantemente no espaço articular inferior. A translação ocorre 
predominantemente no espaço articular superior.  
Fonte: Okeson, 2013. 
 

2.2 DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 

 
Durante o funcionamento do sistema mastigatório podem ocorrer eventos que 

influenciam sua função normal. Muitos eventos ou fatores etiológicos são tolerados pelo 

sistema, sem nenhuma consequência, mas se algum evento exceder a tolerância fisiológica do 

indivíduo, surge uma resposta do sistema, gerando uma variedade de sintomas clínicos, 

ocasionando uma DTM (Okeson, 2000).  

A DTM é definida pela American Academy of Orofacial Pain (AAOP) como um 

termo complexo que abrange uma série de problemas clínicos que incluem os músculos 

mastigatórios, a ATM e as estruturas associadas. O desarranjo interno da ATM é uma relação 

anormal entre o disco articular, o côndilo, a fossa glenóide e a eminência articular e são os 

achados mais comuns de quem examina pacientes com DTM, afetando até 28% da população, 

porém somente 5% procuram tratamento para os sintomas severos o bastante para influenciar 

ou comprometer a vida diária (Okeson, 2000; Emshoff et al 2001; Tomas et al., 2006; 

Machado et al., 2010; Santos et al., 2013; Amaral et al., 2013; Abolmaali et al., 2014; Witzel 
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et al., 2015; Bristela et al, 2017; Rabelo et al., 2017b; Yang et al., 2017, Talmaceanu et al., 

2018; Song et al., 2018). 

 O deslocamento do disco é o transtorno mais comumente encontrado em pacientes 

com DTM e origina-se da má adaptação das estruturas anatômicas da ATM, devido a um 

colapso na balança entre a capacidade adaptativa e a demanda funcional ou se originar  da 

discrepância morfológica entre o côndilo, a fossa glenóide e a eminência articular, o que leva 

à inflamação e às mudanças nos tecidos moles e ósseos (Hirata et al., 2007; Park et al., 2012; 

Matsumoto et al., 2013). As desordens inflamatórias surgem da resposta protetora localizada 

nos tecidos que compõem a ATM e são geralmente o resultado de desordens de desarranjo de 

disco progressivas ou crônicas (Okeson, 2000). 

Um fator, relacionado a ocorrência do deslocamento do disco, refere-se à forma 

anatômica da eminência articular, que deve predispor ao deslocamento. A eminência articular 

é parte do osso temporal onde o côndilo e o disco deslizam um sobre o outro durante os 

movimentos mandibulares (Rabelo et al., 2017a). Portanto, a altura e a inclinação da 

eminência articular desempenham um importante papel na biomecânica da ATM. Em um 

paciente com uma eminência articular rasa, existe uma quantidade mínima de rotação 

posterior do disco no côndilo durante a abertura de boca (Okeson, 2013). É menos provável 

de se encontrar deslocamento de disco nas articulações com eminência articular rasa (Kurita 

et al.,  2000b; Hirata et al., 2007). Assim, pacientes com eminências inclinadas são mais 

propensos a apresentar um maior movimento côndilo-disco durante a função. Este movimento 

côndilo-disco exagerado, ou aumento da translação condilar, pode aumentar o risco de 

alongamento do ligamento, o que leva a desordens de desarranjo do disco. Embora alguns 

estudos tenham encontrado essa relação (Dijkstra et al., 1993; Kavuncu et al., 2006; Senna et 

al., 2009), outros falharam em consegui-la (Ren et al., 1995; Okeson, 2013). Talvez esse fator 

predisponente seja significativo apenas quando for combinado com outros fatores 

relacionados ao grau de função articular e à carga (Okeson, 2013).  

A Figura 6 mostra eminência articular rasa e inclinada durante os movimentos do 

complexo côndilo-disco na abertura de boca. 
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Figura 6 - Inclinação da eminência articular. 

              

A e B, translação do côndilo com uma eminência articular rasa. O movimento de rotação ocorre entre o côndilo e 
o disco articular. C e D, eminência articular inclinada. O grau de movimento de rotação entre o côndilo e o disco 
é muito maior na articulação com a eminência articular inclinada. Fonte: Okeson, 2013. 

 

A forma anatômica do côndilo e da fossa glenóide podem predispor ao deslocamento 

do disco. Côndilos planos ou triangulares, que se articulam com componentes temporais em 

forma de V invertido, parecem ser mais vulneráveis as desordens de desarranjo de disco e 

doença articular degenerativa. Aparentemente, côndilos mais planos e amplos distribuem 

melhor as forças, reduzindo os problemas de carga (Okeson, 2013). 

Na articulação normal, a superfície articular do côndilo está localizada na zona 

intermediária do disco. Um leve deslocamento da zona intermediária do disco para anterior é 

considerado deslocamento anterior do disco articular (Okeson, 2000; Kaplan, 2003; Ramos et 

al., 2004).  

A Figura 7 mostra um deslocamento anterior do disco e a Figura 8 mostra um 

deslocamento posterior do disco. 
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Figura 7 - Descrição de um deslocamento anterior do disco. 
 

 
A: Posição normal do côndilo com a articulação na posição de boca fechada; B: Deslocamento anterior do disco. 
Sua borda posterior está adelgaçada e os ligamentos discais e retrodiscais inferiores estão alongados, o que 
permite que o pterigoideo lateral superior desloque o disco anteriormente; C: neste espécime, o côndilo está 
articulando na banda posterior do disco (BP), e não na zona intermediária (ZI). 
Fonte: Okeson, 2013. 

 
 Figura 8 - Deslocamento posterior do disco articular. 
 

 
A: Relação côndilo-disco normal na posição articular fechada. B: posição de translação intermediária. O disco 
está rotacionado posteriormente no côndilo. C: abertura de posição de translação máxima, abertura máxima de 
boca. O côndilo é forçado sobre o disco, deslocando-o para a posição posterior ao côndilo.  
Fonte: Okeson, 2013. 
 
 
 O critério de classificação para a posição do disco articular pode ser baseada na 

técnica do relógio analógico, onde é considerada como posição normal do disco articular, 
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quando a banda posterior do disco em relação ao côndilo fica localizado entre 11:00-12:00; 

abaixo das 11:00 horas é considerado como deslocamento anterior do disco e acima das 12 

horas como deslocamento posterior do disco (Orsini MG et al, 1999; Senna et al., 2009; Volg 

et al., 2016).  

 A Figura 9 mostra a técnica do relógio para identificação da posição do disco como 

normal, deslocamento anterior ou posterior do disco. 
 

Figura 9 – Técnica do relógio para classificação da posição do disco.  

 

 

Disco articular (AD), côndilo (CO), fossa glenóide ou cavidade glenóide (GC) e eminência articular (AE).  Em 
A: posição normal do disco; B: deslocamento anterior do disco; C: deslocamento posterior do disco.  

 
 Os deslocamentos lateral e medial são analisados no plano coronal. O deslocamento 

medial do disco é caracterizado pelo fato do disco estar deslocado para o pólo medial do 

côndilo; e o deslocamento lateral do disco quando este está deslocado lateralmente ao pólo do 

côndilo. O deslocamento lateral e medial do disco são raros porque as superfícies laterais e 

mediais são suportadas mais firmemente pelos seus ligamentos em comparação com o 

deslocamento anterior do disco, que é a linha de menor resistência ao movimento do disco 

(Cholitgul et al., 1997; Milano et al., 2000; Paknahad et al., 2016).  

 A Figura 10 mostra os deslocamentos lateral e medial do disco. O deslocamento 

anterolateral e anteromedial também podem ocorrer e poucos casos de deslocamento posterior 

de disco têm sido descritos na literatura (Tasaki et al., 1996; Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-

Toller, 2001).  
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Figura 10 - Deslocamentos medial e lateral do disco articular. 
 

 
 

A: Disco deslocado medialmente (espécime anatômico). B: Imagem de RM no plano coronal, ponderada em 
T1,demonstrando um disco deslocado medialmente. C: Imagem  de RM no plano coronal ponderada em T1, de 
um disco deslocado lateralmente (outro caso). Fonte: Okeson, 2013 

 
 
O deslocamento anterior do disco articular é a desordem mais encontrada em pacientes 

com sinais e sintomas de DTM como citam Duarte Filho & Ferreira, 1994; Tasaki et al., 

1996; Ramos et al., 2004; Calderon et al., 2008; Roh et al., 2012; Amaral et al, 2013. É 

classificado principalmente em duas categorias: deslocamento anterior do disco com redução 

e sem redução, dependendo da presença da reposição do disco sobre o côndilo na posição de 

abertura da boca. O deslocamento do disco com redução implica na anteriorizacão do disco na 

posição de boca fechada, o qual  se reposiciona para a porção superior do côndilo durante a 

abertura de boca, ou seja, durante a abertura de boca, o côndilo passa sobre a borda posterior 

do disco para a área intermediária do disco, reduzindo assim, o disco deslocado. O 

deslocamento do disco sem redução, implica na anteriorização do disco tanto na posição de 

boca fechada como na posição de boca aberta. Os discos deslocados sem redução se localizam 

mais anteriormente do que os discos com redução e o côndilo nunca assume uma relação 

normal com o disco (Cholitgul et al., 1997; Kurita et al., 2000c; Okeson, 2013; Yang et al., 

2017).  

 

A Figura 11 mostra um esquema de como ocorre o deslocamento do disco com 

redução. 
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Figura 11- Deslocamento do disco com redução.  

Quando a boca está fechada, a banda posterior do disco está anterior à porção superior da cabeça do côndilo. 
Durante a abertura de boca, o côndilo passa sobre a borda posterior do disco para a área intermediária do disco, 
reduzindo assim, o disco deslocado. O disco reassume sua posição, caracterizando um deslocamento do disco 
com redução, apresentando um estalido durante a abertura e/ou no final do fechamento da boca. Fonte: Okeson, 
2013. 

 O desenvolvimento do desarranjo interno progride do estágio inicial, do deslocamento 

do disco com redução, para o mais avançado, deslocamento do disco sem redução (Litko et 

al., 2017). Os discos articulares deslocados e sem redução se localizam mais anteriormente do 

que os discos com redução, apresentam maior frequência de deformidade, e quanto mais 

severa a deformidade do disco, maior a dificuldade do disco reduzir sobre o côndilo (Kurita et 

Estalido 

EstaEstalido 
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al., 2000a). Segundo Kurita et al. (2000a), os ligamentos discais quando se apresentam 

estirados, aumentam a possibilidade do disco se deslocar, enquanto que os ligamentos mais 

ajustados ao côndilo, tendem a acompanhar o movimento condilar. Quando o disco torna-se 

deslocado, ocorrem alterações morfológicas, chamados efeitos remodeladores da articulação, 

como um espessamento da banda posterior do disco exposto à força anormal e encurtamento 

da parte intermediária do disco, que fica dobrada sobre si mesma, podendo adquirir nova 

forma (Duarte Filho & Ferreira, 1994).  A Figura 12 mostra a progressão do desarranjo 

interno da ATM. O disco se torna mais deslocado, e num deslocamento anterior mais severo, 

ocorre alteração na morfologia do disco, se tornando um deslocamento do disco sem redução. 

O côndilo pode, então, se articular nos tecidos retrodiscais. Estes tecidos são altamente 

vascularizados e inervados, podendo produzir dor durante o deslizamento. 

Figura 12 - Progressão do desarranjo interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Disco ligeiramente deslocado anteriormente; B - Deslocamento anterior do  disco mais severo; C: Disco 
deslocado anteriormente e dobrado, o côndilo passa a se articular com os tecidos retrodiscais (TRetro). 
Fonte: Okeson, 2013. 

 

O deslocamento do disco sem redução comparado com o deslocamento do disco com 

redução tem muito mais manifestação clínica, porque o movimento do côndilo é limitado pelo 

deslocamento do disco, permitindo somente o movimento de rotação do côndilo, mas não o de 

translação. Pacientes com severo deslocamento do disco sem redução frequentemente 

reportam dor severa e restrição dos movimentos mandibulares (Litko et al., 2017). A Figura 

TRetro 
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13 mostra a representação do deslocamento do disco sem redução (bloqueio fechado ou 

travamento na abertura ou limitação de abertura bucal). O côndilo nunca assume uma relação 

normal no disco, em vez disso, faz com que o disco se mova para frente. Esta condição pode 

limitar a distância em que o côndilo pode transladar à frente, causando a diminuição ou 

restrição da translação condilar (Okeson, 2000). 

Figura 13 - Deslocamento do disco sem redução (bloqueio fechado ou 
travamento). 

 

 

No início do movimento de abertura de boca, ocorre o aumento da pressão interarticular fazendo com que o 
disco seja empurrado mais para anterior, impedindo que o côndilo recapture o disco deslocado limitando a 
abertura de boca. Fonte: Okeson, 2013. 
  

 Os deslocamentos anterior do disco com e sem redução são disfunções intracapsulares 

que levam a mudanças degenerativas no próprio disco, nas superfícies articulares e nos 

tecidos retrodiscais (Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001; Amaral et al., 2013).  
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 A degeneração ou deformidade no disco articular são importantes características do 

desarranjo interno e um importante fator que causa o impedimento funcional da ATM 

consideradas como consequências do deslocamento anterior do disco mais severo, o 

deslocamento do disco sem redução. O maior grau de deslocamento anterior do disco está 

associado a uma maior probabilidade de severas mudanças morfológicas no disco, que se 

tornam permanentemente deslocados, perdendo a forma bicôncava normal, tornando difícil a 

sua redução no côndilo. Alguns autores têm encontrado uma variação na forma do disco, 

classificando-a como: biplanar, biconvexa, hemiconvexa, redonda e espessamento da banda 

posterior no formato bicôncavo normal, que são claramente vistas pela RM. A espessura da 

banda posterior do disco, desempenha um importante papel na posição condilar mais posterior 

dentro da fossa glenóide, posição que o côndilo adquire principalmente como resultado do 

deslocamento do disco sem redução. Perdendo sua forma normal, o disco se torna uma massa 

de tecido fibroso ou uma cicatriz anterior ao côndilo (Kurita et al., 2000c; Taskaya-Yilmaz & 

Ogutcen-Toller, 2001; Incesu et al., 2004; Amaral et al., 2013; Santos et al., 2013; Hasan  & 

Abdelrahman, 2014; Jung et al., 2015; Vogl et al., 2016; Rabelo et al., 2017b).  

 Na perspectiva clínica, a mudança na morfologia do disco é sinal de patologia e 

disfunção, e são relacionados com a progressão do deslocamento do disco (Amaral et al., 

2013). Com o progresso do deslocamento do disco, ocorre a perfuração dos tecidos 

retrodiscais juntamente com a deformidade do disco e degeneração dos tecidos ósseos 

(Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001). 

A perfuração do disco é geralmente observada no estágio mais avançado das DTMs, 

sendo considerada um sinal de mudança degenerativa (Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 

2001; Shen et al., 2014). Segundo Cholitgul et al. (1997) a perfuração do disco pode ser 

visualizada pela RM quando o disco se fragmenta. Contudo, a presença de outras 

características como crepitação, deformidade do disco, mudanças estruturais nos ossos como 

osteófitos, estão associadas à perfuração (Cholitgul et al., 1997). 

 Duarte Filho & Ferreira (1994) ressaltaram que o disco articular é o componente 

principal das patologias articulares, portanto, a avaliação deste é de primordial importância. 

Afirmaram que 10% dos discos considerados normais apresentam perfurações.  

 A deformidade do disco tem sido associada ao desgaste, enquanto que a perfuração do 

disco é um sinal de mudança degenerativa (Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001).  



40	

	

A Figura 14 mostra a imagem de um disco articular perfurado. Duarte Filho & Ferreira 

(1994) lembram que as perfurações ocorrem com mais frequência na zona de transição entre a 

banda posterior do disco e a zona bilaminar. 

Figura 14 - Disco articular perfurado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Okeson, 2000. 
 

A Figura 15 representa o arrancamento ou fragmentação do disco em uma imagem de 

RM da ATM.  

Figura 15 – Ressonância magnética da articulação temporomandibular com disco 
fragmentado. 

 

 
Arrancamento do disco. Banda anterior (setas vazadas), banda posterior (setas pretas). A - boca fechada; B - 
boca aberta. Fonte: Duarte Filho & Ferreira, 1994. 

 

Com o deslocamento crônico do disco, o disco se torna mais fino ou deformado, e os 

ligamentos mais alongados, o côndilo passa a se articular com os tecidos retrodicais ou zona 

bilaminar. Os tecidos retrodiscais ao posicionarem-se mais anteriormente passam a sofrer 

“stress” anormal, tornando-se fibróticos e enrijecidos (Duarte Filho & Ferreira, 1994). Os 

tecidos retrodiscais são incapazes de tolerar muita força com carga, provocando um processo 
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inflamatório (retrodiscite), caracterizada por uma dor constante e aumentada pelo apertamento 

dos dentes. A região do disco muda de intensidade de sinal na RM, devido a uma alteração no 

padrão de proteoglicanas e água, as quais são modificadas pela alteração no padrão da carga. 

Estes sinais são inflamações da área retrodiscal que sofrem tensão devido ao deslocamento 

anterior do disco articular, resultando em dor continua (Machado et al.,  2010).  

Anormalidades morfológicas e posicionais do disco tem sido associadas à efusão e às 

alterações na translação condilar, mas estas relações permanecem controversas (Roh et al., 

2012; Zheng et al., 2016; Rabelo et al., 2017b).  

 A efusão, ou derrame articular, é definida como uma coleção patológica de fluido, ou 

excesso de fluido sinovial, dentro dos compartimentos da ATM, devido ao aumento da 

vascularização em resposta ao deslocamento do disco, o qual geralmente precede a 

osteoartrose (Emshoff et al., 2003a; Yamamoto et al., 2003; Thomas et al., 2018). O aumento 

do fluido sinovial é derivado da exsudação da inflamação dos tecidos retrodiscais, devido à 

inflamação decorrente da mudança na membrana sinovial, resultando na efusão na ATM 

(Manfredine et al., 2009). A efusão é geralmente considerada um indicador do grau do 

sintoma clínico de dor na ATM ou reflete a patologia do tecido sinovial (Matsumoto et al., 

2013). Entretanto, Yamamoto et al. (2003) lembraram que a associação entre a efusão e a dor 

na ATM tem sido extensivamente investigada, mas ainda é controversa. 

 A efusão na ATM representa uma resposta inflamatória à relação disfuncional entre o 

côndilo e o disco. Tem sido relacionada à pacientes com dor na articulação, e tem sido 

associada à mudanças ósseas e às alterações morfológicas e posicionais do disco articular, 

apresentando maior frequência no deslocamento do disco sem redução, sendo comum em 

pacientes com DTM (Westesson & Brooks, 1992; Emshoff et al 2003c; Manfredine et al., 

2009; Roh et al., 2012; Santos et al., 2013; Zheng et al., 2016, Orhan et al., 2017; Thomas et 

al., 2018).  

 Haley et al. (2001) relataram que o deslocamento do disco sem redução produz mais 

estresse mecânico anormal ou mediadores químicos inflamatórios do que o deslocamento do 

disco com redução, por apresentarem maior deformidade e menor mobilidade, e 

acrescentaram que a coleção de fluído nos compartimentos da ATM, poderiam ser 

simplesmente fluído sinovial sem relação com processo inflamatório e dor.  
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 O fluido sinovial exerce um papel crucial na lubrificação, oxigenação, hidratação e 

nutrição da ATM. Mudanças na quantidade e composição do fluido sinovial podem afetar a 

lubrificação e os requisitos nutricionais da superfície articular, aumentam a fricção intra-

articular, contribuem para a degeneração articular e levam à instabilidade no movimento do 

disco. Quando a inflamação está presente é referida como artrite, uma das mais prevalentes 

doenças crônicas (Hasan & Abdelrahman, 2014; Ahmad & Schiffman, 2016; Zheng et al., 

2016). 

 Estudos epidemiológicos têm demonstrado que as ATMs com deslocamento de disco 

são mais vulneráveis às reações inflamatórias, embora também ocorram com posição normal 

do disco, e ocorrem também em indivíduos assintomáticos, o que significa que nem sempre 

esta coleção de fluido na ATM pode ser considerada patológica (Yamamoto, 2003; Park et al., 

2012; Roh et al., 2012; Hasan & Abdelrahman, 2014; Yang et al. (2017). Yang et al. (2017) 

relatou que o volume de exsudato é  maior no grupo de pacientes com deslocamento de disco 

comparado ao grupo normal e esta relação foi significativa. Contudo, a presença de efusão 

tem sido observada com menos incidência nas ATMs com posição normal do disco, o que 

poderia estar de acordo com a hipótese de que a presença de pequenas quantidades de fluido 

sinovial ser uma condição normal, ou que a efusão é indicativo de uma resposta do tecido 

sinovial a um estímulo inflamatório na ATM com posição normal do disco (Hasan & 

Abdelrahman, 2014; Yang et al., 2017).  

 A diminuição da translação condilar ocorre quando o ápice do côndilo translada 

aquém do vértice da eminência articular, ou seja quando o côndilo se localiza posterior à 

eminência na abertura máxima de boca (Cholitgul et al., 1997; Hasan & Abdelrahman, 2014). 

Tem sido observada mais frequentemente no deslocamento do disco sem redução, no qual o 

disco deslocado anteriormente age como uma interferência mecânica, impedindo a realização 

da translação anterior do côndilo até o ápice da eminência articular, apresentando 

manifestação clínica de limite de abertura bucal. A diminuição da translação condilar também 

pode estar associada às desordens musculares (Okeson, 2000; Schmitter et al., 2004; Park et 

al., 2012; Hasan & Abdelrahman, 2014; Yang et al., 2017). 

 O aumento da translação condilar ocorre quando o ápice do côndilo translada além do 

ápice da eminência articular (Hasan & Abdelrahman, 2014). Tal excursão excessiva do 

côndilo pode causar danos aos tecidos e às células sinoviais produzindo desarranjo interno na 

ATM (Senna et al., 2009).   
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Quando o disco é deslocado anteriormente, o tecido retrodiscal se posiciona entre o 

côndilo e o osso temporal. Se a carga for muito grande, o côndilo se movimentará através do 

tecido retrodiscal e se articulará diretamente com a fossa, iniciando o processo destrutivo. O 

deslocamento anterior do disco leva a mudanças degenerativas do disco e da superfície 

articular. As anormalidades nos tecidos ósseos tem uma relação direta com o grau do 

deslocamento do disco (Okeson, 2000; Amaral et al., 2013; Hasan & Abdelrahman, 2014). 

As ATMs são estruturas que resistem a repetitivos e altos níveis de carga que são  

absorvidas pelo disco articular, quando este encontra-se em posição fisiologicamente normal. 

Quando o disco encontra-se deslocado sem redução, ele não fica localizado entre o côndilo e a 

eminência articular, nem durante o estado funcional nem durante o estado de repouso 

(Sylvester et al., 2011). Com o disco deslocado, o tecido retrodiscal se posiciona entre o 

côndilo e o osso temporal e ficam expostos à pressão excessiva adicional. Se a carga imposta 

sobre a ATM for muito grande, não pode ser resistida, o côndilo se movimentará através do 

tecido retrodiscal e se articulará diretamente com a fossa, iniciando o processo destrutivo, 

ocorrendo mudanças degenerativas, isto é, a osteoartrite e a osteoartrose. A osteoartrite é uma 

progressão do desarranjo interno da ATM, particularmente o deslocamento do disco sem 

redução (Okeson, 2000; Ahmad & Schiffman, 2016; Dias et al., 2016;  Orhan et al., 2017; 

Takahara et al., 2017). 

A osteoartrite, é uma doença articular comum, não inflamatória, degenerativa, 

resultado do colapso e perda da cartilagem da articulação, caracterizada por uma 

deteriorização das superfícies articulares e simultaneamente remodelação do osso subjacente. 

A cartilagem é o tecido que cobre a superfície articular e é essencial para a função articular 

apropriada, pois permite que a borda do osso deslize uma sobre a outra suavemente. É o 

resultado de eventos mecânicos e biológicos que interferem na manutenção da saúde da 

cartilagem. A cartilagem pode ser perdida devido a atrição dos ossos entre si. Quando a 

degradação da cartilagem excede os episódios de tentativa de reparação, as alterações ósseas 

degenerativas ocorrem, caracterizadas pela deterioração da cartilagem articular e do osso 

subjacente (Emshoff et al., 2003c; Sylvester et al., 2011; Yura et al., 2015). Segundo Emshoff 

et al. (2003d) as forças anormais nas articulações com desarranjo interno deveriam estar 

associados à remodelação secundária e mudanças degenerativas.  

A associação entre deslocamento do disco sem redução e osteoartrite pode ser 

explicada pelo fato de que o deslocamento do disco sem redução envolve uma posição de 
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disco permanentemente deslocada, bem como a ocorrência de osteófitos e erosão da superfície 

articular (Dias et al., 2016). As anormalidades nos tecidos ósseos tem uma relação direta com 

o grau do deslocamento do disco (Hasan & Abdelrahman, 2014). Os autores Hasan  & 

Abdelrahman (2014) observaram um aumento  da incidência de osteoartrite do deslocamento 

do disco com redução para deslocamento do disco sem redução, o que suporta a hipótese de 

que a progressão do deslocamento de disco seja um fator etiológico para osteoartrite.  

Tem sido encontrada na literatura uma relação entre o desarranjo interno e as 

mudanças morfológicas associadas à remodelação secundária e às mudanças degenerativas 

observadas nas imagens de RM (Dias et al., 2016; Takahara et al., 2017). A relação entre a 

morfologia da ATM e a DTM é um fato controverso (Paknahad et al., 2016). De acordo com 

Yamada et al. (2004), a presença de DTM pode gradualmente modificar a estrutura óssea da 

articulação e isto parece estar relacionado à adaptação do côndilo, do disco articular e da 

eminência articular à carga funcional das forças de mastigação e essas cargas influenciam a 

morfologia dessas estruturas. 

 A carga mecânica constante imposta sobre a ATM pode ser o gatilho para a produção 

ou liberação de radicais livres, citocinas, metabólitos e enzimas que degradam a matriz óssea. 

Numa ATM normal, estas substâncias podem ser envolvidas na remodelação de tecidos 

articulares em resposta à forças funcionais. Sob condições patológicas, se a demanda 

funcional exceder a capacidade adaptativa do indivíduo, gera a degeneração da superfície 

articular da ATM, característica de osteoartrite e osteoartrose. Portanto, as mudanças ósseas 

degenerativas na ATM são resultados da remodelação óssea disfuncional e isso é devido a 

uma diminuição da capacidade adaptativa da sua superfície articular e da sobrecarga na 

articulação, as quais excedem a capacidade adaptativa normal de cada indivíduo. Essas 

mudanças ósseas degenerativas são caracterizadas por uma variedade de mudanças 

morfológicas na estrutura óssea do côndilo, da fossa glenóide e da eminência (Leeuw et al., 

1995; Okeson, 2000; Faria et al., 2010; Cortés et al., 2011; Hasan  & Abdelrahman, 2014; 

Dias et al., 2016; Takahara et al., 2017).             

 Estas mudanças no côndilo incluem o achatamento, irregularidades da superfície, 

esclerose e formação de osteófito. As mudanças na eminência articular e na fossa glenóide 

frequentemente se apresentam com achatamento ou erosão da superfície articular e esclerose 

subcortical (Emshoff et al., 2003c; Ahmad et al., 2009; Okeson, 2013). Estas mudanças 

degenerativas produzem inflamação que geram os sintomas que se resolvem com o tempo.  
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Enquanto que nas imagens de RM as mudanças degenerativas aumentam de extensão com os 

anos, os sinais clínicos diminuem (Leeuw et al., 1996; Lamot et al., 2013).  

Os sinais clínicos da osteoartrite ou osteoartrose são os sons articulares de crepitação 

durante os movimentos mandibulares, irregularidades, desvios e limitação dos movimentos 

funcionais da mandíbula e dor. Contudo, em alguns casos, o processo degenerativo não 

apresenta características clínicas que indicam a doença, sendo a osteoartrite/osteoartrose 

diagnosticadas através de exames de imagem (Leeuw et al, 1995; Emshoff et al., 2003d; 

Campos et al., 2008; Galhardo et al., 2013b; Hasan & Abdelrahman, 2014). Para Duarte Filho 

& Ferreira (1994), a crepitação,  é comum em osteoartrite, e está normalmente associada com 

mudanças de superfície articular óssea, mas pode também estar associada ao deslocamento ou 

perfuração de disco. A osteoartrite ocorre quando as mudanças ósseas são ativas, condição 

que é frequentemente dolorosa, e os sintomas dolorosos são acentuados pelo movimento 

mandibular (Okeson, 2000; Faria et al., 2010). A osteoartrose é uma desordem degenerativa 

crônica de uma articulação sinovial, afetando inicialmente a cartilagem articular e o osso 

subcondral pelo aumento da carga mecânica, estresse e injúria na articulação, com ou sem 

inflamação secundária. A osteoartrose geralmente não apresenta dor (Leeuw et al., 1996; 

Lamot et al., 2013; Ahmad & Schiffman, 2016). 

 Segundo Okeson (2013), as desordens da ATM podem seguir uma sequência de 

eventos progressivos, desde os primeiros sinais de disfunção até a osteoartrite. Estes eventos 

normalmente seguem os seguintes caminhos: 

1- Articulação saudável normal 

2- Perda da função côndilo-disco normal devido a: macrotrauma, resultando no 

alongamento dos ligamentos e o microtrauma causando alterações na superfície 

articular e reduzindo a suavidade do movimento entre as superfícies articulares. 

3- Inicia-se um movimento de translação anormal entre o côndilo e o disco. 

4- A borda posterior do disco torna-se mais afinada. 

5- Alongamento dos ligamentos discais e retrodiscais inferiores. 

6- O disco torna-se deslocado com redução, podendo apresentar o estalido único ou 

recíproco. 

7- O disco torna-se deslocado sem redução (bloqueio fechado) 

8- Retrodiscite  

9- Osteoartrite 
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Para Okeson (2013), apesar desta sequência seja lógica, alguns pacientes se 

apresentam em uma fase, mas não necessariamente progridem para a próxima, podendo o 

paciente alcançar um nível de adaptabilidade e não haver mais progressão. 

 Leeuw et al. (1995) relataram que o papel do deslocamento do disco no curso da 

osteoartrite permanece obscuro, porque esta condição pode progredir para um permanente 

deslocamento de disco com subsequente mudanças degenerativas, mas também pode persistir 

por várias décadas sem levar a mudanças ósseas degenerativas visíveis radiograficamente. 

Existem vários relatos na literatura, no entanto, a relação entre osteoartrite e o desarranjo 

interno da ATM não está totalmente compreendida, se a alteração na morfologia da ATM 

precede ou é o resultado da adaptação dessas estruturas ósseas ao deslocamento do disco, 

portanto, parece claro que a morfologia e a função não podem ser dissociadas (Sylvester et al., 

2011; Ahmad & Schffman, 2016; Orhan et al., 2017; Rabelo et al., 2017b). 

A tomografia computadorizada e a ressonância magnética são exames indicados para 

diagnóstico da osteoartrose, sendo que a RM tem a grande vantagem de não expor o paciente 

à radiação ionizante e ser um exame padrão ouro na determinação da posição do disco 

articular (Katzberg, 1989).  

Características radiográficas que levam ao diagnóstico de doença degenerativa, 

osteoartrite e osteoartrose são: osteófito, erosão da superfície, pseudocisto subcortical, 

achatamento da superfície articular e esclerose subcortical (Leeuw et al., 1995; Emshoff et al, 

2001; Campos et al., 2008; Galhardo et al., 2013b; Hasan & Abdelrahman, 2014; Ahmad & 

Schiffman, 2016). Estas características são definidas como: 

1- Osteófito: é uma hipertrofia marginal com bordas escleróticas e formação angular 

exofítica de tecido ósseo decorrente da superfície (Ahmad & Schiffman, 2016).  

2- Erosão da superfície: é a perda da continuidade do córtex articulado do côndilo ou da 

fossa (Ahmad & Schiffman, 2016).  

3- Pseudocisto Subcortical: é definido como uma cavidade abaixo da superfície articular 

que desvia do padrão normal da medula óssea. Não é um cisto verdadeiro, mas sim a 

perda de trabeculação (Ahmad & Schiffman, 2016).  

4- Achatamento da superfície articular: é uma perda do contorno redondo da superfície 

do côndilo (Ahmad & Schiffman, 2016). 
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5- Esclerose subcortical: condição em que a densidade óssea é significativamente 

aumentada (Ahmad et al 2009, Roh et al 2012; Ahmad & Schiffman, 2016; Kumar 

2015). 

 Achatamento e esclerose subcortical podem ser indeterminados para doenças 

articulares degenerativas, pois podem representar o envelhecimento, a remodelação funcional 

das articulações ou um precursor da doença das articulações degenerativas. 

Longitudinalmente podem progredir para doenças ósseas degenerativas ou como tal, 

representaria a remodelação regressiva, enquanto que se não progredir, representaria uma 

remodelação adaptativa (Ahmad & Schiffman, 2016). Alterações de forma nos tecidos moles 

e ósseos da ATM, como um osteófito no côndilo são observados frequentemente em 

articulações com deslocamento do disco sem redução (Cholitgul et al., 1997). 

As Figuras 16 à 19 ilustram algumas características da osteoartrite e osteoartrose. A 

Figura 16 representa a mudança osteoartrítica com aplainamento ou achatamento da superfície 

articular do côndilo e o osteófito, mostrando no ponto D o disco deslocado anteriormente. A 

Figura 17 mostra a perfuração de cavidade glenóide, a Figura 18 mostra a degeneração da 

fossa glenóide e a Figura 19 mostra um osteófito no côndilo.  

 

Figura 16 - Mudança osteoartrítica. 

Aplainamento ou achatamento da superfície articular do côndilo e osteófito. A, disco deslocado anteriormente e 
o côndilo se articulando totalmente com os tecidos retrodiscais (TRetro). B, erosão das superfeicies articulares 
(D - disco deslocado anteriormente). Fonte: Okeson, 2000. 

 

 

 

 

TRetro 
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Figura 17 - Perfuração da cavidade glenóide. 

 

Fonte: Learreta et al., 2004. 
 

 Figura 18 – Degeneração da fossa glenóide.  

 

 
 
Fonte: Learreta et al., 2004. 
 

 

A Figura 19 mostra um osteófito no côndilo. Esta alteração significativa agride os 

tecidos retrodiscais e pode causar dor. 

 
 

Observar	a	verticalização	da	raiz	transversa	
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Figura 19 - Osteófito no côndilo (seta). 

 

 
Fonte: Okeson, 2000 

  

 Algumas desordens de desarranjo de disco resultam de problemas entre as superfícies 

articulares. Se algum fator etiológico, como o microtrauma (apertamento de dentes, bruxismo, 

intercuspidação instável dos dentes) prejudicar a lubrificação de uma articulação saudável, 

tornando-a insuficiente, isto é, diminuindo o líquido sinovial, a fricção entre as superfícies 

articulares aumenta, podendo ocorrer abrasão das superfícies ou levar à criação de aderências. 

Aderências são colagens temporárias das superfícies articulares, enquanto adesões são 

colagens mais permanentes (Okeson, 2000).  

 Na Figura 20 pode ser vista a representação de aderência ou adesão intracapsular no 

espaço articular superior em uma espécime de cadáver fresco.  
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Figura 20 - Aderência/Adesão intracapsular.  

A - disco assentado na fossa e os tecidos parecem normais; B - nota-se que à medida que o côndilo se move para  
fora da fossa, a borda posterior do disco não se move devida à adesão intracapsular no espaço articular superior, 
sinalizada por ‘Ad’.  Fonte: Okeson, 2013. 

 

A Figura 21  mostra aderência ou adesão intracapsular no espaço articular inferior.  

 
 

Figura 21 – Aderência/Adesão no espaço articular inferior entre o côndilo e o 
disco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Okeson, 2013. 
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2.2.1 Etiologia das desordens temporomandibulares 

 

A etiologia das DTMs é complexa e multifatorial. Existem numerosos fatores que 

podem contribuir para estas desordens:  

- Fatores predisponentes: inclinação da eminência articular, morfologia do côndilo e 

da fossa glenóide, frouxidão articular, fatores hormonais, inserção do músculo pterigoideo 

lateral superior (Okeson, 2013; Chisnoiu et al., 2015).  

- Fatores iniciantes (eventos que desencadeiam o alongamento dos ligamentos discais 

ou adelgace o disco podendo causar o desarranjo interno): macrotrauma (trauma direto e 

indireto), microtraumas, tratamento ortodôntico, hábitos parafuncionais (bruxismo) (Okeson, 

2013; Chisnoiu et al., 2015). 

- Fatores perpetuantes: 1- fator comportamental (condição postural), 2- social, 3-

emocional (ansiedade ou depressão), atividade parafuncional (Okeson, 2013; Chisnoiu et al., 

2015).  

As eminências articulares mais inclinadas, são mais propensas a apresentar um maior 

movimento côndilo-disco durante a função, podendo aumentar o risco de alongamento do 

ligamento, levando ao desarranjo interno. Côndilos planos ou triangulares e fossa glenóide em 

forma de V invertido parecem ser mais vulneráveis  ao desarranjo interno (Okeson, 2013). 

Algumas ATMs apresentam mais liberdade ou frouxidão dos ligamentos articulares do 

que outras, e esta frouxidão pode ser generalizada e pode ser causada por níveis aumentados 

de estrogênio. Isto poderia explicar a predominância de mulheres com DTM (Okeson, 2013).  

A influência hormonal, particularmente o estrogênio, principalmente a fase pré-

menstrual da mulher, e o uso de contraceptivos orais, parecem estar associados a um aumento 

dos sintomas de DTM, sugerindo que a variação dos níveis de estrogênio pode alterar alguma 

via de transmissão nociceptiva, um fator importante em determinadas vias de dor (Okeson, 

2013).  

Maior de inserção de fibras do músculo pterigóideo superior no disco articular for 

maior do que no colo do côndilo, a função muscular será mais influenciada pela posição do 

disco, isto é, os discos parecem se deslocar rapidamente, inclusive sofrendo luxação (Okeson, 

2013). 
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O trauma direto, como através de um golpe direto no queixo, uma queda ou acidente, 

empurraria a mandíbula, fazendo com que o côndilo seja subitamente deslocado da fossa 

glenóide; iatrogenia como uma consulta odontológica demorada, procedimentos de intubação 

ou qualquer abertura ampla e estendida da boca, apresentam potencial de alongar os 

ligamentos discais. Trauma indireto está associado à lesão cervical do tipo extensão-flexão. 

Microtrauma refere-se a qualquer força pequena que seja repetidamente aplicada às estruturas 

articulares por um longo período de tempo, podendo ser resultante da carga articular 

associada à hiperatividade muscular, como bruxismo ou apertamento de dentes, a má posição 

de intercuspidação dos dentes e a relação côndilo-disco-fossa instável (Okeson, 2013).  

A ortodontia, como qualquer tratamento odontológico que produza uma condição 

oclusal em desarmonia com a posição músculoesquelética estável da articulação (Okeson, 

2013). 

A hiperatividade muscular é qualquer aumento na atividade muscular acima do 

necessário para a função. Inclui não só as hábitos parafuncionais, que são definidos como 

quaisquer hábitos que fujam da normalidade e prejudiquem um órgão ou sistema. As 

parafunções diurnas se apresentam nos hábitos de mascar chiclete, morder lápis, roer unhas, 

apertar os dentes. As parafunções noturnas, bruxismo, ocorrem durante o sono, são 

representadas pelo apertar ou ranger os dentes durante o sono. O hábitos parafuncionais 

trazem consequências a ossos, dentes e tecidos moles. O estresse, ansiedade e outros fatores 

psicológicos induzem a hiperatividade muscular que geram desarranjo interno na ATM e 

artrite (Chisnoiu et al., 2015). As parafunções são fatores de risco para a DTM (Okeson, 2000; 

Figueiredo et al., 2009; Okeson, 2013). A atividade parafuncional pode não ser a causa 

principal dos sintomas de DTM, mas um fator perpetuante que mantém ou acentua os 

sintomas (Okeson, 2013)  

 

2.2.2 Sintomatologia das desordens temporomandibulares 

 
O desarranjo interno tem sido considerado um mecanismo na patogênese da disfunção 

da ATM associada com os sintomas clínicos, como dor, sons articulares e função anormal da 

mandíbula (Orhan et al., 2017). 

Os sintomas clínicos mais comuns das DTMs são dor, disfunção e sons articulares 

(Jung et al., 2015), como consequências das alterações ósseas e dos tecidos moles dessa 
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articulação e o posicionamento do disco articular (Cozzolino et al., 2008). O paciente com 

disfunção da ATM geralmente apresenta-se com “click” audível ou palpável, estalo ou 

estalido, durante a abertura e/ou fechamento de boca, podendo mostrar um desvio lateral da 

mandíbula. Na maioria dos casos estes sintomas são atribuídos a desalinhamento de disco 

(Duarte Filho & Ferreira, 1994). Incluem-se também nos sintomas, dores musculares,  dor 

miofascial,  cefaleia e limitação na abertura bucal. (Machado et al., 2010; Yang et al., 2017). 

Os sintomas otológicos mais citados relacionados às DTMs são zumbido, otalgia, plenitude 

auricular, perda da audição e vertigem, embora a associação destes sintomas com as DTMs 

ainda não esteja esclarecida (Machado et al., 2010).  

 Dor na articulação é chamada de artralgia e se origina de nociceptores localizados nos 

tecidos moles ao redor da articulação: os ligamentos discais, os ligamentos capsulares e os 

tecidos retrodiscais. Quando esses ligamentos são alongados ou os tecidos retrodiscais 

comprimidos, os nociceptores enviam sinais de dor, e a dor é reconhecida. O indivíduo não 

consegue diferenciar as três estruturas, de modo que quaisquer nociceptores estimulados em 

qualquer uma dessas estruturas emite sinais percebidos como dor articular. A artralgia 

originada a partir de estruturas articulares saudáveis normais é uma dor aguda, súbita e 

intensa, intimamente relacionada ao movimento articular, dor que desaparece quando a 

articulação permanece em repouso. Se as estruturas articulares se romperem, resulta em perda 

das superfícies articulares normais, a inflamação pode produzir uma dor constante, originada 

no osso subarticular, dor que é acentuada pelo movimento articular (Okeson, 2013). 

 A dor é um fator extremamente individual, cujo limiar pode variar muito entre os 

indivíduos, mas ainda assim, para Queiroz et al. (2013) a  dor na ATM é o evento mais 

relevante associado às DTMs. Embora a etiologia da dor na ATM permaneça não esclarecida, 

o desarranjo interno, a osteoartrite, a efusão e o edema ósseo podem ser considerados como 

fatores etiológicos (Ohran et al., 2017).  

 A disfunção é comum nas DTMs, e se apresenta como uma alteração do movimento 

normal do côndilo-disco, ou diminuição da amplitude do movimento mandibular com 

produção de sons, estalido ou estalo e crepitação. Clinicamente observa-se como uma 

incapacidade de abrir a boca amplamente (Okeson, 2013).  

 A dor e a limitação de abertura bucal afetam a interação social e impedem o 

diagnóstico e o plano de tratamento. Por isso, a dor e a restrição dos movimentos 

mandibulares têm efeitos significativos sobre a qualidade de vida e o relacionamento social do 
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paciente e, portanto, são de fundamental importância se obter o diagnóstico e tratamento 

apropriados (Senna et al., 2009; Jung et al., 2015). A limitação do movimento mandibular 

podem refletir uma desordem na ATM e/ou nos músculos mastigatórios (Celic et al., 2004). 

Segundo os autores Schmitter et al. (2004) e Yang et al. (2017) a restrição da mobilidade 

condilar está frequentemente associada com doenças articulares da ATM que não foram 

identificadas durante o exame clínico e afirmaram que a diminuição da translação condilar 

com manifestação clínica de limite de abertura bucal geralmente apresentaram associação 

com o deslocamento do disco sem redução. Figueiredo et al. (2009) observaram que os 

portadores de mialgia possuem seis vezes mais chances de apresentarem limitação de abertura 

bucal. Segundo Okeson (2000), a mialgia é causada pela hiperatividade dos músculos e por 

movimentos repetitivos por tempo prolongado; e a limitação de abertura bucal pode ser 

ocasionada por inflamação dos componentes intrarticulares, espasmo muscular e/ou 

deslocamento unilateral do disco (Molina, 1995).  

A dor miofascial é um dos sintomas mais comuns das DTMs, e é caracterizada por 

dores e fraqueza dos músculos da cabeça e do pescoço, hiperalgesia, cefaleia, dor cervical e 

podem causar dor e disfunção da ATM (Sherman & Turk, 2001; Santos et al., 2013; Witzel et 

al., 2015). A principal característica da dor miofascial são os “trigger points” ou pontos de 

gatilho, que se apresentam clinicamente como áreas muito pequenas, como nódulos 

hipersensínveis, localizadas no tecido muscular, áreas musculares dolorosas à palpação, os 

quais causam impulsos dolorosos transmitidos além dos limites do músculo em questão, e 

pode provocar diminuição da amplitude do movimento articular, dor local e dor referida (La 

Touch, 2007; Gerwin et al., 2014; Macedo et al., 2015). Os “trigger points” nos músculos 

matigatórios podem referir a dor para a ATM, simulando artralgia temporomandibular 

(Macedo et al., 2015). Segundo Syed et al. (2015) e Macedo et al. (2015) a dor miofascial e a 

disfunção representam as mais comuns causas de dor mastigatória que levam os pacientes a 

buscar tratamento odontológico. A dor miofascial está presente no mínimo em 50% dos 

pacientes que apresentam DTM (Sherman & Turk, 2001; La Touch, 2007; Okeson 2013; 

Santos et al., 2013; Witzel et al., 2015; Syed et al 2015).  

 A dor miofascial pode ser consequência do apertamento de dentes (parafunção diurna) 

ou bruxismo noturno resultante do estresse e da ansiedade, sendo a desarmonia oclusal um 

fator modificador ou agravante (Syed et al., 2015).  Também pode ocorrer devido a problemas 

na ATM, tais como os deslocamentos de disco com e sem redução. A dor miofascial é 

avaliada através do exame clínico, enquanto que a doença articular é verificada pela RM 
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(Syed et al., 2015; Zheng et al., 2016). Segundo La Touch, (2007) e Macedo et al. (2015) o 

diagnóstico clínico é insuficientemente confiável para a precisão diagnóstica de dor 

miofascial, em comparação com a RM, e que para se obter um diagnóstico diferencial e 

definitivo, a análise das imagens de RM é fundamental para determinar se a desordem é 

somente muscular, ou se é uma desordem articular ou a combinação das duas. Um diagnóstico 

diferencial adequado é importante à fim de orientar nos estágios do tratamento (La Touch, 

2007). 

A cefaleia é um sintoma comum que, segundo Ungari et al. (2012), afeta milhões de 

pacientes, de todas as idades, principalmente a população adulta, com prevalência do sexo 

feminino, na terceira década de vida, podendo comprometer a performance no trabalho e a 

qualidade de vida. Estima-se que 90% da população em geral sofreram no mínimo um 

episódio de cefaleia (Di Paolo et al., 2017).  Para Ungari et al. (2012), as DTMs podem levar 

à cefaleia secundária. Segundo Ungari et al. (2012), Akhter et al. (2013) e Abouelhuda et al. 

(2017), pacientes diagnosticados com DTM, com dor na ATM, frequentemente reportam 

cefaleia do tipo tensão. Entretanto, segundo Ungari et al. (2012), na literatura, existem poucos 

dados relativos a cefaleia em pacientes que sofrem de DTM, e relataram que os sinais e 

sintomas mais comuns de DTM como sons articulares, limitação de abertura bucal, dor facial, 

disfunção mandibular, dor periauricular, entre outros, causam a interrupção do equilíbrio 

fisiológico, e levam a disfunção na estrutura articular e consequentemente, cefaleia. Pacientes 

com cefaleia e DTM reportaram aumento do nível de dor e incapacidade, comparado com 

pacientes que apresentam somente DTM (Di Paolo et al., 2017).  

 A otalgia pode se apresentar em um ou ambos os ouvidos e pode ter duração de curto 

ou longo tempo. Tem várias causas potenciais. As otalgias primárias são devido a causas 

patológicas do ouvido. Contudo, mais de 50% são classificadas como secundárias, como as 

que são causadas pelas DTMs (Macedo et al., 2014). A associação das DTMs com os 

sintomas otológicos ainda não está esclarecida. A hiperatividade dos músculos da mastigação 

pode contrair o músculo tensor do tímpano e a membrana timpânica, resultando em otalgia ou 

no sintoma de plenitude auricular (Machado et al., 2010). Segundo Figueiredo et al. (2009) a 

otalgia poderia possivelmente ser explicada pela proximidade da ATM com as estruturas do 

ouvido. Isto poderia ser consequência da irritação mecânica do nervo auriculotemporal ou 

alguma interferência dentro da região da fissura petrotimpânica, devido ao estado 

inflamatório/degenerativo da articulação. A causa da otalgia em pacientes com DTM sem 
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condição patológica no ouvido ou na nasofaringe é explicada pela dor referida originada dos 

músculos mastigadores ou da ATM (Akhter et al., 2013). 

A ATM é descrita como silenciosa, contudo sons articulares podem ser ouvidos nos 

indivíduos que apresentam sintomas típicos de DTM. Os sons na ATM provavelmente 

refletem alguma anormalidade na estrutura e função da articulação, na deformação ou na 

fricção entre as estruturas articulares ou na qualidade do líquido sinovial. Estes eventos geram 

os sons articulares (Bisi et al., 2010). Os ruídos articulares são estalos ou estalidos e as 

crepitações. O estalo é um som único de curta duração. A crepitação é um som múltiplo de 

triturar (Okeson, 2000).  

O estalo ou estalido ocorre durante o movimento de abertura de boca, quando o disco 

encontra-se anteriormente deslocado, à medida que o côndilo se movimenta da borda 

posterior para a zona intermediária do disco (entre as posições 2 e 3 do esquema da Figura 

22). O estalo recíproco ocorre antes que a posição articular fechada seja atingida, isto é, 

quando o côndilo novamente se move da zona intermediária para a borda posterior do disco, 

voltando o disco a se tornar deslocado devido a diminuição da pressão interarticular na 

posição de repouso, o que faz com que o tônus do músculo pterigoideo lateral puxe o disco 

para anterior. Isto ocorre entre as posições 8 e 1 do esquema da Figura 22 (Okeson, 2000).  

O estalo articular é um sinal comum geralmente relacionado ao desarranjo interno, 

como citam Cholitgul et al. (1997), Okeson (2000), Manfredini et al.(2008), Park et al. 

(2012). Segundo Manfredini et al., (2008), é um dos sintomas mais frequentemente registrado 

nas solicitações de RM para o diagnóstico de deslocamento do disco com redução. Contudo, a 

significância clínica dos sons articulares como sinais patológicos tem sido questionada, 

devido à fraca associação com a dor e a disfunção, que são um dos principais motivos de 

busca de tratamento pelos pacientes (Manfredini et al., 2008). Segundo Katzberg (1989), o 

estalo na abertura de boca é produzido quando ocorre o impacto do côndilo e do disco no osso 

temporal. O som de crepitação da ATM tem sido considerado como um sinal clínico 

indicativo de danos na superfície articular, ou um sinal de osteoartrite. Este autor ressaltou 

que a ausência de sons na ATM, não é um indicativo de normalidade da articulação. 

Clinicamente, o deslocamento do disco com redução apresenta movimento mandibular 

normal ou limitado devido a dor, podendo apresentar sons articulares, estalo, durante os 

movimentos (Ahmad & Schiffman, 2016). Park et al. (2012), afirmaram que o deslocamento 

do disco com redução é a causa mais comum de estalos na ATM, enquanto que no 
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deslocamento do disco sem redução frequentemente ocorre limitação no movimento 

mandibular.  

A Figura 22 mostra o esquema  do deslocamento do disco com redução e a etapa deste 

movimento em que ocorre o estalo ou estalido único. 

 

Figura 22 - Estalido único. 

 
Entre as posições 2 e 3, um estalido ocorre quando o côndilo se movimenta da borda posterior para a zona 
intermediária no disco. Função normal do côndilo-disco durante o movimento de abertura e de fechamento. Na 
posição articular fechada (1), o disco está novamente deslocado para frente e medialmente pela atividade do 
pterigoideo lateral superior. Fonte: Okeson, 2013. 

 

Com a progressão do desarranjo interno, o disco é deslocado mais anteriormente, e 

permanece anterior ao côndilo, durante todo o ciclo de abertura e fechamento. Esta fase 

ocorre limitação de abertura de boca e desvio da mandíbula (Faria et al., 2009). O 

deslocamento do disco sem redução se caracteriza pela ausência de estalido, porém com 

história anterior de estalido, apresenta travamento durante a abertura da boca e dor na ATM, 

ocorrendo assim, limitação na distância em que o côndilo pode transladar para frente, 

Estalo	Estalido 
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diminuição da translação condilar (Okeson, 2000; Calderon et al., 2008). O deslocamento do 

disco sem redução com limite de abertura bucal apresenta desvio durante a abertura na 

direção da ATM envolvida e limitação do movimento no lado contralateral, acompanhado de 

dor e limitação funcional, comprometendo principalmente a mastigação (Ahmad & 

Schiffman, 2016).  

Roh et al. (2012) afirmaram que alguns estudos têm mostrado que os sinais e sintomas 

clínicos de deslocamento anterior do disco melhoram espontaneamente sem nenhum tipo de 

tratamento. Por outro lado, em determinadas situações podem progredir para dor na ATM 

e/ou doença degenerativa.  

 

2.2.3 Métodos de imagem na avaliação da articulação temporomandibular 

 
 O diagnóstico das DTMs é atingido através da anamnese, do exame físico do paciente 

e pelos métodos de Imagem que são usados para avaliar a integridade, a função e a relação 

dos componentes estruturais, para confirmar a presença e a progressão da doença existente, 

para que seja estabelecido um tratamento adequado (Mahl & Silveira, 2002; Ferreira et al., 

2016).  

 Os métodos de Diagnóstico por Imagem são indicados para pacientes com condições 

clínicas que incluem sintomas como dor na ATM, presença de sons articulares (estalo ou 

crepitação), alterações funcionais como a projeção lateral do côndilo durante a abertura de 

boca, luxação da mandíbula e frequentes subluxações, restrição de abertura de boca, suspeita 

de processo neoplásico e da presença de osteoartrite ou osteoartrose (Ferreira et al., 2016). 

Dor e disfunção associadas, sugerem deslocamento de disco, mas se os sintomas são 

refratários para a terapia conservadora, são necessárias Imagens para o diagnóstico da DTM, 

sendo que a RM é o método ideal para avaliação dos tecidos moles da ATM (Brooks et al., 

1997). 

A posição do disco não pode ser detectada somente pelo exame clínico. Alguns 

métodos de diagnóstico por Imagem foram utilizados para tal finalidade, como a artrografia 

diagnóstica e a Tomografia computadorizada (TC), e atualmente a RM é o método mais 

utilizado (Katzberg, 1990; Calderon et al., 2008).  
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Durante as décadas de 70 e 80, a artrografia foi amplamente utilizada como método de 

diagnóstico por Imagem para as desordens da ATM. A utilização da artrografia diagnóstica 

foi considerada um método fiel na determinação da posição do disco, porém por ser invasiva, 

desconfortável e com significante exposição à radiação, deixou de ser utilizada. Além de não 

poder ser realizada em pacientes com hipersensibilidade ao contraste iodado, também é 

contraindicada em pacientes com infecção aguda (Calderon et al., 2008). Para Katzberg, 

(1990), a artrografia tem a desvantagem de ser um procedimento invasivo necessitando de 

injeção de solução de contraste dentro dos compartimentos superior e inferior da ATM, e 

envolve uma alta dose de radiação.         

A TC pode fornecer informações importantes quando se necessita de detalhes de toda 

a anatomia óssea. É utilizada na avaliação de deformidades ósseas, mas tem a desvantagem de 

uso de radiação (Katzberg, 1990). Apresenta, adicionalmente, a vantagem das reconstruções 

tridimensionais, que são úteis na avaliação das deformidades ósseas (Katzberg, 1989). 

A  RM, introduzida em meados dos anos 80, tem sido utilizada para Imagem da ATM 

desde 1984. Rapidamente superou a artrografia e a tomografia computadorizada e tornou-se o 

método de primeira escolha para o diagnóstico das anormalidades dos tecidos moles da ATM, 

devido à alta acurácia na determinação da posição do disco (Ramos et al., 2004).  

A RM veio revolucionar o diagnóstico e o tratamento das DTMs, com as grandes 

vantagens de não ser um método invasivo, não requer radiação ionizante para se conseguir a 

imagem, proporciona imagens multiplanares de alta precisão dos tecidos moles da ATM, que 

são prontamente obtidas e facilmente interpretadas. A RM fornece imagem detalhada dos 

tecidos moles e ósseos, e não provoca danos biológicos. É uma técnica de diagnóstico de 

custo elevado, porém, é o exame mais indicado para avaliar a morfologia e estrutura do disco, 

o seu deslocamento parcial ou total, adesões e osteoartrose, processos inflamatórios, 

hematomas, tumores e cistos, presentes nos tecidos adjacentes à ATM. É também indicada na 

avaliação na integridade e relação anatômica da estrutura neural, a qual, quando comprimida 

pelo tumor ou processo vascular, pode produzir dor orofacial (Katzberg, 1990; Brooks et al., 

1997; Mahl & Silveira, 2002; Ramos et al., 2004; Cozzolino et al., 2008; Calderon et al., 

2008; Faria et al., 2010; Ferreira et al., 2016; Orhan et al, 2017; Talmaceanuet et al., 2018). 

A acurácia de um exame diagnóstico é a probabilidade do teste fornecer resultados 

corretos. A sensibilidade é a capacidade de um teste identificar indivíduos doentes, em uma 

amostra, quando eles estão realmente doentes (positivo verdadeiro), e a especificidade é a 
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capacidade de um teste identificar indivíduos sadios, em uma amostra, quando eles são 

realmente sadios (negativo verdadeiro) (Calderon et al., 2008). Segundo Brooks et al. (1997) e 

Talmaceanu et al. (2018), a RM tem uma acurácia de 95%. Bell et al. (1992) e Calderon et al. 

(2008) afirmaram que a RM tem uma sensibilidade de 98% e especificidade de 96% para 

identificação da posição do disco articular. 

 
Figura 23 – Comparação de contraste dos tecidos moles em uma imagem de 

tomografia computadorizada (A)  comparando com a  ressonância magnética (B). 
 

 
 

 
 

 

2.3 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 

 
O exame de RM é um um método de diagnóstico por imagem que não utiliza radiação 

ionizante. Retrata as imagens com alta definição dos órgãos através da utilização do campo 

magnético. O equipamento emprega ondas de rádio de baixa frequência que magnetizam os 

prótons do organismo humano (Mahl & Silveira, 2002). É um método de imagem que baseia-

se no comportamento dos prótons de hidrogênio (H+), que é o átomo mais abundante no 

corpo humano, visto ser composto por cerca de 70% de água (H2O) (Mazzola, 2009; Soares & 

Iwasaki, 2009). 

Os átomos de H+  estão normalmente desalinhados no corpo humano. Quando 

colocados dentro de um campo magnético intenso, os prótons alinham-se ao longo do eixo 

B	
A	
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deste campo magnético e retornam a posição de equilíbrio, logo cessado a força 

(radiofrequência – RF) que os fez alinharem-se ou seja, cessada a excitação, a energia 

liberada é captada, e emite um sinal ao equipamento de RM, que por sua vez forma a imagem 

(Mazzola, 2009; Soares & Iwasaki, 2009). 

O aparelho de RM é um grande ímã formado por campo magnético, originado pela 

corrente elétrica. Durante o exame, o paciente é colocado em um forte campo magnético, 

onde ondas de rádio de baixa frequência, semelhantes às ondas de aparelhos de rádio (RF), 

são enviadas aos tecidos no interior do corpo. O aparelho aplica um pulso de RF na frequência 

de precessão do hidrogênio (movimento giratório de núcleos específicos dando energia ao 

próton) que desvia-se do eixo do campo magnético. Estas ondas de rádio magnetizam os 

prótons do organismo causando uma desorganização no hidrogênio e quando o pulso de 

radiofrequência cessa o hidrogênio se estabiliza novamente e emite uma energia (spin), que 

são ondas de rádio cuja frequência depende da composição química e física de cada estrutura 

(Mahl & Silveira, 2002). Esta energia é que será captada pelo equipamento (bobina), e por 

métodos matemáticos, transformados em uma escala de cinza, formando-se as imagens do 

corpo humano. Cada estrutura do corpo possui então, sequências próprias para seu estudo 

(Mazzola, 2009; Soares & Iwasaki, 2009).  

Chama-se Magnetização Longitudinal quando o tecido é magnetizado na mesma 

direção do campo magnético. A direção de magnetização do tecido pode ser angulada do 

longitudinal para o transverso, aplicando um pulso de RF. Isto é feito periodicamente durante 

o processamento da imagem nas sequências ponderadas em T1 e T2 (Mazzola, 2009; Soares 

& Iwasaki, 2009).  

Os exames podem ainda ser realizados sem ou com administração venosa de contraste 

paramagnético à base de gadolínio, para o estudo de realce de lesões. Nos exames de ATM de 

rotina não é usado contraste (Kaplan, 2003; Mazzola, 2009; Soares & Iwasaki, 2009). 

Os sinais da imagem são gerados por núcleos de átomos de hidrogênio dos tecidos. A 

imagem por RM consiste basicamente em fazer o mapeamento dos núcleos de hidrogênio no 

interior do corpo, permitindo retratar imagens detalhadas e precisas dos órgãos do corpo. Uma 

estrutura rica em água ou gordura, com maior concentração de prótons de H+, tornan-se mais 

magnetizados, produzindo sinal de RF mais intenso, emite um hipersinal, produzindo uma 

imagem clara, mais brilhante do que aqueles com baixa densidade de prótons. Estrutura pobre 
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em água (prótons H+) emite um hiposinal, produz uma imagem escura (Mahl & Silveira, 

2002). 

A excitação dos prótons de H+ é feita utilizando-se, na técnica spin-eco (este nome é 

baseado no movimento habitual destes prótons, “spin”), duas sequências de pulso de 900 e 

1800. Estes impulsos são repetidos regularmente a intervalos de tempo, chamados “Tempo de 

Repetição” (TR), escolhido pelo médico radiologista de acordo com o estudo a ser feito. 

O tempo que separa um impulso de 900 do eco é chamado de “Tempo de Eco” (TE), 

que também é selecionável. 

A escolha do TR e do TE permite formar as imagens de RM, ou seja, ponderar as 

imagens, nas sequências em T1 ou em T2. 

Estas siglas significam padrões de tempo, ou seja, cada substância tem seu tempo 

específico. Assim sendo pode-se dizer que (Mazzola, 2009; Soares & Iwasoki, 2009): 

-T1: É o tempo de decaimento da magnetização longitudinal após ser energizado pela RF 

-T2: É o tempo de decaimento da magnetização transversas após ser energizado pela RF 

-TR: É o tempo entre cada pulso de 900 

-TE: É o tempo entre o pulso de 900 e o sinal. 

Duarte Filho & Ferreira (1994) descreveram as características da imagem pela RM de 

alguns elementos anatômicos da ATM: o osso cortical é referência de sinal mais baixo 

(aparecerá preto, ausência de sinal), a gordura é o oposto (branco, imagem hiperintensa, 

imagem“bilhante”); intermediários a estes, o disco (cinza escuro, imagem hipointensa) 

apresenta contorno liso e bem definido, tendo o aspecto na forma de “gravata de borboleta” 

com a boca fechada; e a musculatura com sinal intermediário (cinza claro).  

A Figura 24 mostra a imagem de imagem de RM de uma ATM normal. Na imagem o 

disco articular pode ser visto em forma de gravata de borboleta, com intensidade de sinal mais 

baixo, cinza escuro, apresentando contornos lisos e bem definidos, se destacando das 

estruturas anatômicas adjacentes. O osso cortical, referência de sinal mais baixo, aparece 

preto; e a musculatura com sinal intermediário, cinza claro (Duarte Filho & Ferreira, 1994).  
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Figura 24 - RM de uma ATM normal. 
 
 

                    
A imagem do disco articular (seta) pela RM apresenta-se com baixa intensidade de sinal numa ATM normal. Numa ATM 
anormal, o disco deslocado apresenta uma intensidade de sinal mais baixa (Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001). 
 
 

 

A Figura 25 mostra a sequência de imagens ponderadas em T2 no plano sagital de 

uma ATM normal nas posições de boca fechada, abertura de boca intermediária e abertura 

máxima, respectivamente. O disco apresenta-se com a sua morfologia normal bicôncava. 
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Figura 25 - Sequência de imagens ponderadas em T2 no plano sagital de uma 

ATM normal. 
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A figura 26 mostra as imagens ponderadas em T1 no plano coronal de uma ATM 

normal. 

 

Figura 26 - Imagens ponderadas em T1 no plano coronal dos discos articulares e 

dos côndilos direito e esquerdo. 

  

   

A efusão apresenta-se nas imagens de T2 da RM, como uma linha de alto sinal (ou 

hipersinal) no espaço articular inferior ou superior (Yamamoto et al., 2003; Ahmad & 

Schiffman, 2016). Segundo Yamamoto et al. (2003), este sinal brilhante de intensidade pode 

ser encontrado também em voluntários assintomáticos, e apresenta frequência que varia de 

13% a 88% em pacientes com desordens. A técnica do exame de RM permite análise 

tridimensional nos planos axial, coronal e sagital (Ferreira et al.,  2016). 

Os protocolos utilizados para a obtenção de sequências de imagens da ATM são: 

1- Imagens ponderadas em T1 (sagitais de boca fechada e aberta, com cortes de 2mm de 

espessura): fornecem excelente detalhamento anatômico.  

2- Em densidade de prótons (coronais de boca fechada, com cortes de 2mm de 

espessura): boa resolução espacial nas lesões do disco articular e deslocamentos 

discais lateral e medial. 

3- Imagens ponderadas em T2 (cortes com 2mm de espessura): demonstram tumefação 

na região periauricular e presença de líquido intra-articular (efusão) (Ramos et al., 

2004; Ferreira et al., 2016). 

 Côndilo direito  Côndilo esquerdo 
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Segundo Ramos et al. (2004), nos cortes sagitais, no deslocamento anterior, o disco 

apresenta-se posicionado anteriormente, e os deslocamento lateral e medial do disco 

apresentam alteração da posição do disco no plano coronal.  

Para Harms e Wilk (1987), a RM é um método por imagem seguro e confiável para o 

diagnóstico da maioria das anormalidades da ATM, mas tem algumas contraindicações como 

presença de objetos ferromagnéticos que afetam a qualidade da imagem, e reações 

claustrofóbicas. Os materiais ferromagnéticos movem-se devido a influência do campo 

magnético, portanto a RM está contraindicada em pacientes com marcapasso e implantes 

metálicos ferromagnéticos em estruturas nobres, pois estes podem deslocar-se (Mahl & 

Silveira, 2002). Os autores também lembram que pacientes claustrofóbicos ou os mais 

apreensivos podem necessitar sedação. 

Koh et al. (2009) afirmaram que a maioria dos artigos de revisão utilizaram uma 

combinação de imagens sagital e coronal, o que aumenta a acurácia do exame de RM para o 

diagnóstico da posição do disco e de mudanças ósseas. 

Segundo Fujiwara et al. (2013), a RM é o único exame no qual as anormalidades na 

posição do disco articular,  a efusão e as anormalidades ósseas  podem ser diagnosticadas de 

maneira objetiva e não invasiva. 

O fundamental para um bom exame de RM é a correlação clínico-radiológica. Estando 

o médico radiologista ciente do quadro clínico do paciente e da suspeita diagnóstica do 

médico assistente, poderá orientar melhor o exame, optando pelo melhor tipo de sequência a 

ser utilizada para a elucidação ou confirmação do diagnóstico. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo foi investigar as desordens temporomandibulares (DTMs) em 

pacientes sintomáticos por meio dos achados da ressonância magnética (RM). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Verificar as prevalências dos sintomas e das DTMs e suas distribuições quanto ao 

gênero e idade; 

• Investigar as correlações entre os sintomas clínicos e os achados dos exames de 

ressonância magnética. 

• Investigar as correlações entre as anormalidades do disco articular, das superfícies 

articulares e da translação condilar e suas relações com os tipos de deslocamento de 

disco, usando os achados dos exames de ressonância magnética da ATM. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, sob o protocolo n.143-11 

CAAE:0148.0.258.000-11. A pesquisa foi desenvolvida através de um estudo retrospectivo, 

com análise dos sintomas e dos diagnósticos que constavam nos laudos dos exames de RM, 

gravados por meio digital, dos pacientes que apresentavam sinais e sintomas típicos de DTM, 

como dor articular, dor miofascial, limitação de abertura bucal, dor ao mastigar, sons 

articulares, cefaleia, otite ou associação destes.  Todos os pacientes que espontaneamente 

realizaram o exame, foram submetidos à RM sem usar anestesia geral ou local e examinados 

com diferentes amplitudes de abertura bucal. 

Os exames de RM foram realizados em duas instituições distintas, no Centro de 

Imagens do Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) e na Clínica ProEcho Diagnósticos, 

ambos localizados na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. O CHN é um hospital com ampla 

rede conveniada, capacitado para atendimento de pacientes ambulatoriais, de emergência e 

internação, desde baixa até alta complexidade. Este hospital dispõe no seu parque tecnológico, 

dentre outros equipamentos, de uma RM de 1,5T da marca Siemens®, modelo Symphony®. A 

ProEcho-Niterói é uma clínica de medicina diagnóstica que possui um equipamento de RM de 

1,5 T da marca General Eletric®, modelo HDX-T®. O protocolo de estudo das ATMs nestes 

serviços incluem sequências SE (spin-eco) ponderadas em T1 e TSE (turbo spin-eco) e em T2 

no plano coronal; sequências 3D volumétricas, ponderadas em T2, no plano sagital para 

estudo dinâmico com a boca fechada, semi-aberta e aberta. O tempo médio de execução dos 

exames foi de 20 minutos. As imagens foram analisadas usando programas de software 

específicos de cada instituição. Os sistemas RIS / PACS utilizados foram o IDCE® e o NET-

PACS®, no CHN e na ProEcho, respectivamente. 

Todas as imagens foram avaliadas por dois radiologistas experientes, com mais de 15 

anos de experiência em RM, que elaboraram os relatórios diagnósticos de acordo com os 



69	

	

critérios estabelecidos por Ahmad et al. (2009) para anatomia e posição do disco, alterações 

ósseas, translação condilar e presença de efusão. Os exames foram avaliados de forma 

independente pelos radiologistas e, em casos discordantes, o resultado final foi obtido por 

consenso. Os achados foram posteriormente revisados pelos autores e analisados criticamente. 

4.1 POPULAÇÃO, AMOSTRA E ERROS DE PREVISÃO 

 
A população deste estudo é formada por todos os pacientes que realizam RM por 

indicação clínica de DTMs. O tamanho da amostra selecionada foi de 1038 pacientes, 

totalizando 2076 ATMs avaliadas por RM nas clínicas de imagem selecionadas para a 

pesquisa. 

A coleta de dados foi feita dentre todos os registros de RM da ATM realizados no 

período de janeiro de 2007 a dezembro de 2014. Do total de ressonâncias realizadas, foram 

incluídas no estudo as que apresentaram indicações clínicas de DTMs, considerando ambos os 

sexos e de quaisquer idades, independente de cor de pele ou de religião.   

Como o objetivo principal do estudo é estimar prevalências 𝑃 (ou incidências) com 

precisão absoluta em uma população desconhecida ou consideravelmente infinita, de acordo 

com Medronho et al. (2009) o tamanho mínimo da amostra 𝑛, para uma margem de erro 

global máxima 𝑒, é definido pela fórmula: 

. 

O que equivale dizer que para um dado tamanho de amostra  𝑛, a margem de erro 

máxima nas previsões das prevalências e incidências estimadas será de: 

 . 

Aqui, refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão 

para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a   ( nível de 

confiança desejado). Sendo assim, o valor de está intimamente ligado ao intervalo de 

confiança desejado para as proporções de interesse. No presente estudo, foi usado um 
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intervalo de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é de 

1,96;  é a estimativa preliminar da prevalência de interesse P e  refere-se a margem de 

erro global resultante (no caso, deseja-se uma margem de erro global máxima de 5% = 0,05).  

Devido à insuficiência preliminar de estimativa para P e para as demais proporções a serem 

estimadas no estudo, o produto  foi substituído pelo seu valor máximo possível: 

0,25.  

Assim, para o tamanho de amostra de 2076 casos, esta pesquisa fica sujeita a erros 

máximos de 2,15% nas estimativas de prevalência, incidência e de qualquer outra proporção 

estimada, ao nível de 95% de confiança.  Tal resultado garante qualidade deste estudo, pois o 

nível de erro é baixo, uma vez que é desejável nível de erro menores que 5% em pesquisas de 

área médica, e o nível de erro de estimativa das prevalências, incidências e proporções deste 

trabalho está abaixo da metade deste nível máximo desejado.  

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
Todos os pacientes sintomáticos de DTM, sem distinção de idade, sexo ou raça que 

realizaram o exame de RM das ATMs e que relataram pelo menos um sinal ou sintoma de 

DTM, foram incluídos neste estudo. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 
Foram considerados critérios de exclusão do estudo as imagens de pacientes com 

história clínica de artrite reumatóide, distúrbios do crescimento facial, fratura óssea ou facial, 

hiperplasia, hipoplasia, neoplasias do côndilo, anquilose óssea, cirurgia anterior da ATM e/ou 

qualquer tipo de cirurgia no rosto que pudesse interferir com a análise das imagens.  

 

4.4 VARIÁVEIS ESTUDADAS 

 
 Os sintomas e as características dos pacientes registrados nas fichas clínicas dos 

pacientes e os achados nas imagens e nos laudos dos exames de RM constituem as variáveis 

de interesse da pesquisa: 

p e

)1( pp −
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A) Sexo 

B) Idade 

C) Sintomas: sintomas com características de lateralidade e sintomas sem características 

de lateralidade.  

 

Os achados dos exames de RM: 

A) Lesões intrínsecas do disco articular (perfuração, alteração de forma e rompimento do 

disco) 

B) Deslocamentos do disco articular, de acordo com a posição (deslocamento anterior do 

disco, posterior, medial e lateral; deslocamento anterior do disco com redução e 

deslocamento anterior do disco sem redução). 

C) Alterações nas superfícies articulares do côndilo, fossa glenóide e eminência articular 

(osteófitos, aplainamento da superfície articular, erosão do côndilo, esclerose 

subcortical, cisto subcortical )  

D) Alterações na translação condilar (aumento e diminuição da translação condilar)  

 

4.4.1 Critérios de diagnóstico por RM 

 O primeiro passo para a avaliação da imagem de RM da ATM é a análise do disco 

articular, em termos de características morfológicas e localização relacionada ao côndilo nas 

posições de boca fechada e aberta. A localização do disco é de primordial importância, pois o 

deslocamento do disco é um sinal crítico de disfunção ou desordem da ATM. 

 As imagens do plano sagital, em posições de boca fechada e aberta, foram utilizadas 

para avaliar a anatomia e a posição do disco articular. A morfologia do disco foi classificada 

como disco normal quando apresentava configuração bicôncava, forma de gravata-de-

borboleta. O disco foi considerado deformado quando não apresentava configuração 

bicôncava normal (Ahmad, 2009). 

 A classificação da localização do disco foi baseada na técnica do relógio analógico, na 

posição da boca fechada. Foi considerada posição normal do disco, quando da banda posterior 

do disco em relação ao côndilo foi localizado entre 11:00-12:00; abaixo das 11:00 horas foi 
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considerado como deslocamento anterior do disco e acima das 12 horas como deslocamento 

posterior do disco (Orsini et al., 1999; Senna et al., 2009; Volg et al., 2016). 

 Imagem sagital da ATM, posições com boca fechada e aberta, foram usadas para o 

diagnóstico de deslocamento do disco com e sem redução e deslocamento posterior do disco. 

A seqüência foi de boca fechada (intercuspidação máxima dos dentes), seguido de abertura da 

boca (aberturas de 10mm, 20mm, 40mm de distância interincisal), ou pequena abertura de 

boca, seguida de  intermediária e abertura máxima de boca suportada pelo paciente. A posição 

do disco foi considerada normal quando, o disco articular manteve sua posição interposta 

entre o côndilo e a eminência articular tanto na posição de boca fechada como na posição da 

boca aberta. Deslocamento do disco com redução: observado quando um disco deslocado 

anteriormente na posição da boca fechada, assumiu uma posição normal interposta entre o 

côndilo e a eminência articular na posição da boca aberta. Deslocamento do disco sem 

redução: observado quando um disco deslocado anteriormente na posição da boca fechada, e 

não atingiu uma posição normal, entre o côndilo e a eminência articular na posição da boca 

aberta, isto é, o côndilo não conseguiu recapturar ou reduzir o disco articular deslocado 

(Tasaki et al., 1996; Sylvester et al., 2011; Santos et al., 2013). No deslocamento posterior do 

disco: a banda posterior do disco estava claramente em contato com a zona bilaminar e a 

banda anterior do disco estava em uma posição de 2 horas ou 3 horas (Santos et al., 2013; 

Kumar et al., 2015). 

 No plano coronal, na posição da boca aberta, a posição do disco foi considerada 

normal quando se apresentava centralizada entre o côndilo e a eminência articular, e a falta de 

centralização foi classificada como deslocamento lateral do disco ou deslocamento medial do 

disco. No deslocamento lateral do disco: o disco articular foi deslocado lateralmente em 

relação ao côndilo; no deslocamento medial do disco: o disco articular foi deslocado 

medialmente em relação ao côndilo (Santos et al., 2013). 

 No plano sagital e coronal, foram analisadas as alterações ósseas (osteoartrite) na 

superfície articular do côndilo e fossa glenóide. Foi considerada degeneração do côndilo 

quando este apresentou alterações anatômicas como osteófitos, achatamento, erosão, cisto 

subcortical, esclerose, conforme Ahmad et al. (2009), Senna et al. (2009), Sylvester et al. 

(2011) e Volg et al. (2016).  
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 As mudanças de altura ou largura da fossa glenóide foram consideradas como 

degeneração da fossa glenóide (achatamento de superfície articular, esclerose subcortical ou 

erosão superficial), conforme  Ahmad et al. (2009).  

 No plano sagital, a alteração na configuração da eminência articular foi considerada 

quando se apresentou com achatamento da superfície articular, esclerose subcortical ou erosão 

de superfície, conforme Ahmad et al. (2009). 

 A translação condilar foi avaliada em imagens de RM em sequências ponderadas no 

plano sagital, de boca aberta conforme Sener et al. (2009), Ahmad et al. (2009) e Sylvester et 

al. (2011):  

- translação condilar normal quando o ápice do côndilo translada até o ápice da 

eminência articular;  

- diminuição da translação condilar quando o ápice do côndilo translada aquém do ápice 

da eminência articular;  

- aumento da translação condilar quando o ápice do côndilo translada além do ápice da 

eminência articular. 

 No plano sagital, com imagens ponderadas em T2, em densidade de Próton, com boca 

fechada e aberta, foi considerado presença de efusão ou derrame articular, quando um 

hipersinal aparece como um sinal brilhante em espaços articulares (Ahmad et al., 2009).  

 Estas alterações na ATM podem se apresentar individualmente ou em combinação.  

4.5  METODOLOGIA ESTATÍSTICA 

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha eletrônica 

que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science), versão 

22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007.   

 O presente estudo tem caráter descritivo de caracterização e associação de variáveis. 

Para análise do comportamento das variáveis observadas, os dados foram sintetizados por 

meio de estatísticas descritivas, gráficos descritivos, estimação de proporções de interesses 

(prevalências e incidências) e distribuições de frequências.   

 Foi usada a seguinte classificação para os sintomas e diagnósticos de DTM de acordo 

com suas prevalências ou incidências. 
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- Alta Incidência: se  𝑝 ≥ 0,50 

- Relevante: se 0,20 ≤ 𝑝 < 0,50 

- Baixa Incidência: se 0,05 ≤ 𝑝 < 0,20 

- Raro: se 0,01 ≤ 𝑝 < 0,05. 

- Raríssimo: se 𝑝 < 0,01. 

Adicionalmente, um sintoma com incidência maior que 75% na DTM é classificado 

como “sintoma altamente relacionado à DTM”.  

Na análise inferencial, a significância da associação de os sintomas com as DTMs foi 

investigada pelo teste qui-quadrado, e quando este se mostrou inapropriado, foi usado o teste 

exato de Fisher. Quando a associação se mostrou significativa, a medida (estimador) usada 

para expressar o risco foi a Razão de Chances ou Odds Ratio (OR), a qual avaliou a relação 

entre a chance de um indivíduo com um fator (sintoma ou DTM) apresentar certa DTM, 

comparada à chance do indivíduo do grupo com tal fator ausente apresentar tal DTM. A 

significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR, que não pode conter o valor 1, o que 

significaria indivíduos de ambos os grupos, sem e com o fator, terem a mesma chance de 

apresentar a DTM. 

A comparação das proporções para identificação de supremacia proporcional de 

gênero foi realizada por meio do teste binomial. Na análise inferencial da variável quantitativa 

idade, a hipótese de normalidade da distribuição foi verificada pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov e teste de Shapiro-Wilk. Quando a variável idade apresentou distribuição normal nos 

grupos em comparação, a comparação de dois grupos independentes foi feita pelo teste t-de 

Student. A igualdade das variâncias, necessária para execução de testes t-de Student sem 

correção foi avaliada pelo teste de Levene. Se a variável idade não apresentou distribuição 

normal em pelo menos um dos grupos em comparação, dois grupos independentes foram 

comparados pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney.   

Detalhes de cada teste e metodologia supracitados podem ser encontrados em Pagano 

et al. (2004), Fávero et al. (2009) e Medronho et al. (2009). Todas as discussões foram 

realizadas considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a 

seguinte regra de decisão nos testes de significância: rejeição da hipótese nula sempre que o 

p-valor associado ao teste for menor que 0,05. Nos testes que fornecerem os p-valores 

assintóticos e exatos foram considerados os p-valores exatos.   
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5 RESULTADOS 

 

5.1. PERFIL DA AMOSTRA DE PACIENTES COM RELAÇÃO AO SEXO E IDADE 

 

Este estudo descreveu uma série de 2076 ATMs de 1038 pacientes sintomáticos 

submetidos ao exame de RM, dos quais 891 (85,8%) eram do sexo feminino e 147 (14,2%) do 

sexo masculino. A razão aproximada de mulheres para homens é de 6:1. Do ponto de vista 

estatístico há evidência altamente significativa de que a proporção de mulheres (85,8%) 

supera a proporção de homens (14,2%) nas solicitações de RM das articulações (teste 

binomial: p < 0,0001).  

 
 A idade dos pacientes variou de 9 a 85 anos com média de 37,2 anos. A descrição 

gráfica da distribuição de idade dos pacientes da amostra, por sexo, pode ser vista no Bloxplot 

da Figura 27. Observa-se que a distribuição das idades dos pacientes é muito heterogênea, 

com valores de idade muito discrepantes com relação aos demais (casos representados por ° 

no gráfico). O Boxplot reflete leve assimetria das distribuições e, de fato, a distribuição de 

idade, tanto dos pacientes do sexo masculino, quanto dos pacientes do sexo feminino, não 

satisfaz o critério de normalidade (p-valores dos teste de Kolmogorov-Smirnov igual  e testes 

de Shapiro-Wilk todos  iguais a 0,000 para o grupo feminino e para o grupo masculino, que 

levam à  rejeição da hipótese de normalidade). 

Observou-se que as idades entre homens e mulheres são significativamente distintas 

na população de pacientes que realizaram o exame RM das articulações (teste de Mann-

Whitney, p-valor = 0,017). Pelas estatísticas apresentadas, observa-se que em termos médios e 

medianos as mulheres tem idade mais elevada. Ou seja, pode-se concluir que os homens que 

buscam avaliação clínica das ATMs são, com significância estatística (p-valor <0,05), 
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ligeiramente mais jovens do que as mulheres. A diferença média de idade entre os gêneros 

observada na amostra foi de 2,6 anos a mais para as mulheres. 

Nota-se a presença de uma criança de 9 anos nos dados. O paciente era do sexo 

feminino, fez o exame sob a indicação de dor miofascial e apresentou os seguintes 

diagnósticos: degeneração do côndilo e diminuição da translação condilar. Dentre as 7 

crianças de 12 anos que participaram do estudo, somente 2 estavam com as ATMs normais. 

As demais crianças de 12 anos foram diagnosticadas as seguintes DTMs: deslocamento do 

disco com redução, deslocamento do disco sem redução, deformidade do disco, degeneração 

do côndilo e diminuição da translação condilar. Percebe-se com isso que DTMs tem ocorrido 

precocemente em crianças.  

Figura 27 −  Boxplots da distribuição da idade dos pacientes, por gênero. 

 

 

   

 A distribuição de frequências da idade dos pacientes em faixas etárias de amplitude de 

10 anos pode ser vista na Tabela 1 e graficamente, na Figura 28, em frequências relativas 

(com a proporção de pacientes por faixa etária). A Tabela 1 e o gráfico da Figuras 28 mostram 

a maior concentração de pacientes nas 4 primeiras faixas etárias. Observa-se que mais da 

metade do número de pacientes sintomáticos (538 pacietes; 51,9%) submetidos ao exame de 

RM encontram-se na faixa de 20 a 39 anos.  
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Tabela 1 −  Número de pacientes por faixa etária. 
 

Faixas etárias Número de pacientes Percentual 

0 |----- 10 1 0,1 % 

10 |----- 20 96 9,2 % 

20 |----- 30 268 25,9 % 

30 |----- 40 270 26,0 % 

40 |----- 50 188 18,1 % 

50 |----- 60 123 11,8 % 

60 |----- 70 67 6,5 % 

70 |----- 80 20 1,9 % 

80 |----- 90 5 0,5 % 

Total 1038 100 % 

 
 

 
Figura 28 −  Distribuição percentual dos pacientes por faixa etária. 

 

 
 
 
 A segmentação das idades por categorias etárias (criança e adolescentes, adultos 

jovens, adultos e idosos) foi outra forma de abordagem de análise de idade dos pacientes. A 

distribuição para esta classificação é descrita na Tabela 2 que mostra que a faixa etária modal 

dos requisitantes de RM da ATM é a de adultos jovens (de 18 a 40 anos), 54,9% dos casos. A 
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estratificação por sexo mostra que em todas as categorias etárias a presença feminina é 

proporcionalmente mais significativa do que a presença masculina (teste binomial: p < 

0,0001, em cada categoria). A proporção de mulheres é significativamente maior na categoria 

de adultos do que nas demais categorias etárias (teste do qui-quadrado: χ2 = 10,307; g.l. = 1; 

p-valor = 0,001) e no estrato masculino, a proporção de homens é significativamente menor 

na categoria de adultos do que nas demais categorias etárias. Nas demais categorias etárias, as 

proporções de mulheres não apresentam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05), 

assim como para as proporções masculinas. O teste do qui-quadrado, ao nível de significância 

α = 0,05 (5%), indica então que apenas a categoria dos adultos feminino se diferencia, em 

proporção, das outras três categorias. Tal distribuição é exibida na Figura 29.  

Tabela 2 −  Número de pacientes, segundo as categorias etárias, global e por sexo. 
 

Categorias etárias 
Feminino Masculino Global 

N F% N F% N F% 
Crianças e adolescentes, 
(até 18 anos incompletos) 

51 78,5 % 14 21,5 % 65 6,3 % 

Adulto jovem 
(a partir de 18, abaixo de 40 anos) 

477 83,7 % 93 16,3 % 570 54,9 % 

Adulto 
(a partir de 40 anos, abaixo de 60 anos) 

285 91,6 % 26 8,4 % 311 30,0 % 

Idosos 
(a partir de 60 anos) 

78 84,8 % 14 15,2 % 92 8,9 % 

Total 891 85,8 % 147 14,2 % 1038 100,0 % 

 
 

Figura 29 – Distribuição das categorias etárias, segundo o gênero dos pacientes. 
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5.2 INCIDÊNCIA DOS SINTOMAS 

 

5.2.1  Incidência dos sintomas com característica de uni e bilateralidade 

 
Esta seção analisa os sintomas que podem ocorrer uni ou bilateralmente, isto é, 

aqueles que podem ocorrer apenas na ATM direita ou apenas na esquerda ou em ambas as 

ATMs do paciente.  

Foram citados nas requisições os seguintes sintomas com característica de 

lateralidade: dor na ATM, otalgia, estalo, zumbido e crepitação, sintomas que poderiam ter 

ocorrido isoladamente ou simultaneamente. As frequências segundo a ocorrência do lado da 

ATM são descritas na Tabela 3.  

Os resultados mostram que para 61,5% dos pacientes, não apresentaram  sintomas 

laterais, isto é, sintomas que não se localizam nem na ATM direita nem na esquerda. Os 

pacientes que declararam sintomas laterais, isto é, sintomas localizados na ATM direita, ou na 

ATM esquerda ou em ambas, correspondeu a 38,5% dos pacientes.  

O sintoma “dor na ATM”, em pelo menos uma das ATMs, é o sintoma lateral mais 

incidente (28,4%) entre as 1038 requisições. A otalgia e o estalo são sintomas de baixas 

incidências (frequência entre 5% e 10%) e o zumbido e a crepitação são sintomas muito raros, 

com incidências menores que 1%.   

Pelos dados exibidos na Tabela 3, observa-se, para todos os sintomas, que quando o 

sintoma está presente, ele quase sempre ocorre bilateralmente. É raro, ou seja, ocorre em 

menos de 5% dos casos, algum dos sintomas incidir unilateralmente, porém alguns dos 

sintomas poderiam ocorrer simultâneamente a outros sintomas na mesma ATM.  
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Tabela 3 – Distribuição dos sintomas entre os 1038 pacientes, segundo o lado da 

ATM. 

Sintomas 

Em pelo 
menos uma 
das ATMs 

Ambas as 
ATMs 

Somente na 
ATM direita 

Somente na 
ATM esquerda 

n % n % n % N % 
Dor na ATM 295 28,4% 249 24,0% 19 1,8% 27 2,6% 

Otalgia 80 7,7% 69 6,6% 7 0,7% 4 0,4% 
Estalo 78 7,5% 69 6,6% 3 0,3% 6 0,6% 

Zumbido 7 0,7% 4 0,4% 1 0,1% 2 0,2% 
Crepitação 3 0,3% 2 0,2% 0 0,0% 1 0,1% 

Pacientes com pelo menos um 
destes sintomas laterais 

400 38,5% 344 33,1% 24 2,3% 32 3,1% 

Pacientes sem sintoma lateral 638 61,5% 694 66,9% 1014 97,7% 1006 96,9% 

OBS: Vários pacientes apresentaram concomitância de sintomas.   
 

Considerando as 2038 ATMs de forma independente, a Tabela 4 mostra as incidências 

de cada sintoma lateral no universo de ATMs. Para 64,2% das ATMs não há registro de 

sintomas laterais.  

Estima-se que 26,2% das ATMs apresentem “dor na ATM”; 7,2% apresentam 

“otalgia”, 7,1% representam “estalo”; 0,5% apresentam “zumbido” e 0,2% apresentam 

“crepitação”.  

As incidências calculadas para as ATMs não diferem muito das incidências do 

respectivo sintoma ocorrer em pelo menos uma ATM dos pacientes dispostas na Tabela 3: 

também no universo de ATMs, o sintoma “dor na ATM” é o sintoma lateral mais incidente, a 

“otalgia” e o “estalo” são sintomas de baixas incidências (frequência entre 5% e 10%) e o 

“zumbido” e a “crepitação” são sintomas muito raros, com incidências menores que 1%.  

A Figura 30 mostra a incidência de cada sintoma lateral, por paciente e por ATM. 
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Tabela 4 – Distribuição dos sintomas entre as 2076 ATMs. 

Sintomas N % 

Dor na ATM 544 26,2% 
Otalgia 149 7,2% 
Estalo 147 7,1% 

Zumbido 11 0,5% 
Crepitação 5 0,2% 

ATMs  com pelo menos um destes 
sintomas laterais 

744 35,8% 

ATMs  sem sintoma lateral 1332 64,2% 

Total de ATMs 2076 100,0% 

   OBS: Vários pacientes apresentaram concomitância de sintomas.  
 
 

 

Figura 30 - Incidência de cada sintoma lateral, por paciente e por ATM.   
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5.2.2 Incidência dos sintomas sem característica de lateralidade 

 

 A Tabela 5 mostra a incidência dos sintomas sem lateralidade definida, aqueles que 

ocorrem sem a característica de lateralidade, não se localizam nem na ATM direita nem na 

ATM esquerda do paciente.  

 Observa-se que a “dor miofascial” foi o sintoma de maior incidência entre os 

pacientes, dominando as indicações clínicas para o exame de RM, uma vez que mais da 

metade das requisições fazem referência a ele, 53,2%.  

 Na sequência, os sintomas sem lateralidade definida mais indicados nas solicitações de 

RM foram a “dor ao mastigar” (em 14,0% das solicitações de RM) e “cefaleia” (em 13,9%). 

Em seguida,  o sintoma “limitação de abertura bucal” está presente em 6,6% das solicitações 

de RM.  

 O grupo de sintomas raros é formado pela “luxação” (presente em 3,6% dos pedidos 

de RM) e pela “disfunção” (presente em 3,4% dos pedidos de RM).  

 Os sintomas raríssimos são: “bruxismo” (1,1% das RM), “edema” (0,9%), “tonteira” 

(0,9%) e “trismo” (0,5%). Além destes, os sintomas deformidade facial, desvio da mandíbula, 

displasia mandibular, dor na nuca e no ombro, dormência, espasmos, nódulo atrás do ouvido, 

odontoma, paralisia facial, parestesia da face e perda de audição, também foram raríssimos, 

citados por um ou dois pacientes  (0,1% ou 0,2% dos casos).  
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Tabela 5 – Incidências dos sintomas globais sem característica de lateralidade. 

Sintomas 
Número de requisições de RM 

N % 

Dor miofascial 552 53,2 % 

Dor ao mastigar 145 14,0 % 

Cefaleia 144 13,9 % 

Limitação de abertura bucal 69 6,6 % 

Luxação 37 3,6 % 

Disfunção 35 3,4 % 

Bruxismo 11 1,1 % 

Edema 9 0,9 % 

Tonteira 9 0,9 % 

Trismo 5 0,5 % 

Outros sintomas (*) 24 2,3 % 

(*) Em “outros sintomas”  estão incluídos no máximo duas ocorrências (0,2%) dos seguintes sintomas: 
deformidade facial, desvio da mandíbula, displasia mandibular, dor na nuca e no ombro, dormência, espasmos, 
nódulo atrás do ouvido, odontoma, paralisia facial, parestesia da face e perda de audição. 
OBS: Vários pacientes apresentaram concomitância de sintomas.   
 

5.2.3  Aglutinação de todos os sintomas 

 

Todos os sintomas descritos, tanto os sintomas com característica de lateralidade, 

quanto aqueles que não apresentam característica de lateralidade, foram aglutinados e a 

distribuição global  pode ser vista na Tabela 6.  

A “dor miofascial” é, de fato, o sintoma mais relevante e comum nas requisições de 

RM (com frequência de 53,7%), cuja frequência se distingue significativamente dos demais 

(p-valor=0,000 do teste qui quadrado).  

A “dor na articulação”, “dor ao mastigar” e a “cefaleia” são sintomas relevantes (com 

frequência entre 20 a 50%).   

A “otalgia”,  “estalo” e a “limitação de abertura bucal” são sintomas de baixa 

frequência (com frequências entre 5% a 10%).  
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Os sintomas  raros (com frequências entre 1% a 5%) são “otalgia”, “estalo”, 

“limitação de abertura bucal”, “luxação”,  “disfunção” e o “bruxismo”.   

Os sintomas rarísimos nas requisições de RM, com frequências menores que 1%, são 

o “edema”, “tonteira”, “zumbido”, “trismo”, “crepitação”, “deformidade facial”, “desvio da 

mandíbula”,  “displasia mandibular”,  “dor na nuca e no ombro”, a “dormência”, “espasmos”, 

o “nódulo atrás do ouvido”,  “paralisia facial”, a “parestesia da face e a perda de audição”.  

 

Tabela 6 – Incidência de todos os sintomas registrados como justificativa para o 

pedido de RM. 

Sintomas 
Presença do sintoma 

N %  

Dor miofascial 552 53,4% 

Dor na articulação (*) 295 28,4% 

Dor ao mastigar 145 14,0% 

Cefaleia 144 13,9% 

Otalgia (*) 80 7,7% 

Estalo (*) 79 7,6% 

Limitação de abertura bucal 69 6,6% 

Luxação 37 3,6 % 

Disfunção 35 3,4 % 

Bruxismo 11 1,1 % 

Edema 9 0,9 % 

Tonteira 9 0,9 % 

Zumbido (*) 7 0,7% 

Trismo 5 0,5 % 

Crepitação (*) 3 0,3% 

Outros sintomas (**) 24 2,3 % 

(*) – Sintomas localizados em pelo menos uma das ATMs  
 (**) – Estão incluídos uma ocorrência dos seguintes sintomas: deformidade facial, desvio 
da mandíbula, displasia mandibular, dor na nuca e no ombro, dormência, espasmos, nódulo 
atrás do ouvido, odontoma, paralisia facial, parestesia da face e perda de audição. 

 OBS: Vários pacientes apresentaram concomitância de sintomas.   
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O diagrama da Figura 31 apresenta os sintomas organizados segundo a sua incidência 

nos pedidos de RM (as proporções crescem conforme se desloca da esquerda para a direita do 

diagrama). Sintomas representados em círculos diferentes apresentam classificações 

diferentes. 

Figura 31 - Classificação dos sintomas segundo a sua incidência nos pedidos de 
RM. 

  

 

 

 

5.2.4 Incidência dos sintomas segundo o sexo dos pacientes 

 

 A incidência dos sintomas indicados nas solicitações de RM das ATMs segundo o 

sexo dos pacientes pode ser vista na Tabela 7.  

 A comparação das incidências dos dois grupos, feita pelo teste qui-quadrado, mostra 

que não há predominância de casos em nenhum dos sexos (todos os p-valores maiores que 

5,0%). Homens e mulheres mostraram-se com igual probabilidade de apresentar qualquer um 

dos sintomas, portanto, a incidência dos sintomas não está associada ao sexo do paciente. 
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Tabela 7 – Distribuição dos sintomas, segundo o sexo do pacientes. 
 

Sintoma em pelo menos uma das 
ATMs 

Feminino 

(n=891) 

Masculino 

(n = 147) 

p-valor 

(teste  

qui-quadrado) N % n % 

Dor miofascial 474 53,1 78 53,1 1,000 

Dor na articulação (*) 262 29,4 33 22,4 0,093 

Dor ao mastigar 125 14,0 20 13,6 0,899 

Cefaleia 129 14,5 15 10,2 0,198 

Otalgia (*) 69 7,7 11 7,5 1,000 

Estalo (*) 65 7,3 14 9,5 0,400 

Limitação de abertura bucal 57 6,4 12 8,2 0,473 

Luxação 30 3,4 7 4,8 0,468 

Disfunção 30 3,4 5 3,4 1,000 

Bruxismo 8 0,9 3 2,0 0,380 

Edema 8 0,9 1 0,7 1,000 

Tonteira 9 0,9 − 0 0,374 

Zumbido (*) 4 0,4 3 2,0 0,063 

Trismo 5 0,6 − 0 0,614 

Crepitação (*) 2 0,2 1 0,7 0,368 

Outros sintomas (**) 21 2,4 3 2,0 1,000 

 (*)        Sintomas localizados em pelo menos uma das ATMs 
 (**)   Estão incluídos uma ocorrência dos seguintes sintomas: deformidade facial, desvio da mandíbula, 

displasia mandibular, dor na nuca e no ombro, dormência, espasmos, nódulo atrás do ouvido, odontoma, 

paralisia facial, parestesia da face e perda de audição. 

 

 

5.2.5 Estatísticas de idade dos pacientes que apresenta cada um dos sintomas  

 

A Tabela 8 exibe a média e desvio padrão  de idade dos pacientes para cada sintoma, 

por sexo e global. A comparação entre as idades de homens e mulheres  é feita pelo teste de 

Mann-Whitney. Homens e mulheres diferem em idade apenas quanto aos sintomas “dor 

miosfascial” e “cefaleia”.   
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Existe diferença significativa nas médias de idade de homens e mulheres que 

apresentam “dor miofascial” (p-valor = 0,042),  sugerindo que as mulheres  que apresentam 

tal sintoma são significativamente mais velhas que os homens que apresentam este sintoma.  

 O mesmo pode se afirmar para a comparação de idade de homens e mulheres que  

apresentam “cefaléia” (p-valor = 0,015). Para os demais sintomas, não foi encontrada 

diferença significativa entre as idades de homens e mulheres, ou não foi possivel executar o 

teste.  

Ao comparar a média das idades de mulheres que apresentavam “dor miofascial” com 

a média das idades das mulheres que apresentavam “cefaleia”  pelo teste de Mann-Whitney, 

obteve-se  (p-valor = 0,000), sugerindo que o sintoma da “cefaléia” seja mais tardio no grupo 

feminino do que a “dor miofascial”. A comparação da idade dos pacientes masculinos nesses 

dois sintomas não evidenciou diferença significativa.  

O gráfico exibido na Figura 32 mostra a média de idade dos pacientes que 

apresentaram cada sintoma. Observa-se que as menores médias de idades são dos pacientes 

que apresentam “bruxismo”, “luxação” e “trismo”. As maiores médias de idade, ocorreram 

para os sintomas raros, “tonteira”, “zumbido” e “outros sintomas” (deformidade facial, desvio 

da mandíbula, displasia mandibular, dor na nuca e no ombro, dormência, espasmos, nódulo 

atrás do ouvido, odontoma, paralisia facial, parestesia da face e perda de audição). 
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Tabela 8 – Média de idade dos pacientes, segundo os sintomas, por sexo e global.  

Sintomas 

Mulheres Homens Global p-valor teste 
Mann-

Whitney 
comparando a 

idade de 
mulheres e 

homens 

Média 
de 

idade 
d.p 

Média 
de 

idade 
d.p 

Média 
de 

idade 
d.p 

Dor miofascial 39,1 14,79 36,2 16,36 38,7 15,04 0,042 

Dor na articulação 
(*) 

37,9 14,18 38,4 14,58 37,9 14,20 0,861 

Dor ao mastigar 35,9 13,44 35,4 12,64 35,8 13,30  0,952 

Cefaleia 35,1 13,21 27,1 7,30 34,3 12,94 0,015  

Otalgia (*) 35,2 13,46 29,4 12,85 34,4 13,45 0,873 

Estalo (*) 32,9 13,02 31,2 13,98 32,6 13,12 0,956 

Limitação de 
abertura bucal 

38,2 16,11 38,6 16,22 38,3 16,01 0,868 

Luxação 29,3 9,22 39,1 22,24 31,2 12,88 0,370 

Disfunção 36,5 11,27 34,4 19,03 36,2 12,31 0,369 

Bruxismo 29,4 10,47 35,7 2,89 31,1 9,33 (***) 

Edema 37,8 17,37 44 0 38,4 16,38 (***) 

Tonteira 38,9 15,20 − − 38,9 15,20 (***) 

Zumbido (*) 48,8 16,98 34,7 20,21 42,7 18,36 (***) 

Trismo 31,6 13,83 − − 31,6 13,83 (***) 

Crepitação (*) 34,5 3,54 − − 35,7 3,22 (***) 

Outros sintomas 
(**) 

39,2 15,22 44,7 21,92 39,8 15,38 (***) 

d.p= desvio padrão   (*) – Sintomas localizados em pelo menos uma das ATMs 
 (**) Estão incluídos uma ocorrência dos seguintes sintomas: deformidade facial, desvio da mandíbula, displasia 

mandibular, dor na nuca e no ombro, dormência, espasmos, nódulo atrás do ouvido, odontoma, paralisia facial, 

parestesia da face e perda de audição.   (***) – insuficiência de frequência para possibilitar a aplicação de teste 

estatístico 
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Figura 32 - Média de idade dos pacientes que apresentaram cada sintoma. 

 

 

 

5.3 PREVALÊNCIA DAS DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 

 
A análise dos resultados expressos nos laudos das RM foi organizada segundo alguns 

critérios:  

1) abordagem pela classificação dos resultados em normais e com algum tipo de 

desordem (Item 5.3.1);  

2) abordagem pelos resultados específicos constantes dos laudos das RM (item 5.3.2).  
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5.3.1 Prevalências de normalidade e de desordem temporomandibular  nas 
ressonâncias magnéticas com lateralidade detalhada 

 
 Do total de ATMs investigadas 2076 ATMs, 817 (39,4%) tiveram resultado normal e 

1259 (60,6%) tiveram pelo menos uma alteração no resultado da RM. A distribuição pode ser 

vista na Figura 36 a seguir.  

A Tabela 9 mostra a distribuição dos resultados da RM quanto a normalidade ou não 

da ATM, por paciente, e esta distribuição é representada graficamente na Figura 33. É 

interessante observar que mais de um quarto das pessoas com sintoma clínico de DTM 

(28,5%) obtiveram laudo assinalando normalidade em ambas as ATMs.  

Tabela 9 - Distribuição dos resultados da RM quanto à normalidade da ATM. 

 

Normalidade/Com DTM na ATM 
Número de 
pacientes 

Percentual 
de pacientes 

 

Normal ATM direita – Normal ATM esquerda 296 28,5 

Normal ATM direita – DTM na ATM esquerda  140 13,5 

DTM na ATM direita – Normal ATM esquerda 85 8,2 

DTM na ATM direita – DTM na ATM esquerda 517 49,8 

Total 1038 100,0 

 
 
Figura 33 - Distribuição dos resultados da RM quanto à normalidade da ATM. 
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No gráfico exibido na Figura 34 tem-se a distribuição da normalidade ou não das 

ATMs direita e esquerda nos resultados da RM, por gênero dos pacientes. Neste ponto de 

vista, unilateral ou bilateral, o teste do qui-quadrado não indica existência de associação 

estatisticamente significativa entre os percentuais de estados de normalidade e não 

normalidade das ATM nas duas articulações e o gênero (p-valor= 0,780). Desse resultado 

conclui-se que, não existe associação entre o gênero do paciente e uma das classificações 

considerada:  normalidade de ambas as ATMs,  não normalidade lateralizada apenas em uma 

das ATMs ou a não normalidade em ambas as ATM. Ou seja, a incidência nas quatro 

classificações consideradas é a mesma nos grupos feminino e masculino. 

Figura 34 - Distribuição da normalidade ou não das ATMs direita e esquerda nos 
resultados da RM, por gênero dos pacientes. 

 

 

 

A Tabela 10 mostra as prevalências de RMs normais e de RMs com DTMs em cada 

faixa etária. Observou-se que entre as crianças e idosos ocorrem mais RMs normais do que  

RMs com DTMs. Entre os adultos ocorrem mais  RMs com DTMs do que RMs  com laudos 
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Tabela 10 – Distribuição dos resultados dos exames de RM normais e com 
alguma desordem, segundo as faixas etárias. 

Faixas etárias 

Situação das ATMs 
Com DTM em  

pelos menos uma ATM Normal 

N % N % 
Criança e adolescente (até 18 anos incompletos) 27 41,5 38 58,5 

Adulto jovem (a partir de 18 anos, abaixo de 40 anos) 293 51,4 277 48,6 

Adulto (a partir de 40 anos, abaixo de 60 anos) 165 53,1 146 46,9 

Idoso (a partir de 60 anos) 36 39,1 56 60,9 

Total 521 50,2 517 49,8 

  

Figura 35 – Distribuição dos resultados de RM normais e com alguma desordem, 

segundo as faixas etárias. 
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Figura 36 - Imagens ponderadas em T1 no plano sagital do DDSR. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - posição de boca fechada mostrando o disco articular deslocado anteriormente; em B: posição de boca aberta, 
o côndilo não recaptura o disco que continua deslocado anteriormente. 

 
 

As Figuras 37 A, B e C exibem as imagens ponderadas em T1 no plano sagital do 

DDCR.   
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Figura 37 - Imagens ponderadas em T1 no plano sagital do deslocamento do 
disco com redução. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

A - disco articular deslocado na posição de boca fechada; B - a posição é de boca semi-aberta; C - abertura 
máxima de boca, o côndilo recaptura o disco representando assim o DDCR. 
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As Figuras 38 e 39 mostram a imagem ponderada em T1 de RM do disco articular 

deslocado e deformado.  

 
Figura 38 - Imagens ponderadas em T1 no plano sagital de um disco deslocado. 

 
 

 

Figura 39 - Imagens ponderadas em T1 no plano sagital de um disco deslocado e 

deformado.  
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A imagem de uma articulação osteoartrítica, em estados avançados mostra erosão do 

contorno cortical. A imagem da Figura 40 a seguir exibe uma ATM com degeneração do 

côndilo e a Figura 41 mostra a alteração na forma da eminência articular (erosão) 

representando assim uma articulação osteoartrítica.  

 
Figura 40 – Imagens ponderadas em T1 no plano sagital da degeneração do 

côndilo e deformidade do disco. 

 

 

Figura 41 - Imagens ponderadas em T1 no plano sagital de uma articulação 

osteoartrítica, mostra a erosão da eminência articular. 
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Na Figura 42 pode ser visto um osteófito, característico de osteoartrose.  

 
Figura 42 - Imagem ponderada em T2 no plano sagital de uma ATM com 

osteófilo no côndilo. 

 

 

 

 

5.3.3 Prevalências dos tipos específicos de desordens temporomandibulares 

 

Ao considerar que a realização das RMs se fazem em ambas as ATMs, alcança-se um 

total de 2076 ressonâncias realizadas. A Tabela 11 mostra a distribuição de frequências 

absolutas e as prevalências de cada tipo específico de DTM encontrado nos resultados de RM.  
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Tabela 11– Prevalências dos diagnósticos de RM.  

Resultado Número de 
ATMs 

Percentual  
n=2076 

Normal 817 39,4 % 
Deslocamento do disco sem redução 428 20,6 % 
Degeneração do côndilo 422 20,3% 
Deslocamento do disco com redução 295 14,2 % 
Diminuição da translação condilar 276 13,3 % 
Deformidade do disco 195 9,4 % 
Deslocamento posterior do disco 60 2,9% 
Aumento da translação condilar 48 2,3 % 
Degeneração da fossa glenóide 41 2,0 % 
Efusão 21 1,0 % 
Alteração na forma da eminência 12 0,6 % 
Degeneração da zona bilaminar 5 0,2 % 
Ausência de translação 2 0,1 % 
Deslocamento lateral do disco 1 0,0 % 
   

OBS: Alguns diagnósticos apresentam concomitância. 
 

Como pode ser visto na Tabela 11, seguindo a maioria de casos normais, os 

diagnósticos mais comuns nos resultados de RMs da ATMs são o diagnóstico, “deslocamento 

do disco sem redução” (DDSR), “degeneração do côndilo” (DegC) “deslocamento do disco 

com redução” (DDCR) e “diminuição da translação condilar” (DTC). Podem ser considerados 

raros, com frequências menores que 5%, os diagnósticos “deslocamento posterior do disco” 

(DPD), “aumento das translação condilar” (ATC), “degeneração da fossa glenóide” (DFG),  

“efusão” (EFE). Podem ser considerados muito raros, com frequências menores que 1%, os 

diagnósticos “alteração na forma da eminência” (AFE), “degeneração da zona bilaminar” 

(DZB), “ausência de translação” (AusT), e “deslocamento lateral do disco (DLD)” . 

A Tabela 12 mostra a distribuição de frequências de cada diagnóstico encontrado nas 

RMs e as prevalências dos tipos específicos de DTMs considerando a lateralidade. Para 

ambos os lados, a maior prevalência é do resultado de normalidade que ocorre em 42,0% dos 

casos do lado direito e 36,7% dos casos do lado esquerdo. Não há diferença significativa  

entre as prevalências dos resultados para os lados direito e esquerdo (todos os p-valores 

maiores que 0,05). 
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Tabela 12 - Prevalências dos resultados dos exames de RM, segundo a 
lateralidade da ATM. 

DTM ATM direita ATM esquerda 
p-valor 

(teste qui-
quadrado) 

Normal 436 42,0 % 381 36,7 % 0,721 

Deslocamento do disco sem redução 192 18,5 % 236 22,7 % 0,851 

Degeneração do côndilo 210 20,2% 212 20,4 % 0,954 

Deslocamento do disco com redução 153 14,7 % 142 13,7 % 0,910 

Diminuição da translação condilar 137 13,2 % 139 13,4 % 0,952 

Deformidade do disco 89 8,6 % 106 10,2 % 0,749 

Deslocamento posterior do disco  31 2,9 % 29 2,7 % 0,901 

Aumento da translação condilar 17 1,6 % 31 3,0 % 0,410 

Degeneração da fossa glenóide 23 2,2 % 18 1,7 % 0,527 

Efusão 10 1,0 % 11 1,1 % 0,914* 

Alteração na forma da eminência 8 0,8 % 4 0,4 % 0,321* 

Degeneração da zona bilaminar 2 0,2 % 3 0,3 % (**) 

Ausência de translação 1 0,1 % 1 0,1 % (**) 

Deslocamento lateral do disco − − 1 0,1 % (**) 

      

   (* )Teste Exato de Fisher     
    (**) – insuficiência de dados para avaliação de diferença entre os dois grupos 
   OBS: Alguns diagnósticos apresentam concomitância. 
 
 

5.3.4 Prevalências dos tipos específicos de desordens temporomandibulares 
segundo o gênero e a idade dos paciente 

 

A Tabela 13 mostra as prevalências dos resultados dos exames de RM, segundo o sexo 

do paciente, a comparação entre as prevalências é avaliada pelo teste qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher.  Houve  diferença estatisticamente entre as prevalências de deslocamento do 

disco com redução. No grupo masculino, 15,3% dos pacientes sintomáticos apresentavam 

deslocamento do disco com redução, entre as mulheres tal prevalência era significativamente 

maior, 21,5% (p-valor=0,015 do teste qui-quadrado). A razão de chances é 1,5; com intervalo 

de confiança (1,1; 2,1); ou seja, a mulher tem um risco aumentado de ter deslocamento do 

disco com redução.  Estima-se que a chance de uma mulher sintomática apresentar 
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deslocamento do disco com redução é 1,5 vezes a chance de um homem sintomático 

apresentar deslocamento do disco com redução. 

 

Tabela 13 -  Prevalências dos resultados dos exames de RM, segundo o sexo do 

paciente. 

 

Resultado 
Sexo 

p-valor 
(teste qui-quadrado) Masculino Feminino 

N % n % 

Normal 123 41,8% 694 38,9% 0,347 

Deslocamento do disco sem redução 40 13,6% 255 14,3% 0,749 

Degeneração do côndilo 55 18,7% 367 20,6% 0,456 

Deslocamento do disco com redução 45 15,3% 383 21,5% 0,015 

Diminuição da translação condilar 48 16,3% 228 12,8% 0,098 

Deformidade do disco 28 9,5% 167 9,4% 0,934 

Deslocamento posterior do disco 12 4,1% 48 2,7% 0,188 

Aumento da translação condilar 6 2,0% 42 2,4% 0,738 

Degeneração da fossa glenóide 9 3,1% 32 1,8% 0,148 

Efusão 6 2,0% 15 0,8% 0,105* 

Alteração na forma da eminência 2 0,7% 10 0,6% (**) 

Degeneração da zona bilaminar 2 0,7% 3 0,2% (**) 

Ausência de translação 2 0,7% 0 0,0% (**) 

Deslocamento lateral do disco 0 0,0% 1 0,1% (**) 

      

(* )Teste Exato de Fisher     
 (**) – insuficiência de dados para avaliação de diferença entre os dois grupos 
OBS: Alguns diagnósticos apresentam concomitância. 
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 A Tabela 14  mostra as  médias e desvios-padrões de idade dos pacientes, para cada 

tipo de resultado da RM, por sexo e global. Para cada resultado de RM com dados suficientes 

para possibilitar a comparação da idade de homens e mulheres, observou-se que o 

acometimento do tipo de resultado não tem qualquer influência da idade. Pelos p-valores 

apresentados, todos maiores que 5,0%, conclui-se que não há diferença estatisticamente 

significativa  entre as idades de homens e mulheres que apresentaram cada  tipo de resultado. 

 
Tabela 14 – Estatísticas da idade dos pacientes, pra cada tipo de resultado da 

RM, por sexo e global. 

Resultado 
Sexo Global p-valor 

(teste de 
Mann-

Whitney) 

Masculino Feminino 
Média d.p(*) Média d.p Média d.p 

Normal 36,1 14,96 36,9 13,43 36,7 15,2 0,871 
Deslocamento do disco sem 
redução 39,0 15,32 39,1 15,04 39,0 15,2 0,824 
Degeneração do côndilo 35,7 13,75 39,4 15,87 38,8 15,7 0,606 
Deslocamento do disco 
com redução 34,0 14,15 37,5 14,66 37,0 14,9 0,671 
Diminuição da translação 
condilar 36,1 15,21 36,6 15,65 36,5 15,6 0,907 
Deformidade do disco 33,8 14,14 35,9 13,93 35,5 14,0 0,833 
Deslocamento posterior do 
disco  34,7 3,38 35,7 13,64 35,1 13,5 0,763 
Aumento da translação 
condilar 21,6 3,46 39,7 13,08 37,9 13,6 0,217 
Degeneração da fossa 
glenóide 37,5 5,93 40,9 15,76 40,1 14,5 0,872 
Efusão 37,0 11,43 43,1 16,77 42,4 16,5 0,738 
Alteração na forma da 
eminência 20,5 0,00 36,1 11,02 33,8 12,4 (**) 

Degeneração da zona 
bilaminar 19,0 0,00 43,8 6,25 32,6 16,1 (**) 

Ausência de translação 16,0 0,00 − − 16,0 0,00 (**) 
Deslocamento lateral do 
disco − − 53,0 0,00 53,0 0,00 (**) 

        
(*) – d.p: desvio padrão (Obs.: d.p = 0 pois houve um único resultado) 
(**) – insuficiência de dados para avaliação de diferença entre gêneros 

            OBS: Alguns diagnósticos apresentam concomitância. 
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A disposição em ordem crescente das médias de idade dos pacientes que foram 

diagnosticados por cada uma das DTMs pode ser vista na Figura 43.  

Figura 43 – Média de idade dos pacientes que apresentam cada uma das DTMs. 

 

 
 

5.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE OS SINTOMAS E AS DESORDENS 
TEMPOROMANDIBULARES  

 
5.4.1. Incidência dos sintomas nos casos normais e nos casos com desordens 
temporomandibulares 
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são marcadas com células sombreadas em vermelho.  Como foi definido na metodologia, um 

sintoma é relevante para a DTM se estiver frequente em pelo menos 20% dos casos da 

referida DTM, ou seja, se sua incidência for maior que 20% nos casos da DTM. 
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Tabela 15 – Frequência absoluta dos sintomas em cada um dos tipos de 
resultados de RM. 
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Dor miofascial 435 228 198 126 185 75 5 29 20 11 3 3 − 1 

Dor na articulação 219 127 133 63 67 58 24 10 8 8 4 4 − 1 

Dor ao mastigar 113 53 73 62 27 37 19 3 7 4 2 − − 1 

Cefaleia 117 60 67 61 14 33 11 6 7 5 4 − − 1 

Otalgia 63 26 44 37 6 22 8 1 4 2 1 − − − 

Estalo 61 31 46 25 5 14 13 1 2 4 1 2 2 − 

Limitação de abertura 
bucal  42 28 28 21 23 13 14 4 1 − − − − − 

Luxação 26 17 24 11 12 11 2 3 3 2 1 − − − 

Disfunção 19 9 23 19 11 12 8 2 1 − 2 − − − 

Bruxismo 8 6 9 6 1 4 − − 1 − − − − − 

Edema 8 5 - 4 − − − 1 − − − − − − 

Tonteira 8 6 3 1 3 − − − − − − − − − 

Zumbido 2 3 5 2 1 2 1 2 1 − − − − − 

Trismo 4 2 2 1 3 2 − − − − − − − − 

Crepitação 3 1 1 − 1 − − − − − − − − − 
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Tabela 16 – Incidência dos sintomas em cada um dos tipos de diagnósticos de RM . 
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Dor miofascial 
53,2% 53,3% 38,3% 42,7% 67,0% 38,5% 8,3% 60,4% 48,8% 52,4% 25,0% 60,0% - 100,0% 

Dor na articulação 
26,8% 29,7% 25,7% 21,4% 24,3% 29,7% 38,9% 20,8% 19,5% 38,1% 33,3% 80,0% - 100,0% 

Dor ao mastigar 
13,8% 12,4% 14,1% 21,0% 9,8% 19,0% 31,7% 6,3% 17,1% 20,0% 16,7% - - 100,0% 

Cefaleia 
14,3% 14,0% 13,0% 20,7% 5,1% 16,9% 18,3% 12,5% 17,1% 23,8% 33,3% - - 100,0% 

Otalgia 
7,7% 6,1% 8,5% 12,5% 2,2% 11,3% 13,3% 2,1% 9,8% 9,5% 8,3% - - - 

Estalo 
7,5% 7,2% 8,9% 8,5% 1,8% 7,2% 21,7% 2,1% 4,9% 20,0% 8,3% 40,0% 100,0% - 

Limitação de abertura 
bucal  

5,1% 6,5% 5,4% 7,1% 8,3% 6,7% 23,3% 8,3% 2,4% - - - - - 

Luxação 
3,2% 4,0% 4,6% 3,7% 4,3% 5,6% 3,3% 6,3% 7,3% 12,5% 8,3% - - - 

Disfunção 
2,3% 2,1% 4,4% 6,4% 4,0% 6,2% 13,3% 4,2% 2,4% - 16,7% - - - 

Bruxismo 
1,0% 1,4% 1,7% 2,0% 0,4% 2,1% - - 2,4% - - - - - 

Edema 
1,0% 1,2% 0,0% 1,4% - - - 2,1% - - - - - - 

Tonteira 
1,0% 1,4% 0,6% 0,3% 1,1% - - - - - - - - - 

Zumbido 
0,2% 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 1,0% 1,7% 4,2% 2,4% - - - - - 

Trismo 
0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 1,1% 1,0% - - - - - - - - 

Crepitação 
0,4% 0,2% 0,2% - 0,4% - - - - - - - - - 

 

 Considerando os resultados gerais da Tabela 16 podemos inferir sobre a relação entre 

sintomas e diagnósticos de RM que:  

- O sintoma “dor miofascial”, o mais frequente, tem frequência relevante (maior que 

20%) nos casos de diagnóstico normal (53,2%), e em quase todos os outros 

diagnósticos, com exceção do diagnóstico de deslocamento posterior do disco e 

ausência de translação. Nos demais diagnósticos a “dor miofascial” é um sintoma 

relevante com as seguintes incidências: 53,3% dos casos de deslocamento do disco 

sem redução, 38,3% dos casos de degeneração do côndilo, 42,7% dos casos de 

deslocamento do disco com redução, 67,0% dos casos de diminuição da translação 

condilar, 38,5% dos casos de deformidade do disco, 60,4% dos casos de aumento da 
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translação condilar,  48,8% dos casos de degeneração da fossa glenóide, 52,4% dos 

casos de efusão, 25,0% dos casos de alteração na forma da eminência, 60,0% dos 

casos de degeneração da zona bilaminar e  100% dos casos de deslocamento lateral do 

disco. 

- O sintoma “dor na articulação” tem frequência relevante nos casos de diagnóstico 

normal (26,8%), e em quase todos os outros diagnósticos, com exceção dos 

diagnósticos de deformidade da fossa glenóide, e auseiencia de translação. Nestes 

diagnósticos não há frequência de “dor na articulação”. Nos demais diagnósticos a 

“dor na articulação” é um sintoma relevante com as seguintes incidências: 29,7% dos 

casos de deslocamento do disco sem redução , 25,7% dos casos de degeneração do 

côndilo, 21,4% dos casos de deslocamento do disco com redução, 24,3% dos casos de 

diminuição da translação condilar, 29,7% dos casos de deformidade do disco, 38,9% 

nos casos de deslocamento posterior do disco, 20,8% dos casos de aumento da 

translação condilar, 38,1% dos casos de efusão, 33,3% dos casos de alteração da forma 

da eminência, 80,0% dos casos de degeneração da zona bilaminar e 100% dos casos 

de deslocamento lateral do disco. 

- O sintoma “dor ao mastigar” é um sintoma relevante para os diagnósticos 

deslocamento do disco com redução (21,0%), deslocamento posterior do disco 

(31,7%), efusão (20,0%) e deslocamento lateral do disco (100,0%). 

- O sintoma “cefaleia” tem frequência relevante nos casos de deslocamento do disco 

com redução (20,7%), nos casos de efusão (23,8%), nos casos de alteração da forma 

da eminência (33,3%) e nos casos de deslocamento lateral do disco (100%). 

- O sintoma “estalo” tem frequência relevante nos diagnósticos deslocamento posterior 

do disco (21,7%), efusão (20,0%), degeneração da zona bilaminar (40,0%) e ausência 

de translação (100,0%). 

- O sintoma “limitação de abertura bucal” é relevante para o diagnóstico deslocamento 

posterior do disco (23,3%). 

Os sintomas “otalgia”, “luxação”, “bruxismo”, “edema”, “tonteira”, “zumbido”, 

“trismo” e “crepitação” e os demais sintomas não estão frequentes em quantidade relevante 

nos diagnósticos encontrados, nem no geral, nem em análise lateral. A “crepitação” é um 

sintoma de importância clínica e muito citado na literatura, entretanto neste trabalho foi um 

sintoma raríssimo (presente em apenas 0,3% dos casos) e com incidência também raríssima 
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nos diagnósticos normal, DDSR, degeneração do côndilo e diminuição da translação condilar 

e ausente nos demais diagnósticos. 

Em resumo, por diagnóstico, pode-se, leva à conclusão de que foram identificados 

neste trabalho as seguintes associações de sintomas e diagnósticos: 

• deslocamento do disco sem redução tem incidência relevante de “dor miofascial” 

(53,3%) e “dor na articulação” (29,7%); 

• degeneração do côndilo tem incidência relevante de “dor miofascial” (38,3%), “dor na 

articulação” (25,7%); 

• deslocamento do disco com redução tem incidência relevante de “dor miofascial” 

(42,7%), “dor na articulação” (21,4%), “dor ao mastigar" (21,0%) e “cefaleia” (20,7%); 

• diminuição da translação condilar tem incidência relevante de “dor miofascial” (67,0%) 

e “dor na articulação” (24,3%); 

• deformidade do disco tem incidência relevante de “dor miofascial” (38,5%) e “dor na 

articulação” (29,7%);  

• deslocamento posterior do disco tem incidência relevante de “dor na articulação” 

(38,9%), “dor ao mastigar” (31,7%), “estalo” (21,7%) e “limitação de abertura bucal” 

(23,3%);  

• aumento da translação condilar tem incidência relevante de “dor miofascial” (60,4%) e 

“dor na articulação” (20,8%); 

• degeneração da fossa glenóide tem incidência relevante de “dor miofascial” (48,8%); 

• efusão tem incidência relevante de “dor miofascial” (52,4%), “dor na articulação” 

(38,1%), “dor ao mastigar” (20,0%), “cefaleia” (23,8%), e “estalo” (20,0%); 

• alteração na forma da eminência tem incidência relevante de “dor miofascial” (25,0%), 

“dor na articulação” (33,3%) e “cefaleia” (33,3%);  

• degeneração da zona bilaminar tem incidência relevante de “dor miofascial” (80,0%), 

“dor na articulação” (80,0%) e “estalo” (40,0%); 

• ausência de translação tem incidência relevante de “estalo” (100,0%); 

• deslocamento lateral do disco tem incidência relevante de “dor miofascial” (100,0%), 

“dor na articulação” (100,0%), “dor ao mastigar” (100,0%) e “cefaleia” (100,0%); 
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Deve-se ressaltar, entretanto, que as altas incidências dos sintomas nos diagnósticos 

raríssimos, com frequências abaixo de 1%, são devidas a baixa frequência destes diagnósticos, 

onde um único caso  representa alto percentual da frequência total. Por isso, a Tabela 16 pode 

ser reduzida na Tabela 17 a seguir, que considera só os sintomas com incidência maior que 

1% e as DTMs com prevalência maior que 1% na amostra.   

 
Tabela 17 – Incidência dos Sintomas não raros em cada um dos resultados de RM 

mais prevalentes. 
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Dor miofascial 
53,2% 53,3% 38,3% 42,7% 67,0% 38,5% 8,3% 60,4% 48,8% 52,4% 

Dor na articulação 
26,8% 29,7% 25,7% 21,4% 24,3% 29,7% 38,9% 20,8% 19,5% 38,1% 

Dor ao mastigar 
13,8% 12,4% 14,1% 21,0% 9,8% 19,0% 31,7% 6,3% 17,1% 20,0% 

Cefaleia 
14,3% 14,0% 13,0% 20,7% 5,1% 16,9% 18,3% 12,5% 17,1% 23,8% 

Otalgia 
7,7% 6,1% 8,5% 12,5% 2,2% 11,3% 13,3% 2,1% 9,8% 9,5% 

Estalo 
7,5% 7,2% 8,9% 8,5% 1,8% 7,2% 21,7% 2,1% 4,9% 20,0% 

Limitação de 
abertura bucal  

5,1% 6,5% 5,4% 7,1% 8,3% 6,7% 23,3% 8,3% 2,4% - 

 

 

 

As Figuras 44 a 50 trazem para cada sintoma não raro, as incidências deste sintoma 

nas DTMs não raras. 
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Figura 44 - Incidência do sintoma dor miofascial nos diagnósticos mais 
prevalentes. 

  

 
Figura 45 - Incidência do sintoma dor na articulação nos diagnósticos mais 

prevalentes. 
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Figura 46 - Incidência do sintoma dor ao mastigar nos diagnósticos mais 
prevalentes. 

 

 

Figura 47 - Incidência do sintoma Cefaleia nos diagnósticos mais prevalentes. 
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Figura 48 - Incidência do sintoma otalgia nos diagnósticos mais prevalentes. 

 

 
 
Figura 49 - Incidência do sintoma estalo nos diagnósticos mais prevalentes. 
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Figura 50 - Incidência do sintoma Limitação de Abertura Bucal nos diagnósticos 

mais prevalentes. 
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aquele diagnóstico, e na segunda coluna de números percentuais, uma estimativa da 

probabilidade de uma pessoa “com dor miofascial” apresentar aquele diagnóstico.  

Descritivamente falando, espera-se que um diagnóstico que está significativamente associado 

ao sintoma “dor miofascial”, se a primeira proporção é baixa e a segunda seja alta, 

significativamente distintas, e para que o sintoma tenha valor preditivo para o diagnóstico a 

segunda proporção deve ser muito alta (maior que 90%).  Na Tabela 18 vemos que todos estes 

percentuais são baixos, a ponto de que não se pode prever um diagnóstico pela presença do 

sintoma “dor miofascial”.  A tabela também exibe os p-valores do teste qui-quadrado que 

compara tais proporções nos dois grupos, inferindo sobre a associação entre os resultados da 

RM e o sintoma “dor miofascial”, bem como a razão de chances (OR) e o intervalo de 

confiança (IC) da OR ao nível de 95% de confiança.  

 Somente uma associação significativa com risco aumentado para o grupo com “dor 

miofascial” foi encontrada: a relação com a diminuição da translação condilar (DTC).  O 

exame de RM diagnosticou diminuição da translação condilar em 9,6% dos casos em que o 

paciente não apresentava o sintoma “dor miofascial” e em 16,6% dos casos que o paciente 

apresentava “dor miofascial”.  O p-valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de que há 

diferença significativa entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “dor 

miofascial” e o diagnóstico de diminuição da translação condilar, pois a prevalência de 

exames com diminuição da translação condilar no grupo “com dor miofascial” é 

significativamente maior do que a prevalência de exames com diminuição da translação 

condilar no grupo “sem dor miofascial”.   A razão de chances é maior que 1, ou seja, a 

presença do sintoma “dor miofascial” é um fator de risco aumentado significativo  para 

diminuição da translação condilar nas RM. A chance de uma pessoa que relata “dor 

miofascial” apresentar diminuição da translação condilar é 1,9 vezes a chance de uma pessoa 

que não está com “dor miofascial” apresentar o diagnóstico. O intervalo de confiança desta 

razão de chances é (1,4; 2,4) e garante a significância do risco estimado pela razão de 

chances, uma vez que não contém o valor 1. Não foi encontrada nenhuma outra associação 

significativa entre “dor miofascial”  e os demais resultados de RM, ou seja, as frequências de 

diagnósticos das RMs não são significativamente distintas nos grupos “sem dor miofascial” e 

“com dor miofascial”, os diagnósticos ocorrem sem correlação, ou seja, de forma 

independente, da ausência e presença da “dor miofascial”.  
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Tabela 18 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a 

dor miofascial é um sintoma ausente e no grupo onde “dor miofascial” é sintoma 

presente. 

 

Resultado 

RM 

Dor miofascial 

p-valor OR IC Ausente 

(980) 

Presente 

(1096) 

Normal 384 39,2% 433 39,5% 0,880 Não significativo 
Deslocamento do disco sem redução 201 20,5% 227 20,7% 0,910 Não significativo 
Degeneração do côndilo 181 18,5% 241 22,0% 0,057 Não significativo 
Deslocamento do disco com redução 171 17,4% 124 11,3% 0,000 0,6 0,5-0,8 
Diminuição da translação condilar 94 9,6% 182 16,6% 0,000 1,9 1,4-2,4 
Deformidade do disco 120 12,2% 75 6,8% 0,000 0,8 0,6-1,1 
Deslocamento posterior do disco 55 5,6% 5 0,5% 0,000 0,1 0,03-0,19 
Aumento da translação condilar 19 1,9% 29 2,6% 0,284 Não significativo 
Degeneração da fossa glenóide 21 2,1% 20 1,8% 0,603 Não significativo 
Efusão 10 1,0% 11 1,0% 0,970 Não significativo 

*Teste Exato de Fisher         
Obs: a linha em negrito representa a associação significativa.      

 

5.4.2.2  Sintoma “dor na articulação temporomandibular” 

 
 A Tabela 19 mostra a distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde 

“dor  na ATM” é um sintoma ausente e no grupo onde “dor na ATM” é um sintoma presente. 

Somente uma associação significativa com risco aumentado para o grupo com “dor na ATM” 

foi encontrada: a relação com o deslocamento posterior do disco (DPP).  O exame de RM 

diagnosticou deslocamento posterior do disco em 2,3% dos casos em que o paciente não 

apresentava o sintoma “dor na ATM” e em 4,4% dos casos que o paciente apresentava “dor na 

ATM”.  O p-valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de que há diferença significativa 

entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “dor na ATM” e o 

diagnóstico de deslocamento posterior do disco, pois a prevalência de exames com 

deslocamento posterior do disco no grupo “com dor na ATM” é significativamente maior do 

que a prevalência de exames com deslocamento posterior do disco no grupo “sem dor na 

ATM”.   A razão de chances é maior que 1, ou seja, a presença do sintoma “dor na ATM” é 

um fator de risco significativo  para deslocamento posterior do disco nas RM. A chance de 

uma pessoa que relata “dor na ATM” apresentar deslocamento posterior do disco é 1,9 vezes 
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a chance de uma pessoa que não está com “dor na ATM” apresentar o diagnóstico. O 

intervalo de confiança desta razão de chances é (1,1;3,2) e garante a significância do risco 

estimado pela razão de chances, uma vez que não contém o valor 1.  

 Não foi encontrada nenhuma outra associação significativa entre “dor na ATM” e os 

demais resultados de RM, ou seja, as frequências dos demais diagnósticos das RMs não são 

significativamente distintas nos grupos “sem dor na ATM” e “com dor na ATM”, os 

diagnósticos ocorrem sem correlação, ou seja, de forma independente, da ausência e presença 

da “dor na ATM”.  

 

Tabela 19 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a 

“dor na ATM” é um sintoma ausente e no grupo onde “dor na ATM” é sintoma 

presente. 

Resultado 

RM 

Dor na ATM 

p-valor OR IC Ausente 

(1532) 

Presente 

(544) 

Normal 598 39,0% 219 40,3% 0,616 Não significativo 
Deslocamento do disco sem redução 301 19,6% 127 23,3% 0,067 Não significativo 
Degeneração do côndilo 312 20,4% 110 20,2% 0,942 Não significativo 
Deslocamento do disco com redução 232 15,1% 63 11,6¨% 0,051 Não significativo 
Diminuição da translação condilar 209 13,6% 67 12,3% 0,434 Não significativo 
Deformidade do disco 137 8,9% 58 10,7% 0,232 Não significativo 
Deslocamento posterior do disco 36 2,3% 24 4,4% 0,014 1,9 1,1-3,2 
Aumento da translação condilar 38 2,5% 10 1,8% 0,392 Não significativo 
Degeneração da fossa glenóide 33 2,2% 8 1,5% 0,325 Não significativo 
Efusão 13 0,8% 8 1,5% 0,213 Não significativo 

*Teste Exato de Fisher         
Obs: a linha em negrito representa a associação significativa.      

 

5.4.2.3 Sintoma “dor ao mastigar” 

 
 A Tabela 20 mostra a distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde 

“dor ao mastigar” é um sintoma ausente e no grupo onde “dor ao mastigar” é um sintoma 

presente. Foram encontradas três associações significativas com risco aumentado para o grupo 
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“com dor ao mastigar”: a relação com o deslocamento do disco com redução (DDCR), com a 

deformidade do disco (DD) e com o deslocamento posterior do disco (DPD).    

 O exame de RM diagnosticou deslocamento do disco com redução em 13,0% dos 

casos em que o paciente “não apresentava dor ao mastigar” e em 21,4% dos casos que o 

paciente “apresentava dor ao mastigar”.  O p-valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de 

que há diferença significativa entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação 

entre “dor ao mastigar” e o diagnóstico de deslocamento do disco com redução, pois a 

prevalência de exames com deslocamento do disco com redução no grupo com “dor ao 

mastigar” é significativamente maior do que a prevalência de exames com deslocamento do 

disco com redução no grupo “sem dor ao mastigar”.   A razão de chances é maior que 1, ou 

seja, a presença do sintoma “dor ao mastigar” é um fator de risco significativo para 

deslocamento do disco com redução nas RM. A chance de uma pessoa que relata “dor ao 

mastigar” apresentar deslocamento do disco com redução é 1,8 vezes a chance de uma pessoa 

que não está com “dor ao mastigar” apresentar o diagnóstico. O intervalo de confiança desta 

razão de chances é (1,3; 2,5) e garante a significância do risco estimado pela razão de 

chances, uma vez que não contém o valor 1.  

 O exame de RM diagnosticou deformidade do disco em 8,8% dos casos em que o 

paciente “não apresentava dor ao mastigar” e em 12,8% dos casos que o paciente 

“apresentava dor ao mastigar”.  O p-valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de que há 

diferença significativa entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “dor 

ao mastigar” e o diagnóstico de deformidade do disco, pois a prevalência de exames com 

deformidade do disco no grupo “com dor ao mastigar” é significativamente maior do que a 

prevalência de exames com deformidade do disco no grupo “sem dor ao mastigar”.   A razão 

de chances é maior que 1, ou seja, a presença do sintoma “dor ao mastigar” é um fator de 

risco significativo,  para deformidade do disco nas RM. A chance de uma pessoa que relata 

“dor ao mastigar” apresentar deformidade do disco é 1,5 vezes a chance de uma pessoa que 

“não está com dor ao mastigar” apresentar o diagnóstico. O intervalo de confiança desta razão 

de chances é (1,03; 2,2), e garante a significância do risco estimado pela razão de chances, 

uma vez que não contém o valor 1. 

 O exame de RM diagnosticou deslocamento posterior do disco em 2,3% dos casos em 

que o paciente “não apresentava dor ao mastigar” e em 6,6% dos casos que o paciente 
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“apresentava dor ao mastigar”.  O p-valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de que há 

diferença significativa entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “dor 

ao mastigar” e o diagnóstico de deslocamento posterior do disco, pois a prevalência de 

exames com deslocamento posterior do disco no grupo “com dor ao mastigar” é 

significativamente maior do que a prevalência de exames com deslocamento posterior do 

disco no grupo “sem dor ao mastigar”.   A razão de chances é maior que 1, ou seja, a presença 

do sintoma dor ao mastigar é um fator de risco significativo,  para deslocamento posterior do 

disco nas RM. A chance de uma pessoa que relata “dor ao mastigar” apresentar deslocamento 

posterior do disco é 3,0 vezes a chance de uma pessoa que “não está com dor ao mastigar” 

apresentar o diagnóstico. O intervalo de confiança desta razão de chances é (1,7; 5,2) e 

garante a significância do risco estimado pela razão de chances, uma vez que não contém o 

valor 1.  Não foi encontrada nenhuma outra associação significativa entre “dor ao mastigar” e 

os demais resultados de RM, ou seja, as frequências dos demais diagnósticos das RMs não 

são significativamente distintas nos grupos “sem dor ao mastigar” e “com dor ao mastigar”, 

os diagnósticos ocorrem sem correlação, ou seja, de forma independente, da ausência e 

presença da “dor ao mastigar”.  

Tabela 20 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a 

“dor ao mastigar” é um sintoma ausente e no grupo onde “dor ao mastigar” é sintoma 

presente 

Resultado 

RM 

Dor ao mastigar 

p-valor OR IC Ausente 

(1786) 

Presente 

(290) 

Normal 704 39,4% 113 39,0% 0,884 Não significativo 
Deslocamento do disco sem redução 375 21,0% 53 18,3% 0,288 Não significativo 
Degeneração do côndilo 375 21,0% 47 16,2% 0,060 Não significativo 
Deslocamento do disco com redução 233 13,0% 62 21,4% 0,000 1,8 1,3-2,5 
Diminuição da translação condilar 249 13,9% 27 9,3% 0,031 0,6 0,4-0,96 
Deformidade do Disco 158 8,8% 37 12,8% 0,034 1,5 1,03-2,2 
Deslocamento posterior do disco 41 2,3% 19 6,6% 0,000 3,0 1,7-5,2 
Aumento da translação condilar 45 2,5% 3 1,0% 0,119 Não significativo 
Degeneração da fossa glenóide 34 1,9% 7 2,4% 0,563 Não significativo 
Efusão 17 1,0% 4 1,4% 0,522* Não significativo 

*Teste Exato de Fisher         
Obs: as linhas em negrito representam as associações significativas.    
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5.4.2.4 Sintoma “cefaleia” 

 
 A Tabela 21 mostra a distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde 

“cefaleia” é um sintoma ausente e no grupo onde “cefaleia” é um sintoma presente. Somente 

uma associação significativa com risco aumentado para o grupo com “cefaleia” foi 

encontrada: a relação com o deslocamento do disco com redução (DDCR).  O exame de RM 

diagnosticou deslocamento do disco com redução em 13,1% dos casos em que o paciente 

“não apresentava cefaleia” e em 21,2% dos casos que o paciente “apresentava cefaleia”.  O p-

valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de que há diferença significativa entre tais 

proporções.  

 Infere-se então que há uma associação entre “cefaleia” e o diagnóstico de 

deslocamento do disco com redução, pois a prevalência de exames com deslocamento do 

disco com redução no grupo “com cefaleia” é significativamente maior do que a prevalência 

de exames com deslocamento do disco com redução no grupo “sem cefaleia”.  A razão de 

chances é maior que 1, ou seja, a presença do sintoma “cefaleia” é um fator de risco 

significativo  para deslocamento do disco com redução nas RM. A chance de uma pessoa que 

relata “cefaleia” apresentar deslocamento do disco com redução é 18 vezes a chance de uma 

pessoa que “não está com cefaleia” apresentar o diagnóstico. O intervalo de confiança desta 

razão de chances é (1,3; 2,4) e garante a significância do risco estimado pela razão de 

chances, uma vez que não contém o valor 1.   

 Não foi encontrada nenhuma outra associação significativa entre “cefaleia” e os 

demais resultados de RM, ou seja, as frequências de diagnósticos das RMs não são 

significativamente distintas nos grupos “sem cefaleia” e “com cefaleia”, os diagnósticos 

ocorrem sem correlação, ou seja, de forma independente, da ausência e presença da 

“cefaleia”.  
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Tabela 21 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a 

“cefaleia” é um sintoma ausente e no grupo onde “cefaleia” é sintoma presente. 

Resultado 

RM 

Cefaleia 

p-valor OR IC Ausente 

(1788) 

Presente 

(288) 

Normal 700 39,1% 117 40,6% 0,634 Não significativo 
Deslocamento do disco sem redução 368 20,6% 60 20,8% 0,922 Não significativo 
Degeneração do côndilo 377 21,1% 45 15,6% 0,033 0,7 0,5-0,97 
Deslocamento do disco com redução 234 13,1% 61 21,2% 0,000 1,8 1,3-2,4 
Diminuição da translação condilar 262 14,7% 14 4,9% 0,000 0,3 0,2-0,5 
Deformidade do Disco 162 9,1% 33 11,5% 0,195 Não significativo 
Deslocamento posterior do disco 49 2,7% 11 3,8% 0,310 Não significativo 
Aumento da translação condilar 42 2,3% 6 2,1% 0,781 Não significativo 
Degeneração da fossa glenóide 34 1,9% 7 2,34% 0,549 Não significativo 
Efusão 16 0,9% 5 1,7% 0,198* Não significativo 

*Teste Exato de Fisher         
Obs: a linha em negrito representa a associação significativa.     

 

5.4.2.5 Sintoma “otalgia” 

 

A Tabela 22 mostra a distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde 

“otalgia” é um sintoma ausente e no grupo onde “otalgia” é um sintoma presente. Foram 

encontradas duas associações significativas com risco aumentado para o grupo “com otalgia”: 

a relação com o deslocamento do disco com redução (DDCR) e com a deformidade do disco 

(DD).   O exame de RM diagnosticou deslocamento do disco com redução em 13,4% dos 

casos em que o paciente “não apresentava otalgia” e em 24,8% dos casos que o paciente 

“apresentava otalgia”.  O p-valor do teste qui-quadrado leva à conclusão de que há diferença 

significativa entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “otalgia” e o 

diagnóstico de deslocamento do disco com redução, pois a prevalência de exames com 

deslocamento do disco com redução no grupo “com otalgia” é significativamente maior do 

que a prevalência de exames com deslocamento do disco com redução no grupo “sem 

otalgia”. A chance de uma pessoa que relata “otalgia” apresentar deslocamento do disco com 

redução é 2,1 vezes a chance de uma pessoa que “não está com otalgia” apresentar o 

diagnóstico. O intervalo de confiança desta razão de chances é (1,4; 3,2) e garante a 

significância do risco estimado pela razão de chances, uma vez que não contém o valor 1. 
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 O exame de RM diagnosticou deformidade do disco em 9,0% dos casos em que o 

paciente “não apresentava otalgia” e em 14,8% dos casos que o paciente “apresentava 

otalgia”.  O p-valor do teste qui-quadrado, leva à conclusão de que há diferença significativa 

entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “otalgia” e o diagnóstico de 

deformidade do disco, pois a prevalência de exames com deformidade do disco no grupo 

“com otalgia” é significativamente maior do que a prevalência de exames com deformidade 

do disco no grupo “sem otalgia”.   A razão de chances é maior que 1, ou seja, a presença do 

sintoma “otalgia” é um fator de risco significativo,  para deformidade do disco nas RM. A 

chance de uma pessoa que relata “otalgia” apresentar deformidade do disco é 1,8 vezes a 

chance de uma pessoa que “não está com otalgia” apresentar o diagnóstico. O intervalo de 

confiança desta razão de chances é  (1,1; 2,8) e garante a significância do risco estimado pela 

razão de chances, uma vez que não contém o valor 1.  

 Não foi encontrada nenhuma outra associação significativa entre “otalgia” e os demais 

resultados de RM, ou seja, as frequências dos demais diagnósticos das RMs não são 

significativamente distintas nos grupos “sem otalgia” e “com otalgia”, os diagnósticos 

ocorrem sem correlação, ou seja, de forma independente, da ausência e presença da otalgia. 

 
Tabela 22 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a 

“otalgia” é um sintoma ausente e no grupo onde “otalgia” é sintoma presente. 

Resultado 
RM 

Otalgia 
p-valor OR IC Ausente 

(1927) 
Presente 

(149) 
Normal 754 39,1% 63 42,3% 0,448 Não significativo 
Deslocamento do disco sem redução 402 20,9% 26 17,4% 0,321 Não significativo 
Deslocamento do disco com redução 258 13,4% 37 24,8% 0,000 2,1 1,4-3,2 
Diminuição da translação condilar 270 14,0% 6 4,0% 0,001 0,3 0,1-0,6 
Degeneração do côndilo 397 20,6% 25 16,8% 0,264 Não significativo 
Deformidade do disco 173 9,0% 22 14,8% 0,020 1,8 1,1-2,8 
Aumento da translação condilar 47 2,4% 1 0,7% 0,167 Não significativo 
Degeneração da cavidade glenóide 37 1,9% 4 2,7% 0,518 Não significativo 
Deslocamento posterior do disco 52 2,7% 8 5,4% 0,072* Não significativo 
Efusão 19 1,0% 2 1,3% 0,659* Não significativo 
*Teste Exato de Fisher;  
Obs: as linhas em negrito representam as associações significativas.    
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5.4.2.6  Sintoma “estalo articular” 

 

 A Tabela 23 mostra a distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde 

“estalo articular” é um sintoma ausente e no grupo onde “estalo” é um sintoma presente. 

Somente uma associação significativa com risco aumentado para o grupo com “estalo” foi 

encontrada: a relação com a o deslocamento posterior do disco (DPD).   

 O exame de RM diagnosticou deslocamento posterior do disco em 2,4% dos casos em 

que o paciente “não apresentava estalo” e em 8,8% dos casos que o paciente “apresentava 

estalo”.  O p-valor do teste Exato de Fisher leva à conclusão de que há diferença significativa 

entre tais proporções. Infere-se então que há uma associação entre “estalo” e o diagnóstico de 

deslocamento posterior do disco, pois a prevalência de exames com deslocamento posterior 

do disco no grupo “com estalo” é significativamente maior do que a prevalência de exames 

com deslocamento posterior do disco no grupo “sem estalo”.  

 A chance de uma pessoa que relata “estalo” apresentar deslocamento posterior do 

disco é 3,9 vezes a chance de uma pessoa que “não está com estalo” apresentar o diagnóstico. 

O intervalo de confiança desta razão de chances é (2,1; 7,4) e garante a significância do risco 

estimado pela razão de chances, uma vez que não contém o valor 1.  

 Não foi encontrada nenhuma outra associação significativa entre “estalo” e os demais 

resultados de RM, ou seja, as frequências dos demais diagnósticos das RMs não são 

significativamente distintas nos grupos “sem estalo” e “com estalo”, os demais diagnósticos 

ocorrem sem correlação, ou seja, de forma independente, da ausência e presença do “estalo”.  
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Tabela 23 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a “estalo” 
é um sintoma ausente e no grupo onde “estalo” é sintoma presente. 
 

Resultado 

RM 

Estalo 

p-valor OR IC Ausente 

(1929) 

Presente 

(147) 

Normal 756 39,2% 61 41,5% 0,581 Não significativo 
Deslocamento do disco sem redução 397 20,6% 31 21,1% 0,883 Não significativo 
Degeneração do côndilo 388 20,1% 34 23,1% 0,381 Não significativo 
Deslocamento do disco com redução 270 14,0% 25 17,0% 0,314 Não significativo 
Diminuição da translação condilar 271 14,0% 5 3,4% 0,000 0,2 0,1-0,5 
Deformidade do disco 181 9,4% 14 9,5% 0,955 Não significativo 
Deslocamento posterior do disco 47 2,4% 13 8,8% 0,000* 3,9 2,1-7,4 
Aumento da translação condilar 47 2,4% 1 0,7% 0,253* Não significativo 
Degeneração da fossa glenóide 39 2,0% 2 1,4% 1,000* Não significativo 
Efusão 17 0,9% 4 2,7% 0,056* Não significativo 

*Teste Exato de Fisher         
Obs: a linha em negrito representa a associação significativa.     

   

 

5.4.2.7 Sintoma “limitação de abertura bucal”  

 
 A Tabela 24 mostra a distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde 

“limitação de abertura bucal” é um sintoma ausente e no grupo onde “limitação de abertura 

bucal” é um sintoma presente. Somente uma associação significativa com risco aumentado 

para o grupo com “limitação de abertura bucal” foi encontrada: a relação com o deslocamento 

posterior de disco (DPD).  O exame de RM diagnosticou deslocamento posterior do disco em 

2,4% dos casos em que o paciente não apresentava o sintoma “limitação de abertura bucal” e 

em 10,0% dos casos que o paciente apresentava “limitação de abertura bucal”.  O p-valor do 

teste exato de Fisher leva à conclusão de que há diferença significativa entre tais proporções. 

Infere-se então que há uma associação entre “limitação de abertura bucal” e o diagnóstico de 

deslocamento posterior de disco, pois a prevalência de exames com deslocamento posterior de 

disco no grupo “com limitação de abertura bucal” é significativamente maior do que a 

prevalência de exames com deslocamento posterior de disco no grupo “sem limitação de 

abertura bucal”. A chance de uma pessoa que relata “limitação de abertura bucal” apresentar 

deslocamento posterior de disco é 4,6 vezes a chance de uma pessoa que “não está com 

limitação de abertura bucal” apresentar o diagnóstico. O intervalo de confiança desta razão de 
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chances é (2,4; 8,5) e garante a significância do risco estimado pela razão de chances, uma 

vez que não contém o valor 1.   

 Não foi encontrada nenhuma outra associação significativa entre “limitação de 

abertura bucal” e os demais diagnósticos relevantes de DTM, ou seja, as frequências de 

diagnósticos das RMs não são significativamente distintas nos grupos “sem limitação de 

abertura bucal” e “com limitação de abertura bucal”, os diagnósticos ocorrem sem correlação, 

ou seja, de forma independente, da ausência e presença da “limitação de abertura bucal”.  

 Convém notar a associação significativa entre o diagnóstico de normalidade e a 

ausência de “limitação da abertura bucal”. Invertendo a interpretação dos dados da Tabela 

para a anormalidade, ou seja, registro de alguma DTM, observa-se que a ocorrência de DTM 

ocorre em 60% dos casos em que o paciente “não apresentava limitação de abertura bucal” e 

em 70% dos casos que o paciente “apresentava limitação de abertura bucal”.  O p-valor do 

teste qui-quadrado leva à conclusão de que há diferença significativa entre tais proporções. 

Infere-se então que há uma associação entre “limitação de abertura bucal” e a presença de 

DTM, pois a prevalência de exames com DTM no grupo “com limitação de abertura bucal” é 

significativamente maior do que a prevalência de exames com DTM no grupo “sem limitação 

de abertura bucal”.  

 A chance de uma pessoa que relata “limitação de abertura bucal” apresentar DTM é 

0,6 vezes a chance de uma pessoa que “não está com limitação de abertura bucal” apresentar 

DTM. O intervalo de confiança desta razão de chances é  (0,4; 0,9) e garante a significância 

do risco estimado pela razão de chances, uma vez que não contém o valor 1.  

 Convém ressaltar que este foi o único dos sintomas significativamente associado à 

normalidade, ou seja, se um paciente tem “limitação de abertura bucal”, há um risco 

aumentado, uma chance significativamente maior de ele ter alguma DTM do que se ele tem 

outro sintoma.  
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Tabela 24 - Distribuição de frequências dos resultados da RM no grupo onde a 

“limitação de abertura bucal” é um sintoma ausente e no grupo onde “limitação de 

abertura bucal” é sintoma presente. 

Resultado 

RM 

Limitação de abertura bucal  

p-valor OR IC Ausente 

(1936) 

Presente 

(140) 

Normal 775 40,0% 42 30,0% 0,019 0,6 0,4-0,9 

Deslocamento do disco sem redução 400 20,7% 28 20,0% 0,852 Não significativo 

Degeneração do côndilo 397 20,5% 25 17,9% 0,452 Não significativo 

Deslocamento do disco com redução 274 14,2% 21 15,0% 0,782 Não significativo 

Diminuição da translação condilar 251 13,0% 25 17,9% 0,100 Não significativo 

Deformidade do disco 182 9,4% 13 9,3% 0,964 Não significativo 

Deslocamento posterior do disco 46 2,4% 14 10,0% 0,000* 4,6 2,4-8,5 

Aumento da translação condilar 44 2,3% 4 2,9% 0,561* Não significativo 

Degeneração da fossa glenóide 40 2,1% 1 0,7% 0,521* Não significativo 

Efusão 21 1,1% 0 0,0% 0,394* Não significativo 

*Teste Exato de Fisher         
Obs: as linhas em negrito representam as associações significativas.    

  
  
 A análise da intensidade e da significância das associações entre os principais 

sintomas e os principais resultados feita nesta sessão, mostrou poucas associações 

estatisticamente significativas entre sintomas e resultados das RMs e, quando significativas, 

são de baixa incidência que deixa a associação inexpressiva para o ponto de vista preditivo. 

Ou seja, nenhum sintoma pode ser usado como preditor de diagnóstico. A Tabela 25 mostra 

marcado em células vermelhas os sintomas relevantes para cada resultado de RM e em células 

verdes, os sintomas que, além de relevantes, são significativamente associados aos resultados 

da RM. Em síntese, observa-se que: 

• Deslocamento do disco com redução está significativamente associado à dor ao mastigar, 

cefaleia e otalgia.  

• A diminuição da translação condilar está significativamente associada  

à dor miofascial.  

• A deformidade do disco está significativamente associada à dor ao mastigar e otalgia; 

• O deslocamento posterior do disco está significativamente associado à dor na articulação, 

dor ao mastigar, estalo e limitação de abertura da boca.   
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• No geral, o sintoma mais associado e significativamente associado à ocorrência de DTM 

é a limitação de abertura bucal.  

 
Tabela 25– Incidência dos Sintomas mais frequentes em cada um dos resultados de 

RM mais frequentes (sintomas relevantes em células vermelhas e sintomas 
significativamente associados em células verdes). 

 

                       Resultados 
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Dor miofascial 
53,2% 53,3% 38,3% 42,7% 67,0% 38,5% 8,3% 60,4% 48,8% 52,4% 

Dor na articulação 
26,8% 29,7% 25,7% 21,4% 24,3% 29,7% 38,9% 20,8% 19,5% 38,1% 

Dor ao mastigar 
13,8% 12,4% 14,1% 21,0% 9,8% 20,0% 31,7% 6,3% 17,1% 20,0% 

Cefaleia 
14,3% 14,0% 13,0% 20,7% 5,1% 16,9% 18,3% 12,5% 17,1% 23,8% 

Otalgia 
7,7% 6,1% 8,5% 12,5% 2,2% 11,3% 13,3% 2,1% 9,8% 9,5% 

Estalo 
7,5% 7,2% 8,9% 8,5% 1,8% 7,2% 21,7% 2,1% 4,9% 20,0% 

Limitação de abertura 
bucal  

5,1% 6,5% 5,4% 7,1% 8,3% 6,7% 23,3% 8,3% 2,4% - 

 
 

5.5 ASSOCIAÇÕES ENTRE DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 

 
Nesta seção deseja-se investigar a associação entre as DTMs. A Tabela 26 a seguir 

mostra a distribuição do número de casos em que as DTMs ocorrem conjuntamente. A Tabela 

27 mostra as incidências da DTM da linha nas DTMs da coluna. As incidências relevantes 

(maiores ou iguais a 20%) estão em células sombreadas de vermelho.  

 O deslocamento do disco sem redução tem frequência relevante na degeneração do 

côndilo (48,1%) e deformidade do disco (23,8%). Em outras palavras, 48,1% dos pacientes 

com deslocamento do disco sem redução tem também degeneração do côndilo e 23,8% dos 

pacientes com deslocamento do disco sem redução tem também deformidade do disco.  
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 A degeneração do côndilo tem incidência relevante no deslocamento do disco sem 

redução (48,8%) e deformidade do disco (28,4%). 

 O deslocamento do disco com redução tem incidência relevante na degeneração do 

côndilo (23,7%). 

 A deformidade do disco tem incidência relevante no deslocamento do disco sem 

redução (52,3%), degeneração do côndilo (61,5%) e deslocamento do disco com redução 

(22,6%).  

 O deslocamento posterior do disco tem incidência relevante de  degeneração do 

côndilo (28,3%) e deformidade do disco (28,3%). 

 A degeneração da fossa glenóide tem incidência relevante de deslocamento do disco 

sem redução (61,0%), degeneração do côndilo (82,9%), deformidade do disco (36,6%). 

 A efusão tem incidência relevante de deslocamento do disco sem redução  (66,7%), 

degeneração do côndilo (81,0%), deformidade do disco (52,4%). 

 A alteração na forma da eminência articular tem incidência relevante de deslocamento 

do disco sem redução (25,0%), degeneração do côndilo (66,7%), deslocamento do disco com 

redução (66,7%) e deformidade do disco (25,0%). 

 A degeneração da zona bilaminar tem incidência relevante de deslocamento do disco 

sem redução (20,0%), degeneração do côndilo (100,0%), deslocamento do disco com redução 

(20,0%) e deformidade do disco (60,0%). 

 Observa-se que as DTMs  ausência de translação condilar e deslocamento lateral do 

disco (DLD) ocorreram praticamente isoladas, sem associação, independente de quaisquer 

outras DTMs.  A diminuição da translação condilar, ausência de translação condilar ocorrem 

também praticamente isoladamente com poucas e pequenas intersecções com outras DTMs.  

 A Tabela 26 registra a frequência absoluta de cada DTM para cada DTM.  

 A Tabela 27 mostra a informação correspondente em termos percentuais, e as 

incidências relevantes das DTMs nas DTMs são marcadas com células sombreadas em 

vermelho.  
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 Como foi definido na metodologia uma DTM se estiver frequente em pelo menos 20% 

dos casos da referida DTM, ou seja, se sua incidência for maior que 20% nos casos da DTM.  

  

 

Tabela 26 - Distribuição do número de casos em que as DTMs ocorrem conjuntamente. 

 
DTM DDSR DegC DDCR DTC DD DPD ATC DFG EFE AFE DZB AT DLD 

DDSR 428 206 0 1 102 0 0 25 14 3 1 0 0 

DegC 206 422 70 3 120 17 1 34 17 8 5 0 0 

DDCR 0 70 295 1 44 0 0 6 2 8 1 0 0 

DTC 1 3 1 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DD 102 120 44 0 195 17 0 15 11 3 3 0 0 

DPD 0 17 0 0 17 60 0 2 0 0 0 0 0 

ATC 0 1 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 

DFG 25 34 6 0 15 2 0 41 3 1 0 0 0 

EFE 14 17 2 0 11 0 0 3 21 0 0 0 0 

AFE 3 8 8 0 3 0 0 1 0 12 0 0 0 

DZB 1 5 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 

AT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

DLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Deslocamento do disco sem redução (DDSR);  degeneração do côndilo (DegC); deslocamento do disco 
com redução (DDCR);  diminuição da translação condilar (DTC); deformidade do disco (DD); 
deslocamento posterior do disco (DPD); aumento da translação condilar (ATC); degeneração da fossa 
glenóide (DFG); efusão;  alteração na forma da eminência (AFE);  degeneração da zona bilaminar (DZB); 
ausência de translação (AT); deslocamento lateral do disco (DLD). 
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Tabela 27 - Incidências das DTMs das linhas nos casos de DTMs das colunas. 

 
DTM DDSR DegC DDCR DTC DD DPD ATC DFG EFE AFE DZB AT DLD 

DDSR 
100,0% 48,8% 0,0% 0,4% 52,3% 0,0% 0,0% 61,0% 66,7% 25,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

DegC 
48,1% 100,0% 23,7% 1,1% 61,5% 28,3% 2,1% 82,9% 81,0% 66,7% 100,0% 0,0% 0,0% 

DDCR 
0,0% 16,6% 100,0% 0,4% 22,6% 0,0% 0,0% 14,6% 9,5% 66,7% 20,0% 0,0% 0,0% 

DTC 
0,2% 0,7% 0,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DD 
23,8% 28,4% 14,9% 0,0% 100,0% 28,3% 0,0% 36,6% 52,4% 25,0% 60,0% 0,0% 0,0% 

DPD 
0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,7% 100,0% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ATC 
0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DFG 
5,8% 8,1% 2,0% 0,0% 7,7% 3,3% 0,0% 100,0% 14,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

EFE 
3,3% 4,0% 0,7% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 7,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

AFE 
0,7% 1,9% 2,7% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DZB 
0,2% 1,2% 0,3% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

AT 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

DLD 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Deslocamento do disco sem redução (DDSR); degeneração do côndilo (DegC); deslocamento do disco com 
redução (DDCR);  diminuição da translação condilar (DTC);  deformidade do disco (DD); deslocamento 
posterior do disco (DPD); aumento da translação condilar (ATC); degeneração da fossa glenóide (DFG); efusão;  
alteração na forma da eminência (AFE);  degeneração da zona bilaminar (DZB); ausência de translação (AT); 
deslocamento lateral do disco (DLD). 

 

 

 A Tabela 27  pode ser resumida na Tabela 28 a seguir, que considera só as DTMs com 

incidência maior que 1%  na amostra. 
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Tabela 28 – Incidências das DTMs das linhas nas DTMs das colunas, 

considerando só as DTMs mais frequentes. 

DTM DDSR DegC DDCR DTC DD DPD ATC DFG Efusão 

DDSR 100,0% 48,8% 0,0% 0,4% 52,3% 0,0% 0,0% 61,0% 66,7% 

DegC 48,1% 100,0% 23,7% 1,1% 61,5% 28,3% 2,1% 82,9% 81,0% 

DDCR 0,0% 16,6% 100,0% 0,4% 22,6% 0,0% 0,0% 14,6% 9,5% 

DTC 0,2% 0,7% 0,3% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DD 23,8% 28,4% 14,9% 0,0% 100,0% 28,3% 0,0% 36,6% 52,4% 

DPD 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 8,7% 100,0% 0,0% 4,9% 0,0% 

ATC 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

DFG 5,8% 8,1% 2,0% 0,0% 7,7% 3,3% 0,0% 100,0% 14,3% 

Efusão 
3,3% 4,0% 0,7% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 7,3% 100,0% 

Deslocamento do disco sem redução (DDSR); degeneração do côndilo (DegC); deslocamento do disco 
com redução (DDCR);  diminuição da translação condilar (DTC);  deformidade do disco (DD); 
deslocamento posterior do disco (DPD); aumento da translação condilar (ATC); degeneração da fossa 
glenóide (DFG). 
 
 

5.5.1  Análise de significância das associações entre as DTMs mais frequentes 

 

A Tabela 29 mostra a análise da associação entre as principais DTMs e o 

deslocamento de disco sem redução (DDSR).  A tabela não contempla relações com DTM que 

não ocorre conjuntamente com o deslocamento de disco sem redução. A associação é 

significativa quando o p-valor do teste qui-quadrado é menor que 5% (0,05), e a razão de 

chances (OR) é significativamente maior que 1. A razão de chances é significativamente 

maior que 1 quando a OR é maior que 1 e seu intervalo de confiança não contém o valor 1. 

Neste caso dizemos que o paciente com deslocamento do disco sem redução tem chance 

aumentada de apresentar aquela DTM.  A Tabela 29 mostra que a deformidade do disco, a 

degeneração do côndilo, a degeneração da fossa glenóide e a efusão estão significativamente 

associadas ao deslocamento do disco sem redução. Ou seja, o paciente com deslocamento do 

disco sem redução tem chance aumentada de apresentar deformidade do disco, degeneração 

do côndilo,  degeneração da fossa glenóide e efusão.  



129	

	

�  Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento do disco sem redução 

apresentar também deformidade do disco é 5,2 vezes a chance de um paciente que não tem 

deslocamento do disco sem redução apresentar deformidade do disco. 

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento do disco sem redução 

apresentar também degeneração do côndilo é 6,1 vezes a chance de um paciente que não tem 

deslocamento do disco sem redução apresentar degeneração do côndilo.  

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento do disco sem redução 

apresentar também degeneração da fossa glenóide é 6,3 vezes a chance de um paciente que 

não tem deslocamento do disco sem redução apresentar degeneração da fossa glenóide.  

�  Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento do disco sem redução 

apresentar também efusão é 7,9 vezes a chance de um paciente que não tem deslocamento do 

disco sem redução apresentar efusão. 

Tabela 29 – Análise da associação entre as principais DTMs  e o deslocamento de disco 
sem redução (DDSR). 

 (1) Teste Qui-quadrado; (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável.  

 Obs: a linha em negrito representa a associação significativa.    

DTM 

DDSR 
Global 

n=2076 p-valor OR 
   IC 95%  

para OR 

Ausente 

n=1648 

Presente 

n=428 

N (%) N (%) n (%) 

Morfologia do disco          

Deformidade do disco 93 5,6% 102 23,8% 195 9,4% 0,000 5,2 3,9-7,1 

Alterações ósseas degenerativas        

Degeneração do côndilo 216 13,1% 206 48,1% 422 20,3% 0,000 6,1 4,9-7,8 

Alteração da forma da 
Eminência 

9 0,5% 3 0,7% 12 0,6% 0,707 1,3 0,3-4,8 

Degeneração da fossa 
glenóide 

16 1,0% 25 5,8% 41 2,0% 0,000 6,3 3,3-12,0 

Translação condilar          

Diminuição da translação 
condilar 

275 16,7% 1 0,2% 276 13,3% 0,000 0,01 0,01-0,1 

Aumento da translação 
condilar 

48 2,9% 0 0,0% 48 2,3% 0,000 nc Nc 

Efusão 7 0,4% 14 3,3% 21 1,0% 0,000(2) 7,9 3,2-19,8 
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A Tabela 30 mostra a análise da associação entre as principais DTMs e o 

deslocamento de disco com redução (DDCR). A tabela não contempla relações de 

deslocamento de disco com redução com DTM que não ocorre conjuntamente com 

deslocamento de disco com redução, nem com DTM analisada anteriormente nesta seção.  

A Tabela 30 mostra que a deformidade do disco e a alteração da forma da eminência 

estão significativamente associadas o deslocamento de disco com redução. Ou seja, o paciente 

com deslocamento de disco com redução tem chance aumentada de apresentar deformidade 

do disco e alteração da forma da eminência. 

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento de disco com redução 

apresentar também deformidade do disco é 1,9 vezes a chance de um paciente que não tem 

deslocamento de disco com redução apresentar deformidade do disco. 

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento de disco com redução 

apresentar também alteração da forma da eminência é 12,4 vezes a chance de um paciente que 

não tem deslocamento de disco com redução apresentar alteração na forma da eminência 

articular. 
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Tabela 30 – Análise da associação entre as principais DTMs e o deslocamento de 
disco com redução. 

(1) Teste Qui-quadrado; (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável. 

 

A Tabela 31 mostra a análise da associação entre as principais DTMs e o 

deslocamento posterior do disco (DPD). A tabela não contempla relações de deslocamento 

posterior do disco com DTM que não ocorre conjuntamente com deslocamento posterior do 

disco, nem com DTM analisada anteriormente nesta seção. A Tabela 31 mostra que a o 

deslocamento posterior do disco está significativamente associado à deformidade do disco. 

Ou seja, o paciente com deslocamento posterior do disco tem chance aumentada de apresentar 

deformidade do disco. Estima-se que a chance de um paciente que tem deslocamento 

posterior do disco apresentar também deformidade do disco é 4,1 vezes a chance de um 

paciente que não tem deslocamento posterior do disco apresentar deformidade do disco. 

Convém lembrar que, das análises anteriores, o deslocamento do disco sem redução e o 

deslocamento do disco com redução também apresentam fator de risco aumentado para a 

deformidade do disco, sendo o deslocamento do disco sem redução com maior fator de risco 

(6,1).  

DTM 

DDCR 
Global 
n=2076 p-valor OR    IC 95%  

para OR 
Ausente 
n=1781 

Presente 
n=295 

N (%) N (%) N (%) 
Morfologia do disco          
Deformidade do disco 151 8,5% 44 14,9% 195 9,4% 0,000 1,9 1,3-2,7 

Alterações ósseas degenerativas        
Degeneração do 
côndilo 352 19,8% 70 23,7% 422 20,3% 0,117 1,3 0,9-1,7 

Alteração da forma da 
eminência 4 0,2% 8 2,7% 12 0,6% 0,000 12,4 3,7-41,4 

Degeneração da fossa 
glenóide 35 2,0% 6 2,0% 41 2,0% 0,937 1,0 0,4-2,5 

Translação condilar          
Diminuição da 
translação condilar 275 15,4% 1 0,3% 276 13,3% 0,000 0,01 0,0-0,1 

Aumento da translação 
condilar 48 2,7% 0 0,0% 48 2,3% 0,004 nc Nc 

Efusão 
 19 1,1% 2 0,7% 21 1,0% 0,757(2) 0,6 0,1-2,7 
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Tabela 31 – Análise da associação entre as principais DTMs e deslocamento 

posterior do disco (DPD). 

 (1) Teste Qui-quadrado; (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável. 

 

A Tabela 32 mostra a análise da associação entre a deformidade do disco (DD) e 

outras alterações na ATM. A tabela não contempla relações de deformidade do disco com 

DTM que não ocorre conjuntamente com deformidade do disco, nem com DTM analisada 

anteriormente nesta seção. A Tabela 32 mostra que a degeneração do côndilo, a degeneração 

da fossa glenóide e a efusão estão significativamente associadas à deformidade do disco. Ou 

seja, o paciente com deformidade do disco tem chance aumentada de apresentar também 

degeneração do côndilo, degeneração da fossa glenóide e efusão. 

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deformidade do disco apresentar também 

degeneração do côndilo é 8,4 vezes a chance de um paciente que não tem deformidade do 

disco apresentar degeneração do côndilo.  

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deformidade do disco apresentar também 

degeneração da fossa glenóide é 5,9 vezes a chance de um paciente que não tem deformidade 

do disco apresentar degeneração da fossa glenóide. 

DTM 

DPD 
Global 

n=2076 p-valor OR 
   IC 95%  

para OR 

Ausente 

n=2016 

Presente 

n=60 

n (%) n (%) N (%) 

Morfologia do disco          

Deformidade do disco 178 8,8% 17 28,3% 195 9,4% 0,000(1) 4,1 2,3-7,3 

Alterações ósseas degenerativas        

Degeneração do côndilo 405 20,1% 17 28,3% 422 20,3% 0,118(2) 1,57 0,9-2,8 

Alteração da forma da eminência 12 0,6% 0 0,0% 12 0,6% 1,000(2) nc Nc 
Degeneração da fossa glenóide 39 1,9% 2 3,3% 41 2,0% 0,330(2) 1,7 0,4-7,4 

Translação Condilar          
Diminuição da translação condilar 276 13,7% 0 0,0% 276 13,3% 0,002 nc Nc 
Aumento da translação condilar 48 2,4% 0 0,0% 48 2,3% 0,400(2) nc Nc 
Efusão 21 1,0% 0 0,0% 21 1,0% 1,000(2) nc Nc 



133	

	

� Estima-se que a chance de um paciente que tem deformidade do disco apresentar também 

efusão é 11,2 vezes a chance de um paciente que não tem deformidade do disco apresentar 

efusão.  

Tabela 32 – Análise da associação entre as principais DTMs e deformidade do 

disco (DD). 

 (1) Teste Qui-quadro (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável. 
 

A Tabela 33 mostra a análise da associação entre a degeneração do côndilo (DegC) e 

outras alterações na ATM.  A tabela não contempla relações da degeneração do côndilo com 

DTM que não ocorre conjuntamente com degeneração do côndilo, nem com DTM analisada 

anteriormente nesta seção. A Tabela 33 mostra que a degeneração da fossa glenóide,  a 

alteração da forma da eminência e a efusão estão significativamente associadas à degeneração 

do côndilo, ou seja, o paciente com degeneração do côndilo tem chance aumentada de 

apresentar também  degeneração da fossa glenóide, alteração da forma da eminência e efusão. 

� Estima-se que a chance de um paciente que tem degeneração do côndilo apresentar também 

alteração da forma da eminência é 8,0 vezes a chance de um paciente que não tem 

degeneração do côndilo apresentar eminência articular. 

DTM 

DD 
Global 

n=2076 p-valor OR 
   IC 95%  

para OR 

Ausente 

n=1881 

Presente 

n=195 

   N (%)    N (%) n (%) 

Alterações ósseas degenerativas        

Degeneração do côndilo 302 16,1% 120 61,5% 422 20,3% 0,000 8,4 6,1-11,4 

Alteração da forma da 
eminência 

9 0,5% 3 1,5% 12 0,6% 0,095(2) 3,2 0,9-12,1 

Degeneração da fossa 
glenóide 

26 1,4% 15 7,7% 41 2,0% 0,000(2) 5,9 3,1-11,4 

Translação Condilar          

Diminuição da 
translação condilar 

276 14,7% 0 0,0% 276 13,3% 0,000 nc Nc 

Aumento da translação 
condilar 

48 2,6% 0 0,0% 48 2,3% 0,000 nc Nc 

Efusão 10 0,5% 11 5,6% 21 1,0% 0,000(2) 11,2 4,7-26,7 
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� Estima-se que a chance de um paciente que tem degeneração do côndilo apresentar também 

degeneração da fossa glenóide é 20,6 vezes a chance de um paciente que não tem degeneração 

do côndilo apresentar degeneração da fossa glenóide. 

� Estima-se que a chance de um paciente que tem degeneração do côndilo apresentar também 

efusão é 17,3 vezes a chance de um paciente que não tem degeneração do côndilo apresentar 

efusão. 

Tabela 33 – Análise da associação entre as principais DTMs e degeneração do 

côndilo (DegC). 

(1) Teste Qui-quadrado; (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável. 

 

A Tabela 34 mostra a análise da associação entre a alteração da forma da eminência 

(AFE) e outras alterações na ATM. A tabela não contempla relações de alteração da forma da 

eminência com DTM que não ocorre conjuntamente com alteração da forma da eminência, 

nem com DTM analisada anteriormente nesta seção.  A Tabela 34 mostra que a alteração da 

forma da eminência não apresentou associação significante com nenhuma alteração na ATM. 

 

 

DTM 

DegC 
Global 

n=2076 p-valor OR 
IC 95% 

para OR 

Ausente 

n=1654 

Presente 

n=422 

N (%) n (%) N (%) 

Alterações ósseas degenerativas        

Alteração da forma da 
eminência 

4 0,2% 8 1,9% 12 0,6% 0,001(2) 8,0 2,4-26,6 

Degeneração da fossa 
glenóide 

7 0,4% 34 8,1% 41 2,0% 0,000 20,6 9,1-46,9 

Translação Condilar          
Diminuição da translação 
condilar 

237 16,5% 3 0,7% 240 11,6% 0,000 0,04 0,01-0,1 

Aumento da translação 
condilar 

47 2,8% 1 0,2% 48 2,3% 0,020(2) 0,05 0,01-0,1 

Efusão 4 0,2% 17 4,0% 21 1,0% 0,000(2) 17,3 5,8-51,7 
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Tabela 34 – Análise da associação entre as principais DTMs e alteração da forma 

da eminência (AFE). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Teste Qui-quadrado; (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável. 

 

A Tabela 35 mostra a análise da associação entre a degeneração da fossa glenóide 

(DFG) e outras alterações na ATM. A tabela não contempla relações de degeneração da fossa 

glenóide com DTM que não ocorre conjuntamente com degeneração da fossa glenóide, nem 

com DTM analisada anteriormente nesta seção.  

A Tabela 35 mostra que degeneração da fossa glenóide está significativamente 

associada à com a efusão. Estima-se que a chance de um paciente que tem degeneração da 

fossa glenóide apresentar também efusão é 8,8 vezes a chance de um paciente que não tem 

degeneração da fossa glenóide apresentar efusão. 

DTM 

          AFE 
Global 

n=2076 p-valor OR 
   IC 95%  

para OR 

Ausente 

n=2064 

Presente 

n=12 

n (%) N (%) N (%) 

Alterações ósseas degenerativas        

Degeneração da fossa 
glenóide 40 1,9% 1 8,3% 41 2,0% 0,213(2) 4,6 0,6-36,5 

Translação Condilar          
Diminuição da translação 
condilar 

276 13,4% 0 0,0% 276 13,3% 0,386 nc Nc 

Aumento da translação 
condilar 

48 2,3% 0 0,0% 48 2,3% 1,000(2) nc Nc 

Efusão 21 1,0% 0 0,0% 21 1,0% 1,000(2) nc Nc 
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Tabela 35 – Análise da associação entre as principais DTMs e degeneração da 
fossa glenóide (DFG). 

 

(1) Teste Qui-quadrado; (2)  neste caso foi usado o Teste Exato de Fisher; nc=não calculável.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DTM 

      DFG 
Global 

n=2076 

 

p-valor        

 

OR 
   IC 95%  

para OR 

Ausente 

n=2035 

Presente 

n=41 

n (%) N (%) N (%) 

Translação Condilar          
Diminuição da translação 
condilar 

276 13,6% 0 0,0% 276 13,3% 0,011 Nc Nc 

Aumento da translação 
condilar 

48 2,4% 0 0,0% 48 2,3% 1,000 Nc Nc 

Efusão 18 0,9% 3 7,3% 21 1,0% 0,007(2) 8,8 2,5-31,3 
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6 DISCUSSÃO 

A DTM é um grupo comum de desordens complexas, as quais afetam os músculos, os 

tecidos moles e os componentes ósseos da ATM e apresentam etiologia multifatorial. Os 

sintomas clínicos podem incluir dor, estalo, limite de abertura bucal, desvio da mandíbula na 

abertura e no fechamento da boca, cefaleia, otalgia, dor muscular e maloclusão (Talaat et al., 

2016).  

O exame clínico é insuficiente para diagnosticar alterações da ATM. A RM é o melhor 

método para diagnosticar as DTMs. Além da imagem de rotina estática, tem a capacidade de 

analisar a posição do disco e a excursão condilar através do processo dinâmico, durante a 

abertura e o fechamento da boca, obtidos a partir de múltiplas imagens estáticas em série 

(Abolmaali et al., 2004; Santos et al., 2013; Alarabawy et al., 2016). 

Na amostra deste presente estudo, foi observado, dentre os 1038 pacientes, um 

predomínio do sexo feminino com 85,8% contra 14,2% no sexo masculino, na razão de 6:1. 

Esta maior predominância de pacientes do sexo feminino é um fato bem conhecido, e alguns 

autores descreveram mais de 75% de mulheres que apresentam DTM (Campos et al., 2008; 

Cozzolino et al., 2008; Schmid - Schwap et al., 2009; Faria et al., 2010; Amaral et al., 2013; 

de Melo et al., 2015; Jung et al., 2015; Rabelo et al., 2017a).  

Os resultados podem indicar que as mulheres são mais acometidas por problemas na 

ATM que os homens, tanto na idade jovem como na adulta, e esta predominância tem sido 

investigada desde a década de 70  (Tasaki et al., 1996; Cholitgul et al., 1997; Faria et al., 

2009; Senna et al., 2009; Kumar et al., 2015; Witzel et al., 2015).  

Alguns sugerem que pode ser resultado de fatores hormonais e psicológicos e/ou pelo 

fato de que as mulheres procuram mais os serviços de saúde (Amaral et al., 2013). Tem sido 
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relatado que o estrogênio deve influenciar no metabolismo da ATM e nas estruturas 

associadas, e deve também influenciar no mecanismo que regula a dor (Senna et al., 2009; 

Witzel et al., 2015). Segundo Witzel et al. (2015) existe a hipótese de que os fatores genéticos 

podem contribuir para uma maior duração de sinais e sintomas em mulheres com DTM, e os 

homens apresentam uma maior capacidade adaptativa, se recuperam mais rapidamente, porém 

esta hipótese permanece não esclarecida.  

Quanto à idade, 51,9% dos pacientes estavam concentrados na faixa etária dos 20 aos 

39 anos, sendo a média amostral foi de 37,2 anos, com as idades dos pacientes variando de 9 a 

85 anos. Estes dados não concordam com o perfil de idade da amostra do trabalho de 

Cozzolino et al. (2008), que apresentou  41,7% do total dos pacientes na faixa etária de 18 a 

29 anos e no estudo de Sylvester et al. (2011), com 218 pacientes sintomáticos, a faixa etária 

mais prevalente foi de 16 a 25 anos (37%). Na amostra da pesquisa de Queiroz et al., 2013 a 

idade dos pacientes variou de 18 a 79 anos. No entanto, os estudos de Enshoff et al., 2003b, 

Campos et al. (2008) e Queiroz et al. (2013) apresentaram pacientes com média de idade da 

amostra similar a este estudo, com aproximadamente 38,3, 40,8 e 41,3 anos respectivamente.  

Observou-se, dentre os pacientes sintomáticos que se submeteram ao exame de RM, a 

presença de uma criança de 9 anos. A paciente, do sexo feminino, fez o exame sob a 

indicação de dor miofascial e apresentou os diagnósticos de degeneração do côndilo e 

diminuição da translação condilar. Dentre os 18 pacientes adolescentes, de 12 a 14 anos, que 

participaram do estudo, 12 (66,7%) apresentaram dor miofascial, e os diagnósticos de 

deslocamento do disco sem redução, deslocamento do disco com redução, deformidade do 

disco, deslocamento posterior do disco, degeneração do côndilo, diminuição da translação 

condilar e alteração na forma da eminência articular. Os resultados do estudo de Bertoli et al. 

(2018), com 934 adolescentes, de 10 a 14 anos de idade, também detectaram como mais 

prevalente o sintoma  dor miofascial (10,3%), seguido de dor na ATM e o diagnóstico de 

deslocamento do disco com redução. No estudo de Al-Khotani et al. (2016), que avaliou 456 

crianças e adolescentes nas idades de 10 a 18 anos, a dor miofascial também apresentou maior 

prevalência (15%) seguido de dor na ATM, dor miofascial com limite de abertura bucal, e os 

diagnósticos de deslocamento do disco com redução e osteoartrite.  

Segundo a Academia Americana de Odontopediatria, as DTMs ocasionalmente 

ocorrem durante a infância e a adolescência, mas com menos intensidade do que na população 
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adulta (Bertoli et al., 2018). Estudos têm mostrado que a prevalência dos sintomas são raros 

na primeira infância, são mais prevalentes na adolescência e na fase adulta (Mariz et al., 2005; 

Al-Khaotani et al., 2016; Bertoli et al., 2018). Na literatura, a prevalência de DTM na infância 

e na adolescência varia de 3 a 33% (Al-Khotani et al., 2016). O autor Bertoli et al. (2018) 

reportou que, os sintomas geralmente começam durante a adolescência e aumentam com a 

idade. Durante a adolescência, a ATM apresenta sintomas leves ou moderados (Bertoli et al., 

2018).  Contudo, o diagnóstico diferencial entre o processo de crescimento das estruturas 

articulares e as DTMs é necessário para um diagnóstico precoce. Entretanto, ainda não está 

claro se os sintomas representam um desvio da normalidade, se são achados clínicos da 

doença, ou são parte das mudanças fisiológicas adaptativas do complexo craniofacial. O 

diagnóstico precoce de DTMs durante a adolescência é fundamental para prevenção ou para 

minimizar a dor na ATM, e reduzir o impacto na vida do adolescente. A DTM tem várias 

consequências com relação a vida cotidiana em muitos níveis: incapacidade física, qualidade 

de sono prejudicada, redução da habilidade de aprendizagem tão bem quanto ao impacto 

causado pelas despesas (Al-Khotani et al., 2016).   

Dos 1038 pacientes envolvidos neste estudo, 37,8% dos pacientes apresentaram 

sintomas bilaterais, proporção semelhante das descritas em casuísticas de DTMs, como a 

pesquisa de Milano et al. (2000) que encontrou 40,0%, a de Cozzolino et al. (2008) com 

46,7% e a investigação de Campos et al. (2008) que apresentou 21% dos pacientes com 

sintomas bilaterais.  

No presente estudo, o sintoma dor miofascial domina as requisições de RM, 

representando 53,4% do total das requisições. Num estudo retrospectivo similar a este de 

análise de prontuários, Faria et al. (2010) encontraram que a dor miofascial estava presente 

em 37,29% dos casos, e no estudo de Senna et al. (2009) 30,6%. Em contraste, na 

investigação de Syed et al. (2015) para correlacionar o diagnóstico clínico com os achados 

obtidos através da RM, detectaram 70,4% de dor miofascial. Esta diferença na prevalência 

pode ser devido ao critério de seleção da amostra estabelecido no estudo de Syed et al. (2015),  

que incluiram somente pacientes que apresentaram diagnóstico clínico de dores nos músculos 

orofaciais.  

A alta incidência do sintoma dor miofascial encontrada neste estudo, se destaca dos 

demais sintomas nas requisições de RM, e esta incidência é confirmada por Sherman & Turk 
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(2001), La Touch (2007) e Macedo et al. (2015) que relataram que a dor miofascial constitue 

no mínimo 50% dos casos de DTM, e é o sintoma que mais frequentemente leva as pessoas a 

procurar diagnóstico e tratamento. No entanto, a investigação de Vogl et al. (2016) com 

objetivo de encontrar uma correlação entre o diagnóstico clínico e os achados de RM, em 794 

pacientes sintomáticos, encontrou uma prevalência bem menor de dor miofascial, de 3% do 

total da amostra. Esta pequena prevalência de 3,0%, no estudo de Vogl et al. (2016),  pode ser 

devido ao critério de seleção dos pacientes com diagnóstico clínico de deslocamento de disco, 

artralgia e osteoartrose.  

No presente estudo a dor miofascial apresentou associação significante com a 

diminuição da translação condilar e uma incidência relevante com o aumento da translação 

condilar. Contrariamente, no estudo realizado por Senna et al. (2009), com 62 pacientes do 

sexo feminino, não foi constatada esta relação da dor miofascial com a excursão do côndilo. 

Limchaichana et al. (2007) e Schmitter et al. (2004), compararam os achados de RM 

com o diagnóstico clínico de DTM e concluíram que o deslocamento do disco, as mudanças 

ósseas degenerativas e a efusão foram comuns em pacientes que apresentaram dor miofascial. 

Em concordância, nesta presente investigação, foram detectadas incidências relevantes de dor 

miofascial no deslocamento de disco sem redução (53,3%),  no deslocamento de disco com 

redução (42,7%) e apresentando também relação com a osteoartrite (38,3% de degeneração do 

côndilo e 48,8% de degeneração da fossa glenóide). Chisnoiu et al. (2015) confirmaram em 

seu estudo a associação entre dor miofascial e osteoartrite, acrescentando que esta relação 

ocorre com frequência em pacientes em estágios mais avançados de depressão. 

 A dor na ATM é uma das queixas mais comuns dos pacientes que sofrem de DTM, e 

representa um dos principais motivos de busca por tratamento (Orhan et al., 2017). Em 

concordância com este relato, no presente estudo, a dor na ATM representou o segundo 

sintoma mais prevalente, com 26,2%. Resultado similar foi obtido por Vogl et al. (2016) que 

detectaram uma prevalência de 30% dos casos. Outros estudos apresentaram prevalências 

bem maiores, como o de Emshoff et al. (2003b) com 71,9%, Campos et al. (2008) com 73%, 

Figueiredo et al. (2009) com 82,5%, Kurita et al. (2004) com 71,58%  e Roh et al. (2012) que 

encontraram 78,0%. Esta grande diferença nas prevalências de dor na ATM pode ser devido 

ao número bem maior de pacientes sintomáticos que foram analisados neste estudo e no 

estudo de Vogl et al. (2016), com 1038 e 894 pacientes respectivamente, comparado ao 
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número de casos dos estudos de Emshoff et al. (2003b), Campos et al. (2008), Figueiredo et 

al. (2009), Kurita et al. (2004) e Roh et al. (2012) que tiveram uma amostra muito menor 

variando de 40 a 254 pacientes. O maior número de casos pode fornecer resultados mais 

precisos, refletindo melhor a realidade das prevalências dos sintomas.  

 Witzel et al. (2015) mostraram que a dor na ATM era significantemente mais 

frequente em mulheres (23,5%). Neste estudo a conclusão foi a mesma, 29,4% das mulheres 

foram acometidas com dor na ATM e  22,4% dos homens.  

 No estudo de Górecka et al. (2017) com 120 pacientes, para analisar a prevalência dos 

sintomas de DTM, foi encontrado 50 (41,7%) pacientes com dor na ATM unilateral e 20 

(16,7%) pacientes com dor bilateral. Contrariamente, foi encontrado no presente estudo 4,4% 

dos pacientes que apresentaram dor unilateral e 24,0% com dor na ATM bilateralmente. 

 De acordo com os autores Emshoff et al. (2001), Fujiwara et al. (2013), Jung et al. 

(2015) e Suenaga et al. (2016), o sintoma dor na ATM aumenta significantemente com o 

aumento do desarranjo interno, isto é, com o aumento do grau de deslocamento do disco e 

com a deformidade do disco. Esta afirmação é concordante com os resultados obtidos no 

presente estudo, em que a dor na ATM apresentou incidência maior no deslocamento de disco 

sem redução (29,7%) e com a deformidade do disco (29,7%) comparado com o deslocamento 

de disco com redução (21,4%). Este resultado mostra equivalência com outros estudos que 

associaram a dor na ATM  ao deslocamento de disco sem redução (Katzberg et al., 1996; Lin 

et al. 2012; Fujiwara et al., 2013; Lamot et al., 2013; Jung et al., 2015; de Melo et al., 2015; 

Dias et al., 2016; Vogl et al., 2016; Takahara et al., 2017; Matsubara et al., 2018). Por outro 

lado, Limchaichana et al. (2007) e Maizlin et al. (2010) determinaram que a dor na ATM 

esteve presente em maior predominância nos casos de deslocamento de disco com redução. 

No presente estudo, ocorreu uma associação significante entre a dor na ATM e o 

deslocamento posterior do disco (4,4%). Contrariamente, no estudo de Vogl et al. (2016), foi 

encontrado 1% de deslocamento posterior do disco nas ATMs com dor e 3% de deslocamento 

posterior do disco nas ATMs assintomáticas. 

 O estudo de Okochi et al. (2008) com 52 ATMs para avaliar as imagens de RM e os 

achados clínicos em pacientes com deslocamento posterior do disco, a dor na articulação foi 

associada a 19% de deformidade do disco e 60% de discos perfurados, e concluiram que a 

RM pode claramente revelar os detalhes do deslocamento posterior do disco nas ATMs com 
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dor.  Os autores acrescentaram que quando ocorre a perfuração do disco, os tecidos ao redor 

do disco, especialmente o ligamento posterior do disco e o nervo profuso, tornam-se 

severamente irritados pela abertura de boca. No presente estudo, foi observado que a dor na 

ATM apresentou uma incidência relevante de 29,7% para os discos deformados.  

 Os resultados do presente estudo não apresentaram associação significante da dor na 

ATM com a diminuição e nem com o aumento da translação condilar. Contrariamente, Senna 

et al. (2009) encontraram associação da dor na ATM com o aumento da translação condilar e 

concluíram que o aumento da translação condilar pode influenciar significantemente na 

percepção da dor na ATM em pacientes com DTM. De acordo com Senna et al. (2009), esta 

relação suporta a hipótese de que o aumento da translação condilar induz a proliferação e 

dano as células sinoviais da ATM, após a carga mecânica. 

 Jung et al. (2015) determinaram que o grau de deslocamento do disco pode ser usado 

como preditor para dor em pacientes com desarranjo interno. Contrariamente, os autores 

Tasaki et al. (1996), Cholitgul et al. (1997), Pour et al. (2010) e Witzel et al. (2015) relataram 

que a dor na ATM não é um sintoma característico de deslocamento de disco. Segundo Roh et 

al. (2012), apesar da dor na ATM apresentar associação significativa com o deslocamento 

anterior do disco e com a efusão, nem todas as situações de deslocamento anteriores de disco 

progridem para a dor articular e/ou efusão. A possibilidade de dor aumenta com a progressão 

do desarranjo interno, e isso ocorre como resultado do colapso na balança entre a capacidade 

adaptativa do indivíduo e a carga funcional na ATM, o que deveria ser avaliado em cada 

paciente através de fatores contribuintes. 

 Kurita et al. (2004) encontraram em seu estudo uma associação entre a dor na ATM e 

as mudanças degenerativas no côndilo mandibular, principalmente, com o aumento de carga 

durante a função mandibular. Os autores relataram que a dor na ATM é devido à inflamação 

secundária do tecido capsular, e que as mudanças patológicas na parte lateral do côndilo 

podem ser responsáveis pela dor articular à palpação lateral, e devem estar relacionadas à 

degeneração do côndilo. No estudo realizado por Takahara et al. (2017), os autores 

verificaram que a dor na ATM foi significantemente associada a degeneração do côndilo 

(40%) comparado ao grupo controle sem dor (16%). Maizlin et al. (2010) e Takahara et al. 

(2017) relataram que o risco de dor na ATM aumenta com a progressão do desarranjo interno, 

da ATM normal para o deslocamento do disco sem redução e com a progressão da morfologia 
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condilar de normal para alteração óssea severa e com a presença de efusão. Contrariamente, 

Campos et al. (2008) afirmaram que a dor na ATM não é um fator determinante para as 

mudanças ósseas degenerativas, e acrescentaram que a osteoartrose também pode ser 

assintomática. 

Westesson & Brooks (1992), Yamamoto et al., (2003), Emshoff et al. (2003a), , 

Limchaichana et al. (2007), Fujiwara et al. (2013), Park et al. (2014), Jung et al. (2015), 

Takahara et al. (2017) e Matsubara et al. (2018) mostraram que a dor foi fortemente 

correlacionada com a efusão nas frequências que variaram de 28,3% a 83,9%. No presente 

estudo, a efusão apresentou incidência de 38,1% nas ATMs com dor, porém, esta relação não 

foi significante. Segundo Thomas et al., (2018), as publicações são limitadas e os resultados 

são inconclusivos a respeito da correlação entre a efusão e as variáveis clínicas, em particular 

a dor e as mudanças degenerativas.  

 No presente estudo, o sintoma dor ao mastigar apresentou uma frequência de 14,0%, 

similar ao resultado obtido no estudo de Magnusson et al. (2000) que detectaram 16%. 

Figueiredo et al. (2009) e  Park et al. (2014) reportaram que 70% e 44,7% dos pacientes com 

DTM apresentavam dor durante a mastigação. 

 Magnusson et al. (2000) que acompanhou 135 pacientes por mais de vinte anos, 

observou que o sintoma dor ao mastigar teve uma incidência maior nos pacientes de 20 anos 

de idade. No entanto, no presente estudo, a média de idade para este sintoma foi de 35,8 anos.  

 No estudo de Górecka et al. (2017) com 105 mulheres e 15 homens, o sintoma dor ao 

mastigar foi encontrado em 33 pacientes (27,5%), sendo 31 pacientes do gênero feminino e 2 

do gênero masculino. Esta predominância de gênero feminino também foi observada no 

estudo de Magnusson et al. (2000), entretanto no presente estudo, a proporção entre mulheres 

e homens para este sintoma foi praticamente a mesma, 14,0% e 13,6% respectivamente.  

 Di Paolo et al. (2017) e Abouelhuda et al. (2017) relataram que a cefaleia do tipo 

tensão é o sintoma mais comum que acompanha a DTM. Nos estudos realizados por Akhter et 

al. (2013), Di Paolo et al. (2017) e Figueiredo et al. (2009) foi encontrado cefaleia nos 

pacientes portadores de DTM nas prevalências que variaram de 21,9% a 77,5%. Diferentes 

resultados foram obtidos no presente estudo, em que a cefaleia apresentou uma prevalência de 

13,9%, no estudo de Ungari et al. (2012) com 17,1%, e Magnusson et al. (2000) encontraram 
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12% dos pacientes com sintomas de DTM que reportaram cefaleia no mínimo uma vez por 

semana.  

 Górecka et al. (2017) verificaram que dentre os 120 pacientes sintomáticos de DTM, 

32 (26,7%) pacientes apresentavam cefaleia, dentre os quais 27 eram do gênero feminino e 5 

do gênero masculino, confirmando os achados da literatura e os resultados deste presente 

estudo, com a predominância de cefaleia em mulheres 129 (14,5%) e 15 (10,2%) em homens. 

Segundo Magnusson et al. (2000), a cefaleia é mais comuns em mulheres, que relatam serem 

mais estressadas, preocupadas ou deprimidas e têm associado a cefaleia ao estresse em 49% 

dos casos, e por este motivo também procuram assistência médica com mais frequência.  

 Akhter et al. (2013) relataram que existe uma associação entre a cefaleia e o grupo de 

pacientes com DTM, e sugeriram que a cefaleia pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de DTM, ou que a DTM poderia ser um fator de risco para o 

desenvolvimento de cefaleia. Em concordância com estes relatos, no presente estudo, a 

cefaleia apresentou associação significante com o deslocamento do disco com redução. 

 Ungari et al. (2012) em sua investigação com 426 pacientes, observaram que a cefaleia 

apresentou uma associação com travamento da mandíbula e com desvios mandibulares, 

enquanto que Glaros et al. (2007) mostraram que grande proporção de pacientes com cefaleia 

que apresentavam também dor miofascial, tinham comportamento parafuncional. Akhter et al. 

(2013) acrescentaram que parece haver um grande impacto negativo quando a cefaleia está 

associada à dor miofascial, uma vez que a cefaleia agrava ainda mais as características 

clínicas de pacientes com DTM com dor. 

 No presente estudo, a otalgia esteve presente em 7,2% das indicações clínicas. Porém, 

na pesquisa de Akhter et al. (2013) com 543 pacientes sintomáticos de DTM, detectaram 34% 

de otalgia. Machado et al. (2010) relataram que há um alto percentual de sintomas otológicos 

em pacientes com DTM. Machado et al. (2010) estudou 15 pacientes que apresentavam 

sintomas otológicos, e encontraram 14 (93,3%) pacientes com alguma desordem na ATM. 

Macedo et al. (2014) que avaliaram 197 pacientes, observaram uma associação significativa 

entre DTM e otalgia em 59,26%. Em concordância com estes relatos, no presente estudo, a 

otalgia apresentou associação significativa com o deslocamento do disco com redução e com 

a deformidade do disco. 
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 Em seu artigo, Katzberg (1989) afirmou que os sons articulares são mais 

frequentemente encontrados em pacientes com DTM, e representam um importante fator para 

a avaliação da imagem, e de acordo com estudos epidemiológicos, os estalos ocorrem entre 

14% a 44% da população em geral. Diferentes resultados foram alcançados no presente 

estudo, onde foi descrito estalo nas ATMs em 7,1% das indicações clínicas. Este resultado 

está de acordo com os achados de Vogl et al. (2016) que encontraram 9,0% de estalos nas 

ATMs de pacientes sintomáticos. Outros estudos mostraram incidências maiores: Chilitgul et 

al. (1997) com 53%; Kurita et al. (2004) com 24,21%; Manfredine et al. (2008) com 33,9%; 

Cozzolino et al. (2008) com 53%; Okochi et al. (2008) com 42% e Akhter et al. (2013) com 

16,5% de estalo na articulação. Diferente resultado foi obtido no estudo de Figueiredo et al. 

(2009) que encontraram estalo articular em 95% dos pacientes com DTM.  

 Na pesquisa de Górecka et al. (2017) o estalo articular foi encontrado em 22,5% 

pacientes do gênero feminino e 1,7% do gênero masculino; o estalo articular bilateral foi 

detectado em 7,5% dos pacientes. No presente estudo, não houve diferença significativa na 

presença do estalo articular em mulheres (7,3%) e em homens (9,5%) e a presença de estalo 

bilateral representou 6,6% independente do gênero. 

 Os estalos têm sido atribuídos a uma variedade de desordens, porém é mais 

frequentemente associado ao deslocamento do disco com redução. Resultados obtidos na 

pesquisa de Mariz et al. (2005) e Faria et al. (2010) confirmaram os relatos da literatura, e 

observaram estalo articular associado ao deslocamento do disco com redução (54,9% e 89% 

respectivamente). Resultados discordantes foram obtidos no presente estudo, em que o estalo 

articular apresentou associação significativa com o deslocamento posterior do disco. 

Manfredini et al. (2008), afirmaram que a presença de estalo na ATM não é um indicador 

exato da posição do disco, mas parece estar mais possivelmente associado ao deslocamento 

do disco sem redução (40,1%). Vogl et al. (2016) relataram que as prevalências de estalos nas 

ATMs com o deslocamento do disco com redução (66%) e com o deslocamento do disco sem 

redução (69%) foram quase iguais, e acrescentaram que os sons articulares surgem de várias 

razões como redução do disco, mudanças ósseas e mudanças na cartilagem, e concluíram que 

a RM é fundamental em certos casos para se estabelecer a presença ou ausência de DTM. 

 Okochi et al. (2008) encontraram estalo articular em 50% de discos deformados, 

enquanto que na análise deste presente estudo, esta relação foi de 7,2%.  
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Pour et al. (2010) e Matsubara et al. (2018) detectaram uma associação significante 

entre o estalo na articulação e a degeneração condilar. Contrariamente, no presente estudo, foi 

encontrada uma baixa prevalência desta associação (8,9%). Bell et al. (1992) e Cozzolino et al. 

(2008) encontraram estalo articular associado a imagem de RM normal do disco (63,3% e 36% 

respectivamente) o que poderia explicar a hipótese do estalo ser consequência de uma 

desordem muscular. Resultado diferente foi alcançado no presente estudo, em que o estalo na 

articulação estava presente em 7,5% das ATMs normais. 

De acordo com os resultados deste estudo e com os relatos da literatura não há um 

consenso entre os pesquisadores na correlação do estalo com os achados da RM. O estalo 

articular não é um sinal característico de nenhuma DTM, e a presença ou ausência de sons na 

ATM não são suficientes para serem considerados diagnóstico diferencial para o deslocamento 

do disco com redução e sem redução.  

Para Pour et al. (2010) a dor na ATM e os sons apresentam limitado valor no 

diagnóstico da posição do disco ou efusão na ATM, portanto, as manifestações clínicas não são 

confiáveis o bastante para o diagnóstico de deslocamento do disco.  

 No presente estudo o som articular de crepitação apresentou uma inexpressiva 

frequência de 0,2% do total das ATMs analisadas. No entanto, Choligul et al. (1997), 

observou em sua pesquisa que a crepitação representou 7,0% dos sintomas. A maior 

prevalência de crepitação no estudo de Choligul et al. (1997), pode ser devido ao fato de 

serem incluídas no estudo somente as ATMs com suspeita clínica de deslocamento de disco, 

enquanto que no presente estudo todas as ATMs de pacientes sintomáticos foram analisadas. 

No presente estudo, a limitação ou restrição de abertura bucal obteve uma baixa 

frequência de 6,6% nas indicações clínicas, semelhante aos resultados mostrados nos estudos 

de Magnusson et al. (2000) com 4%, Figueiredo et al. (2009) com 7,5% e Vogl et al. (2016) 

que detectaram 7% dos pacientes que apresentaram este sintoma. No entanto, Kurita et al. 

(2004) e Akhter et al. (2013) encontraram 13,68% e 0,9% dos pacientes que apresentaram 

limitação de abertura bucal.  

No estudo desenvolvido por Górecka et al. (2017), a limitação de abertura bucal foi 

encontrada em 30% dos pacientes com DTM, dentre os quais 27,5% eram mulheres e  2,5% 

homens. Entretanto, na presente investigação, a prevalência deste sintoma não apresentou 
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diferença significativa entre os gêneros, com 6,4% para o gênero feminino e 8,2% para gênero 

masculino.  

Segundo Celic et al. (2004), estudos têm reportado a associação entre a limitação de 

abertura bucal com o desarranjo interno da ATM e as desordens musculares. De acordo com 

Celic et al. (2004), a limitação dos movimentos mandibulares podem refletir uma desordem 

da ATM e/ou dos músculos mastigatórios, e relataram que existem diferenças na abertura de 

boca entre indivíduos assintomáticos e pacientes com DTM. A limitação de abertura bucal 

tem sido relatada como resultado do deslocamento do disco sem redução, mas a presença de 

desordem muscular, frequentemente confunde o diagnóstico (Manfredini &Guarda-Nardini, 

2008).  

 Para Fujiwara et al. (2013), a restrição na abertura de boca em pacientes com dor, 

geralmente apresenta o diagnóstico de desarranjo interno acompanhado de anormalidade do 

disco. Os resultados obtidos nos estudos de Mariz et al. (2005), Schmitter et al. (2004), 

Campos et al. (2008) e Jung et al. (2015) confirmaram este relato e encontraram uma 

associação entre a limitação de abertura bucal e o deslocamento do disco sem redução. No 

entanto, neste presente estudo, não ocorreu esta associação. O sintoma limitação de abertura 

bucal apresentou associação significativa com o deslocamento posterior do disco.  

 As investigações de Schmitter et al. (2004), Jung et al. (2015) e de Vogl et al. (2016)  

determinaram que a restrição da mobilidade mandibular está frequentemente associada com as 

doenças articulares da ATM (osteoartrite) e com a deformidade do disco, e que existe uma 

correlação entre o limite do movimento e os achados de RM. Este relato discorda dos 

resultados obtidos no presente estudo e na investigação de Matsubara et al. (2018), que 

determinaram que a degeneração no côndilo e a deformidade do disco não apresentaram 

associação significante com o limite de abertura bucal.  

 Lamot et al. (2013) relatou que apesar de ocorrer uma correlação entre as 

manifestações morfológicas da RM com a presença do sintoma, a RM continua a 

desempenhar um papel crucial no diagnóstico das DTMs. 

De todas as ATMs investigadas (2076 ATMs), 817 (39,4%) tiveram resultado normal 

e 1259 (60,6%) apresentaram algum tipo de alteração. Este resultado é semelhante ao estudo 

de Cozzolino et al. (2008) que encontraram 35,6% de normalidade. Porém, Paesani et al. 

(1992) observaram 22%, Witzel et al. (2015) detectaram 11,5%, Kumar et al. (2015) 
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observaram 47,7% e Talmaceanu et al. (2018) detectaram 45,95% de normalidade nas ATMs 

do grupo de pacientes sintomáticos. A maior incidência de normalidade nos estudos de Kumar 

et al. (2015) e Talmaceanu et al. (2018) com pacientes sintomáticos, reforçam a hipótese de 

que nem sempre os sintomas característicos de DTMs representam a presença de alguma 

desordem na articulação.  

A prevalência de normalidade encontrada no presente estudo, de 39,4%, pode ser 

justificada como uma desordem muscular sem repercussão anatômica, cujos sintomas 

apresentam similaridades com sintomas de DTM. De acordo com Cozzolino et al. (2008), a 

DTM apresenta etiologia multifatorial e que, por este motivo, tem sido encontrada na 

literatura uma alta prevalência de pacientes sintomáticos que apresentam resultados normais 

pela RM.  

No presente estudo, 49,8% dos pacientes apresentaram desordens bilaterais, dados 

semelhantes aos descritos na literatura. De acordo com os autores Galhardo et al. (2013a), as 

ATMs são articulações interconectadas pelo mesmo osso e quando uma ATM manifesta uma 

desordem, a articulação contralateral, consequentemente, deverá sofrer algum tipo de dano. 

Segundo Queiroz et al. (2013), o deslocamento de disco bilateral é três vezes mais comum do 

que os deslocamentos unilaterais, o que foi comprovado em sua pesquisa com 66,4% com 

deslocamentos de discos bilaterais, e em outras pesquisas, como a de Tasaki et al. (1996) com 

58%, Milano et al. (2000) com 80% e Witzel et al. (2015) com 65,5%.  

 A amostra deste estudo com 2076 ATMs de pacientes sintomáticos, determinou uma 

prevalência de deslocamento anterior de disco com e sem redução de 34,8%, similar ao de 

Milano et al. (2000) com 34%. Outros autores encontraram prevalências maiores: Manfredine 

& Guarda-Nardini (2008) 56%; Faria et al. (2009) 65%; Queiroz et al. (2013) 57%, Rabelo et 

al. (2017b) 56,8%; e Talmaceanu et al. (2018) 54%. Portanto, prevalências bem maiores 

foram encontradas em outras investigações, prevalências variando de 72,9% a 87,2% 

(Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001; Emshoff et al., 2003b; Cozzolino et al., 2008; 

Amaral et al., 2013, Lamot et al., 2013; Kumar et al., 2015; Takahara et al., 2017).  

Alguns estudos (Katzberg et al., 1996; Tasaki et al., 1996; Takahara et al., 2017) 

encontraram uma prevalência de 30%-49% de deslocamento de disco em voluntários 

assintomáticos. Resultados diferentes foram obtidos por Kumar et al. (2015) que detectaram 
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9,1%. Isto poderia sugerir que o deslocamento de disco não está sempre associado à dor e 

disfunção (Tasaki et al., 1996). 

 No presente estudo, em relação ao tipo de deslocamento do disco, a proporção de 

deslocamento do disco sem redução foi maior que a do deslocamento do disco com redução 

(20,6% vs 14,2%). Os deslocamentos de disco com e sem redução têm apresentado resultados 

controversos na literatura, porque algumas investigações demonstraram que o deslocamento 

do disco com redução como sendo o mais frequentemente observado variando as prevalências 

de 21,4% à 71,5% (Milano et al., 2000; Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001; 

Limchaichana et al., 2006; Manfredini & Guarda-Nardini, 2008; Faria et al., 2010; Maizlin et 

al., 2010; Sylvester et al., 2011; Lamot et al., 2013; Queiroz et al., 2013; Santos et al., 2013; 

Lazarin et al., 2016; Vogl et al., 2016; Talmaceanu et al., 2018).  

 No entanto, outros estudos são concordantes com esta pesquisa, mostrando ocorrência 

maior de deslocamento do disco sem redução com uma variação nas frequências de 21% à 

85,8% (Westesson & Brooks, 1992; Kurita et al., 2000a; Kurita et al., 2000c; Gil et al., 2012; 

Lin et al., 2012; Jung et al., 2015; Alarabawy et al., 2016; Dias et al., 2016; Takahara et al., 

2017).  

 Lazarin et al. (2016) avaliaram 199 pacientes com diagnóstico clínico de DTM e 

observaram que o deslocamento do disco sem redução foi mais prevalente em mulheres nas 

idades entre 31 e 44 anos. No presente estudo, a média de idade em mulheres foi compatível 

com o estudo de Lazarin et al. (2016) para o deslocamento do disco sem redução, de 39,1 

anos, porém não houve diferença significante na predominância entre homens e mulheres 

(13,6% e 14,3% respectivamente).  

 Lazarin et al. (2016) observaram que não houve diferença quanto ao gênero da 

presença do deslocamento do disco com redução e este se apresentou mais prevalente nas 

idades até 30 anos. Estes relatos não concordam com os resultados obtidos no presente estudo, 

através do qual foi observado uma predominância significante no gênero feminino para este 

diagnóstico e a idade média obtida nas análises para o deslocamento do disco com redução foi 

de 37,5 anos para as mulheres e 34 anos para os homens, com média global de 37,0 anos. 

 Alguns estudos relataram associação entre deslocamento do disco sem redução com as 

alterações ósseas degenerativas (Ren et al.,1995; Hirata et al., 2007; Campos et al., 2008; 

Sylvester et al., 2011; Hasan & Abdelrahman, 2014; de Melo et al., 2015; Alarabawy et al., 
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2016; Dias et al., 2016). No presente estudo, ambos os deslocamentos, com e sem redução, 

apresentaram associações significativas com as alterações ósseas degenerativas. No entanto, o 

deslocamento do disco sem redução foi associado à degeneração de duas estruturas ósseas: o 

côndilo e a fossa glenóide, enquanto que o deslocamento do disco com redução foi associado 

apenas à mudança na forma de eminência articular. 

 Pammekiate et al. (1991), Ren et al. (1995), Kurita et al. (2000b), Campos et al. 

(2008) e Gil et al. (2012) revelaram que as mudanças ósseas na eminência articular 

combinadas com a presença de erosão e osteófito no côndilo foram relacionada ao 

deslocamento do disco sem redução, indicando que a unidade funcional do côndilo, do disco 

articular e da eminência,  estariam respondendo adaptativamente à carga na ATM (Yamada et 

al., 2004). 

 Os resultados do presente estudo confirmam os relatos de Gil et al. (2012) e Orhan et 

al. (2017), de que na osteoartrite da ATM,  o côndilo é mais frequentemente afetado, seguido 

da fossa glenóide e da eminência articular. De acordo com Campos et al. (2008) a 

degeneração do côndilo da ATM é considerada o primeiro sinal de uma osteoartrite 

progressiva. No presente estudo, a degeneração do côndilo representou 20,3% do total da 

amostra desta pesquisa. Incidências maiores foram encontradas por Kurita et al. (2003) com 

43%, Campos et al. (2008) que detectou 64,2%, Roh et al. (2012) com 48,4%, Talaat et al. 

(2016) encontraram 41,3% e Takahara et al. (2017) observaram 40% de degeneração condilar. 

 Campos et al., (2008) e Talaat et al. (2016) observaram que a alteração condilar mais 

frequente em pacientes com DTM foi a presença de osteófito no côndilo (40% e 19,6% 

respectivamente), seguidos de achatamento da superfície condilar. Porém, neste presente 

estudo, a presença de osteófito representou 12,9%, o que foi semelhante aos resultados da 

pesquisa de Cholitgul et al. (1997) que detectaram 9,0%.  

 Lazarin et al. (2016) relataram uma prevalência de 36,7% de mudanças morfológicas 

na articulação e observaram que as mudanças morfológicas no côndilo foram mais 

prevalentes nos grupos de pacientes maior faixa etária, acima de 56 anos. Resultados 

discordantes foram observados no presente estudo, em que a média de idade da amostra dos 

pacientes que apresentaram degeneração do côndilo foi menor, de 38,8 anos. 
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Os resultados do presente estudo mostraram que a degeneração condilar foi 

significativamente associada ao deslocamento do disco sem redução (48,1%) e apresentou 

incidência relevante, porém não significativa com o deslocamento do disco com redução 

(23,7%). Resultados similares ocorreram na pesquisa de Guler et al. (2003) com 86%, 

Emshoff et al. (2003d) com 96% e Campos et al. (2008) com 45%, que obtiveram uma 

associação da degeneração do côndilo com o deslocamento do disco sem redução.  

Okochi et al. (2008) encontraram uma prevalência de 13% de mudanças ósseas no 

côndilo associadas ao deslocamento posterior do disco, principalmente a erosão. Uma 

prevalência maior, porém não significativa, foi determinada no presente estudo, com 28,3% 

de degeneração do côndilo associadas ao deslocamento posterior do disco. Estes resultados 

reforçam a hipótese de que as mudanças ósseas degenerativas do côndilo são consequências 

da progressão do deslocamento do disco. 

Segundo Kurita et al. (2003) ainda não está esclarecido se as mudanças ósseas no 

côndilo são os resultados do deslocamento do disco ou vice versa. Algumas condições de 

deslocamento anterior do disco parecem estar relacionadas significantemente a mudanças 

degenerativas no côndilo em pacientes com DTM, embora nem todas as situações progridam 

para mudanças ósseas, o que vai depender da capacidade adaptativa individual do paciente.  

Emshoff et al. (2003d), Campos et al. (2008) e Roh et al. (2012) relataram que embora 

as alterações ósseas degenerativas do côndilo tenham relação com o deslocamento do disco, 

tais mudanças também podem ocorrer em uma articulação com posição normal do disco. Esta 

relação da degeneração do côndilo com a posição normal de disco, esteve presente nos 

estudos de  Emshoff et al. (2003d) na prevalência de  6,3%,  de Campos et al. (2008) com 

27% e no estudo de Roh et al. (2012) com 21%.  

Alguns autores (Guler et al., 2003; Yamada el al., 2004; Campos et al., 2008; Dias et 

al., 2012; Gil et al., 2012; Dias et al., 2016) sugerem que as alterações ósseas no côndilo 

foram estatisticamente iguais no deslocamento do disco com e sem redução, exceto quando 

estas alterações ósseas estão em combinação com a erosão e osteófito, que são mais comuns 

no deslocamento do disco sem redução, o que reflete o progresso do desarranjo interno, do 

deslocamento do disco com redução para o deslocamento do disco sem redução e para a 

osteoartrite. Dias et al. (2016) ressaltaram que é 7,08 vezes maior a chance do osteófito no 
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côndilo ocorrer nos casos de deslocamento do disco sem redução do que nos casos de 

deslocamento do disco com redução.  

 De acordo com os resultados do presente estudo, foi observado que a degeneração do 

côndilo apresentou associação significativa com a alteração na forma da eminência articular. 

Resultados equivalentes foram obtidos no estudo de Ren et al. (1995), Yamada et al. (2004), 

Jasinevicius et al. (2006) e Kurita el al.(2000a) que demonstraram que a alteração na forma da 

eminência articular aumenta com o aumento da severidade da mudança óssea condilar 

(formação de osteófito) e que o achatamento da eminência articular parece ocorrer durante as 

mudanças no côndilo de erosão para osteófito. Resultados contrastantes foram obtidos por 

Santos et al. (2013) que não indicaram associação da forma do côndilo com a forma da 

eminência articular.  

 Matsumoto et al. (2013) num estudo com 61 pacientes com DTM, observaram que a 

discrepância entre a forma do côndilo e a forma da fossa glenóide representaram um fator de 

risco que envolve a patogênese do deslocamento anterior do disco e também estão envolvidos 

com o desarranjo interno avançado e com a deformidade do disco articular. 

 Segundo Pirttiniemi et al. (1990) existe uma forte dependência funcional entre a fossa 

glenóide e o côndilo. O desenvolvimento da fossa glenóide é independente do côndilo, mas o 

desenvolvimento contínuo depende de uma interação com o côndilo. Segundo Wang et al. 

(2011), se a interação da fossa glenóide e do côndilo interferem com o padrão de crescimento 

dessas estruturas, então também interferem na morfologia que é única para cada paciente. O 

presente estudo concorda com esta afirmação e demonstrou uma associação significativa da 

degeneração do côndilo com a degeneração da fossa glenóide, e  está de acordo com os relatos 

de Matsumoto et al. (2013), Tsuruta et al. (2003) e Estomaguio et al. (2005) que afirmaram 

que a medida da espessura do teto da fossa glenóide, feita através das imagens de RM, está 

associada com mudanças degenerativas do côndilo e com o deslocamento de disco articular, e 

isso é um fator muito valioso para o diagnóstico de DTM. Os autores observaram que existiu 

uma relação entre o deslocamento anterior do disco e a espessura do teto da fossa glenóide e 

que os discos articulares deformados eram mais frequentes no grupo onde havia discrepância 

na forma do côndilo com a fossa glenóide. Matsumoto et al. (2013) acrescentaram que os 

discos deformados ocorrem nos estágios avançados do desarranjo interno, depois do 

espessamento do teto da fossa glenóide, o que deve ser uma reação compensatória ao aumento 
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do estresse mecânico associado ao deslocamento do disco. Matsumoto et al. (2013) relataram 

que a discrepância na forma do côndilo e da fossa glenóide é um fator de risco envolvido na 

deformidade do disco e no desarranjo interno avançado. Tsuruta et al. (2003) concluíram que 

a formação óssea compensatória no teto da fossa glenóide pode ajudar a suportar o aumento 

do estresse na ATM acompanhando a mudança óssea condilar, especialmente a erosão. 

Estomaguio et al. (2005) afirmaram que as mudanças adaptativas no côndilo, eminência 

articular e fossa glenóide  parecem refletir uma resposta às mudanças de carga. Em 

concordância com estes relatos, no presente estudo verificou-se a associação significativa da 

degeneração do côndilo com a deformidade do disco, com a degeneração da fossa glenóide e 

com a alteração na forma da eminência articular. 

 Segundo Kurita et al. (2000c), a profundidade da fossa glenóide é um fator que 

influencia a redução do disco. Matsumoto et al. (2013), Tsuruta et al. (2003) e Estomaguio et 

al. (2005) observaram que existiu uma relação entre o deslocamento anterior do disco e a 

espessura do teto da fossa glenóide. Paknahad et al. (2016) relataram que as alterações na 

fossa glenóide foram maiores em pacientes com DTM do que no grupo controle. Sulun et al. 

(2001) observaram que as ATMs com deslocamento do disco sem redução apresentaram uma 

fossa glenóide mais profunda, comparado com as ATMs com deslocamento do disco com 

redução. Em concordância com estes relatos, no presente estudo, a degeneração da fossa 

glenóide foi significativamente associada ao deslocamento do disco sem redução. 

Controversamente, nos estudos de Sato et al. (1996) e Gil et al., (2012), as ATMs não 

revelaram alteração morfológica na fossa glenóide de pacientes com deslocamento anterior do 

disco e no grupo controle. 

 No presente estudo, foi detectada a prevalência de 0,6% de mudança na forma da 

eminência. Resultado similar foi encontrado na investigação de de Mello et al. (2015), que 

avaliaram a correlação entre as anormalidades ósseas e o deslocamento do disco, e 

encontraram 1,96% de alteração na forma da eminência.  

 Lazarin et al. (2016) observaram que os pacientes que apresentaram mudanças 

morfológicas na eminência articular foram de faixa etária acima de 56 anos. Contrariamente, a 

média de idade dos pacientes deste estudo que apresentaram este diagnóstico eram mais 

novos, com 33,8 anos.  
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 A morfologia e a inclinação da eminência têm sido reportados como fatores 

predisponentes ao desarranjo interno (Santos et al., 2013; Paknahad et al., 2016; Rabelo et al., 

2017a). Contudo, ainda existe controvérsia quanto ao fato de que a alteração na forma da 

eminência poderia predispor o deslocamento do disco ou se o deslocamento do disco pode 

levar a mudanças em sua forma (Kurita et al., 2000a; Hirata et al., 2007; Santos et al., 2013; 

Paknahad et al., 2016; Rabelo et al., 2017a).  

 Tem sido reportado que alterações na configuração da eminência são 

consideravelmente menos comuns nos casos de deslocamento do disco com redução (Kurita 

et al., 2000a). No entanto, os resultados do presente estudo mostraram uma associação 

significativa entre a mudança na forma da eminência com o deslocamento do disco com 

redução. Esta associação suporta a hipótese de que as mudanças na forma de eminência 

poderiam preceder a progressão do deslocamento anterior do disco e parecem ocorrer durante 

mudanças no côndilo de erosão para osteófito e de deslocamento do disco com redução para o 

deslocamento do disco sem redução (Yamada et al., 2004). Este relato concorda com Ren et 

al. (1995), que afirmaram que a inclinação da eminência é considerada um fator etiológico 

para o desenvolvimento do deslocamento de disco. Por outro lado, outros estudos mostraram 

uma associação de mudanças na forma de eminência com o deslocamento do disco sem 

redução, o que parece confirmar outra hipótese, de que a alteração na forma da eminência seja 

o resultado de um progressivo desarranjo interno da ATM, o que provavelmente levaria a uma 

remodelação gradual da estrutura articular e resultaria em mudanças ósseas degenerativas 

(Panmekiate et al. 1991; Ren et al., 1995; Kurita et al., 2000a; Kurita et al., 2000b; Yamada et 

al., 2004;  Hirata et al., 2007; Gil et al., 2012).  

 Sulun et al. (2001) demonstraram associação da forma da eminência com os tipos de 

deslocamento de disco, e afirmaram que a inclinação mais íngreme da eminência articular e 

um tubérculo articular maior são fatores que predispõem o deslocamento do disco com 

redução, e o achatamento da eminência deve progredir com o tempo, levando ao início do 

deslocamento do disco sem redução. Em contraste, o estudo de Santos et al. (2013), não 

revelou evidências de que a inclinação da eminência seja um fator que predispõe o 

deslocamento do disco e, até mesmo, o desarranjo interno. Em sua investigação não foi 

encontrada associação da forma da eminência com os deslocamentos anteroposterior e nem 

com os deslocamentos laterais e mediais do disco. Em concordância com a investigação de 
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Santos et al. (2013), nos estudos de Sato et al. (1996) e Rabelo et al. (2017a) não foram 

encontradas diferenças na anatomia da eminência articular entre os dois grupos, deslocamento 

do disco com e sem redução, e determinaram que a posição do disco não é influenciada pela 

morfologia da eminência. Kurita et al. (2000b) relataram que mudanças na anatomia da 

eminência podem predispor ao deslocamento do disco, ao mesmo tempo em que o 

deslocamento do disco também pode alterar a forma da eminência articular.   

 Tem sido frequentemente relatado que a inclinação íngreme da eminência articular e 

maior profundidade da fossa glenóide predispõem certas desordens na relação côndilo-disco. 

Este relato foi confirmado nas investigações de Sulun et al. (2001) e Paknahad et al. (2016) 

que encontraram uma correlação positiva entre a maior inclinação da eminência e maior 

profundidade da fossa no grupo dos pacientes sintomáticos em comparação com o grupo 

controle. Contrariamente, os resultados do estudo de Alkhader et al. (2012) foi observado 

largura menor de fossa glenóide nas ATMs com anormalidades ósseas. Em contraste, no 

presente estudo, não foi determinada a associação entre a degeneração da fossa glenóide com 

a alteração na forma da eminência articular. Jasinevicius et al. (2006) que analisaram 245 

crânios secos, relataram que a degeneração da fossa glenóide é um processo complexo, 

necessitando a inclusão de múltiplos fatores que é essencial para o estudo da remodelação e 

degeneração da fossa glenóide, fatores influenciados pelas variáveis do paciente como 

atividade parafuncional, lado da mastigação, dor e inflamação. 

 No presente estudo, foi observado 2,9% de deslocamento posterior do disco. 

Resultados semelhantes foram obtidos por outros autores, como Santos et al. (2013) com 

0,7%, Kumar et al. (2015) com 2,3% e Vogl et al. (2016) com 1,0%.  O desprezível valor na 

frequência encontrada do deslocamento posterior do disco está confirmado nos relatos da 

literatura, descrito como rara ocorrência, por causa da posição normal do disco estar mais 

anterior em relação ao côndilo (Milano et al., 2000; Santos et al., 2013). 

 No presente estudo, foi encontrado um caso de deslocamento lateral do disco, similar a 

algumas investigações, de Milano et al., (2000) com 1,5% e Santos et al., (2013) com 2,1%. 

Tasaki et al. (1996) e Litko et al. (2017) encontraram 4,5% de deslocamento lateral do disco. 

Resultados diferentes foram alcançados por Cholitgul et al. (1997) que analisaram 102 ATMs 

e 20% apresentaram deslocamento lateral ou medial do disco. Nenhum caso de deslocamento 

medial do disco foi observado neste presente estudo, porém no estudo de Santos et al. (2013) 
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foi encontrado em 7,0% das ATMs analisadas, no de Tasaki et al. (1996) 4,5% e na 

investigação de Litko et al. (2017) foram detectados 11% de deslocamento medial do disco. 

No entanto, no estudo de Vogl et al. (2016) com 794 pacientes não foi detectado nenhum caso 

de deslocamento lateral e medial do disco.  

 No presente estudo, a incidência de deformidade do disco detectada foi de 9,4% das 

ATMs analisadas. Prevalências maiores foram obtidas nas pesquisas de Choligul et al. (1997) 

que encontraram 22,7%, Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller (2001) que identificaram 58,58% 

e Santos et al. (2013) 41,5%. Outros autores como Hasan & Abdelrahman (2014) e Jung et al. 

(2015) encontraram 50% e 74% respectivamente. A maior incidência de discos deformados 

no estudo de Jung et al. (2015), de 74%, poderia ser explicado, pelo critério que os autores 

utilizaram de exclusão de pacientes que apresentaram mialgia, e somente foram incluídos na 

amostra, pacientes com dor na ATM durante a palpação ou durante os movimentos 

mandibulares, presença ou história de sons articulares, de travamento mandibular ou a 

presença de parafunção. 

 Os resultados do presente estudo, indicaram uma associação significante entre a 

deformidade do disco e o deslocamento anteroposterior do disco, especialmente o 

deslocamento do disco sem redução que apresentou maior risco para a presença de discos 

deformados (OR=5,2). Esta relação foi encontrada na literatura (Kurita et al., 2000b; 

Taskaya–Yilmaz & Ogutcen-Toller, 2001; Incesu et al., 2004;  Hirata et al., 2007; Okochi et 

al., 2008; Amaral et al., 2013; Santos et al., 2013; Takahara et al., 2014; Jung et al., 2015; 

Alarabawy et al., 2016; Vogl et al., 2016). Entretanto, Okochi et al. (2008) encontraram 84% 

de discos deformados associados ao deslocamento posterior do disco. De acordo com os 

resultados do presente estudo, foram obtidos resultados compatíveis com o de Okochi et al. 

(2008), em que ocorreu uma associação significativa do deslocamento posterior do disco com 

os discos articulares deformados. Estas análises de associações reforçam a hipótese de que a 

deformidade do disco está relacionada com o deslocamento anteroposterior do disco e reflete 

a progressão e a severidade do desarranjo interno da ATM. 

 No presente estudo, foi encontrado uma associação da deformidade do disco com a 

degeneração do côndilo e com a degeneração da fossa glenóide. Em concordância com estes 

resultados, a investigação de Taskaya-Yilmaz & Ogutcen-Toller (2001), com 133 ATMs, 

mostraram uma associação significativa dos discos deformados com a degeneração condilar, e  
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Matsumoto et al. (2013) em seu estudo com 61 pacientes com DTM, observaram que a 

deformidade do disco era mais frequente no grupo das ATMs que apresentaram discrepâncias 

morfológicas entre o côndilo e a fossa glenóide.  

 Nas investigações de Okochi et al. (2008), Santos et al. (2013), Vogl et al. (2016) e no 

presente estudo, foi observado uma associação significativa da deformidade do disco com a 

efusão na ATM.  

 No presente estudo, a efusão foi detectada em 1,0% do total das ATMs analisadas pela 

RM. Frequências maiores foram obtidas nos estudos de Takahara et al. (2017) que detectaram 

pela RM, 28,6% de efusão, e Thomas et al. (2018) encontrarm 22,8%. Nos estudos de 

Takahara et al. (2017) e Thomas et al. (2018) foram utilizados como critério de inclusão no 

estudo, somente pacientes com dor e sons articulares, o que poderia explicar a prevalência 

maior de efusão, enquanto que no presente estudo, foram incluídos na amostra todos os 

pacientes que apresentaram sintomas de DTM, como dor miofascial, dor na ATM, dor ao 

mastigar, estalos, limitação de abertura bucal e outros sintomas associados que poderiam ser 

consequências das alterações anatômicas e funcionais da ATM.   

 Lamot et al. (2013) observaram que a efusão é mais comum no grupo jovem de 

pacientes (29,5 a 30,8 anos) e foi mais comum em mulheres, o que está em concordância com 

o estudo de Lazarin et al. (2016). Tal conclusão difere dos resultados do presente estudo, no 

qual observou-se que a média de idade dos pacientes com efusão foi de 42,4 anos e foi mais 

comum no gênero masculino.  

 Atualmente, tem sido aceito e entendido que a efusão ocorre com o deslocamento do 

disco articular (Hasan & Abdelrahman, 2014). Larheim et al. (2001) e Rudisch et al. (2001) 

reportaram uma associação entre a efusão e o deslocamento do disco (96% e 59,6% 

respectivamente). Porém, a literatura discorda sobre o tipo de deslocamento de disco mais 

frequentemente está correlacionado com a efusão (Santos et al., 2013). No presente estudo, a 

efusão mostrou associação significante com deslocamento do disco sem redução (3,3%) e a 

sua incidência no deslocamento do disco com redução foi de 0,7%, o que está de acordo com 

os achados de  outros autores que relataram que a prevalência da efusão era maior nos 

estágios mais avançados do deslocamento do disco (Westesson & Brooks, 1992; Haley et al., 

2001; Yamamoto et al., 2003; Emshoff et al., 2006; Okochi et al., 2008; Manfredine et al., 
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2009; Park et al., 2012; Roh et al., 2012; Hasan & Abdelrahman, 2014; Alarabawy et al., 

2016; Vogl et al., 2016; Zheng et al., 2016; Thomas et al., 2018).  

 Alarabawy et al. (2016) revelaram que o deslocamento do disco sem redução 

representa um fator de risco maior para a ocorrência de efusão do que o deslocamento do 

disco com redução. Em contraste, nos estudos de Cholitgul (1997) e Santos (2013) 

determinaram associação da efusão com o deslocamento do disco com redução nas 

incidências que variam de 14,7% a 41,2%.   

 Os resultados do estudo de Okochi et al. (2008) com 62 ATMs com deslocamento 

posterior do disco, encontraram 29% de efusão nos discos deformados e 60% nos discos 

articulares perfurados, o que poderia apoiar a hipótese de que o deslocamento do disco mais 

severo com deformidade do disco mais severa, provoca acumulação de fluido intra-articular e 

não o inverso.  

 Westesson & Brooks (1992), Rudisch et al. (2001), Roh et al. (2012) e Vogl et al. 

(2016) relataram que a efusão também pode estar presente nas ATMs com posição normal do 

disco, com as prevalências variando de 7% a 18%. Entretanto, na investigação de  Zheng et al. 

(2016) nenhuma das ATMs com a posição normal de disco apresentaram efusão.  

 Segundo Santos et al. (2013) a presença da efusão tem sido associada a mudanças 

ósseas e dos tecidos moles com exceção da eminência articular. Estes relatos são confirmados 

nas investigações de Vogl et al. (2016), Thomas et al. (2018) e Santos et al. (2013) e com os 

resultados do presente estudo, em que a efusão apresentou associação significante com a 

degeneração do côndilo e com a degeneração da fossa glenóide. Porém, Santos et al. (2013) 

acrescentaram que esta associação tem sido reportada na literatura, mas o estabelecimento 

desta relação de causa e efeito tem sido questionada, como nos estudos de  Westesson & 

Brooks (1992) e Zheng et al. (2016) que observaram extensiva efusão nas ATMs sem 

osteoartrite. 

No presente estudo, a diminuição da translação condilar representou a quarta 

desordem de maior incidência estando presente em 13,3% das ATMs analisadas. Entretanto, 

na investigação de Cholitgut et al. (1997) foi observada 31,8% de diminuição da translação 

condilar e na de Senna et al. (2009) representou 57,3% nas ATMs com dor.    
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 No presente estudo, foi identificado uma baixa incidência do diagnóstico de aumento 

da translação condilar de 2,3%. Em contraste, o resultado obtido por Senna et al. (2009) que 

avaliaram 62 pacientes sintomáticos, encontraram uma prevalência de 55,41%  de aumento da 

translação condilar nas ATMs com dor. A grande diferença na prevalência do diagnóstico de 

aumento da translação condilar em relação aos resultados obtidos neste estudo, poderia ser 

devido a investigação de Senna et al. (2009) apresentar um número bem menor de pacientes 

analisados, por serem estes constituídos somente por mulheres e por apresentarem média de 

idade inferior (30,7 anos) ao do presente estudo. Os critérios estabelecidos para a inclusão 

seriam dor miofascial e o deslocamento do disco com e sem redução. Estas diferenças no 

perfil da amostra poderiam fornecer resultados discordantes dos obtidos neste estudo.  

 A diminuição e o aumento na translação condilar têm sido associados à DTM (Senna 

et al., 2009). Segundo Senna et al. (2009), o aumento na translação condilar pode produzir 

danos aos tecidos da ATM e causar desarranjo interno. No presente estudo, não foi encontrada 

associação significativa entre mudanças na translação condilar com a deformidade do disco, 

nem com as alterações ósseas degenerativas, nem com deslocamento anteroposterior do disco. 

Resultados concordantes foram obtidos por Senna et al. (2009) que não encontraram 

associação significativa entre as alterações na translação condilar com o deslocamento do 

disco com redução e nem com o deslocamento do disco sem redução. Porém, outros 

pesquisadores (Schmitter et al., 2004; Campos et al., 2008; Hasan & Abdelrahman, 2014; 

Yang et al., 2017) observaram uma associação da diminuição na translação condilar com 

deslocamento do disco sem redução, o que sugere que a posição anterior do disco pode atuar 

como uma interferência mecânica na translação condilar, impedindo a excursão normal do 

côndilo até o ápice da eminência articular, na posição de abertura máxima de boca. 

Entretanto, Cholitgul et al. (1997) encontraram uma associação da diminuição da translação 

condilar com o deslocamento do disco com redução (13,64%).  

 Este presente estudo apresentaram algumas limitações como ser um estudo 

observacional e o pelo fato de não serem incluídas todas as possíveis patologias que podem 

ocorrer na ATM, e que são observadas pela RM, pois não representavam o objetivo do estudo. 

O grande número de casos avaliados neste estudo, pode fornecer uma análise mais precisa das 

freqüências e associações entre os sintomas e as alterações anatômicas e funcionais da ATM e 

em relação aos diferentes tipos de deslocamento de disco. Não houve grupo controle neste 
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estudo, uma vez que as análises de associações foram entre pacientes sintomáticos com e sem 

DTM. A originalidade deste estudo, reside não apenas no número de ATMs examinadas, mas 

também pelo fato de que foram analisadas as associações entre as alterações de cada elemento 

anatômico separadamente, com as alterações dinâmicas de translação condilar e em relação 

aos tipos de deslocamento de disco.   



161 

	

	

	

	

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO  

 

• Concluímos que a RM é um exame  fundamental para o avaliação da ATM, por 
fornecer uma boa visualização dos tecidos moles e ósseos, e a avaliação da dinâmica 
dos movimentos mandibulares em diversos planos,  permitindo assim, um diagnóstico 
mais preciso das DTMs. 

• Os principais sintomas que motivam as requisições de RM: dor miofascial, dor na 
articulação, dor ao mastigar, cefaleia, otalgia, estalo e limitação de abertura bucal. Nos 
sintomas dor miosfascial e cefaleia as mulheres tinham faixa etária mais elevada do 
que os homens.  

• As principais DTMs identificadas nas RMs: deslocamento do disco sem redução, 
degeneração do côndilo, deslocamento do disco com redução, diminuição da 
translação condilar, deformidade do disco, deslocamento posterior do disco, aumento 
da translação condilar, degeneração da fossa glenóide, efusão e alteração na forma da 
eminência. As mulheres apresentaram risco aumentado de ter deslocamento do disco 
com redução.  

• Os sintomas por apresentarem associações inexpressivas com as DTMs, não indicaram 
poder preditivo para nenhuma desordem.  

• O deslocamento do disco sem redução tem alta probabilidade de apresentar 
deformidade do disco, degeneração do côndilo e da fossa glenóide e efusão. 

• A associação significativa entre o deslocamento do disco com redução e a alteração na 
forma da eminência articular, sugere que a alteração na forma da eminência predispõe 
a progressão do desarranjo interno da ATM.  

• Um paciente que tem degeneração do côndilo apresenta chance aumentada de 
apresentar deformidade do disco, degeneração da fossa glenóide, alteração na forma 
da eminência e efusão.  
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