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RESUMO

Este trabalho consiste numa revisão da literatura sobre o deslocamento do disco
articular, que tem sido definido como uma relação anormal entre o disco e a cabeça da
mandíbula e a eminência articular do temporal. 0 conhecimento da anatomia das
estruturas da articulação temporomandibular é indispensável para entender o que acontece
com o disco quando ele é deslocado, e as diversas maneiras como isso acontece também
foram descritas. A etiologia do deslocamento do disco articular é multifatorial. Seu
diagnóstico é feito principalmente através do exame clinico e o relacionamento dos
achados deste exame com o histórico do paciente e as imagens de ressonância magnética,
que é o exame de imagem mais indicado para diagnosticar esta patologia.
Palavras-chave: Deslocamento disco articular. Articulação temporomandibular.
Desarranjos internos da ATM.
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ABSTRACT

This work consists of a review of literature on the dislocation of the articular disc,
which has been defined as an abnormal relationship between the disc and the head of the
jawbone (condyle) and the temporal bone. The knowledge of the anatomy of the
temporomandibular joint structures is essential for one to comprehend what happens to the
disc when it is dislocated and the several ways in which this occurs have also been
described. The etiology of the articular disc dislocation is multifactorial. Its diagnosis is
performed mainly through clinical exam and the connection of the exam outcomes to the
patient's medical record and the images obtained from the magnetic resonance imaging,
which is the most appropriate imaging exam used in order to have the diagnosis of this
pathology.
Key words: Articular disc dislocation. Temporomandibular joint. Internal disorder
of the TMJoint.
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1 INTRODUÇÃO

As dores temporomandibulares são altamente prevalentes na população em geral e
freqüentemente a causa desta dor é o deslocamento do disco temporomandibular.

0 termo deslocamento do disco articular correlaciona-se a um impedimento
mecânico que interfere no movimento normal da articulação temporomandibular

(OKESON, 2000), sendo que muitas vezes este deslocamento não causa dor, porém o
paciente tem ou não como queixa, estalos produzidos por ele.

Conhecer profundamente a anatomia das estruturas envolvidas nos movimentos da
articulação temporomandibular é sem dúvida o primeiro passo para o entendimento da
função normal e anormal dessa articulação.

Para o diagnóstico do deslocamento do disco faz-se necessário também, o
conhecimento do histórico do caso, e um exame clinico onde a articulação, musculatura e
oclusão devem ser cuidadosamente observadas.

Portanto, uma anamnese perfeita, um exame clinico minucioso, conhecimento da
anatomia da articulação temporomandibular, conhecimento da etiologia do deslocamento
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do disco articular, são indispensáveis para o diagnóstico e tratamento correto dessa
patologia.
Apesar de o deslocamento do disco articular ter uma evolução que depende da
capacidade adaptativa do indivíduo é evidente que um diagnóstico rápido e preciso torna-

se importante para impedir que esse evolua para um deslocamento irreversível, que
geralmente tem piores sintomas e maior dificuldade de tratamento.
Este trabalho consiste numa revisão da literatura, que aborda a anatomia das

estruturas da articulação temporomandibular, a etiologia e o diagnóstico dos
deslocamentos do disco temporomandibular, com objetivo de contribuir na formação dos
profissionais interessados em compreender melhor essa patologia.

II

2 REVISÃO DA LITERATURA1

2.1 ANATOMIA FUNCIONAL

2.1.1 Superfície articular

Spence (1991) relata que as superficies articulares da ATM são recobertas por

fibrocartilagem e não cartilagem hialina como as demais articulações. Pelo fato das fibras
não estarem tão compactadas como na cartilagem hialina, a fibrocartilagem é levemente
compressive!, o que a torna eficaz nas regiões que devem resistir a elevadas pressões.

Maciel (1996) descreveu as articulações temporomandibulares

como sendo

diferentes de outras articulações sinoviais, por terem as faces articulares temporal e

condilar cobertas por cartilagem fibrosa. Ambas camadas fibrosas

têm espessuras

variáveis, segundo o lugar que cobrem, são espessas na vertente anterior da cabeça da
mandíbula e na vertente posterior da eminência articular (FIG. 1). Funcionalmente estas

Baseado na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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áreas são as mais importantes, pois são os locais de impacto desta articulação e a
quantidade maior de fibrocartilagem resiste melhor a esse impacto. No fundo da fossa
mandibular, por exemplo, a cartilagem fibrosa é muito delgada. Este fato indica que a
transferência de força da mandíbula para o temporal neste local é diminuta.

ANATOMitA
DISCO ARTICULAR
EMINÊNCIA ARTICULAR
LAMINA.
RETRODISCAL
SUPERIOR

„!‘
-\■leraLAMINA
RETRODISCAL
INFERIOR

"'

MUSC.
PTER.
LATERAL
SUPERIOR

•

MCJSC.
PTER
CÁPSULA
ARTICULAR

LATERAL
INFERIOR

CABEÇA DA
ANDIBULA

Fonte: adaptado de OKESON, 2000

Figura 1 - Anatomia das articulações temporomandibulares.

2.1.2 Forma do disco

As superficies articulares não se correspondem porque, a mandibular é convexa e a
temporal por sua vez côncava e convexa. 0 relacionamento entre estas superficies se da

13

mediante a interposição do menisco interarticular que se apresenta elíptico e com forma
de um "S" itálico (OLIVEIRA, 1981).

No plano sagital o disco pode ser dividido em 3 regiões de acordo com sua
espessura. A Area central é mais fina e é chamada zona intermediária. 0 disco torna-se
consideravelmente mais espesso anterior e posteriormente A zona intermediária e a borda
posterior é mais espessa que a anterior (MACIEL, 1996; OKESON, 2000; MADEIRA,
2003).

Segundo Madeira (2003) a articulação temporomandibular (ATM) tem um disco
extenso, componente ativo, com verdadeiras faces articulares. Transforma uma articulação
simples em composta (FIG. 1). Sem ele ou com má -função dele ela não trabalha bem.
Descreveu o disco como sendo uma placa fibrocartilaginosa que se situa sobre a cabeça da
mandíbula, sem vasos sanguíneos e fibras nervosas na maior parte, tendo apenas a
periferia ligeiramente inervada. Relatou ainda que acima o disco não se prende em
nenhuma Area do temporal, mas na cabeça da mandíbula insere-se fortemente através de
um tecido ligamentoso em dois pontos: nos pólos medial e lateral. Isto significa que a
mandíbula pode girar abaixo do disco articular sem que esse se movimente, mas no
movimento de translação o disco obrigatoriamente acompanha o deslocamento da
mandíbula. Um descompasso entre o disco e a mandíbula (se estiver com suas conexões
distendidas ou desinserido), nesses movimentos, pode provocar ruídos articulares.

Dawson (1993) diz que quanto mais íngreme é a inclinação da eminência articular,
mais espessa se torna a borda distal do disco.
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Okeson (2000) relata que a forma precisa do disco é determinada pela morfologia
do côndilo e da fossa mandibular

Madeira (2003) relata que quanto maior for a altura da eminência articular, maior é
a espessura da borda posterior do disco, e que adaptando-se bem as faces articulares, o
disco articular regulariza a discrepância anatômica existente elas, absorve choques e
promove uma movimentação suave da ATM.

2.1.3 Inserção do disco

A borda anterior do disco, além de se fusionar com a cápsula articular, quase
inexistente neste ponto, mantém contato com as fibras do músculo pterigóideo lateral
(FIG. 1) (MACIEL, 1996; MADEIRA, 2003; OKESON, 2004). Esses autores descrevem
a inserção do disco articular com características importantes, já que posteriormente a
fusão com a cápsula é intermediada pelo coxim retrodiscal, uma camada bem
vascularizada e inervada, de tecido conjuntivo frouxo com fibras elásticas, também fonte
de fluido sinovial, por ser coberta por membrana sinovial. A inserção posterior,
superiormente é delimitada por uma lâmina de tecido conjuntivo que contém muitas fibras
elásticas — lamina retrodiscal superior (FIG. 1). Esta prende

o disco articular

posteriormente à placa timpânica. Na borda inferior do tecido retrodiscal está a lamina
retrodiscal inferior, que prende a borda inferior do limite posterior do disco à margem
posterior da superficie articular do côndilo. A lâmina retrodiscal inferior

é formada

principalmente de fibras coldgenas, e não de fibras elásticas, como na lamina retrodiscal

v-mome.m.
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superior (FIG. 1). A parte remanescente do tecido retrodiscal está inserida posteriormente
a um grande plexo venoso, o qual se enche de sangue quando o c6ndilo se move para
frente. Estas duas laminas de fibras elásticas e coldgenas, que ligam o disco ao temporal e
mandíbula, constituem um freio discal posterior. Sua lesão por distensão, trauma, ou
pressão pode levar a luxações do disco e desordens temporomandibulares.

2.1.4 Cápsula articular

A ATM é circundada por uma cápsula fibrosa bastante frouxa, fundamentalmente
na porção superior, que permite amplos movimentos da articulação. Prende-se acima nos
limites da face articular do temporal e abaixo do colo da mandíbula (FIG. 1).

A frente, ela

se prolonga até os limites superiores da f6vea pterig6idea e atrás num nível bem mais
baixo. A cápsula articular é bem inervada. Sua abundante inervação sensitiva, que inclui
principalmente a proprioceptiva, relaciona-se com os nervos auriculotemporal,
massetérico e temporal profundo posterior. Sua vascularização também é abundante
(artéria temporal superficial e também artéria timpânica anterior que supre os tecidos
retrodiscais), estende-se até a periferia do disco articular (MACIEL, 1996; MADEIRA,
2003; OKESON, 2000).

Grossmann e Munerato (1996) salientaram que a membrana sinovial não está
recobrindo as superficies articulares (c6ndilos, eminência articular e superficie superior e
inferior do cOndilo). E Madeira (2003) descreveu que a membrana sinovial reveste
internamente a cápsula nos compartimentos supradiscal e infradiscal e estende-se acima e
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embaixo do coxim retrodiscal. Descreveu ainda que a membrana sinovial elabora a
sinóvia, um liquido viscoso nutritivo, fagocitico e lubrificante. Trata-se de uma solução
aquosa de sais retirados do sangue, glicose e pequenas quantidades de proteína que, com
esses elementos, penetra e nutre as fibrocartilagens. Possui em sua composição o ácido
hialurônico que da viscosidade ao liquido e com isso a fricção fica reduzida e facilita os
movimentos de uma superficie sobre a outra.

2.1.5 Ligamentos articulares

Okeson (2000) afirmou que como em qualquer sistema articular, os ligamentos têm
um papel importante na proteção das estruturas. Os ligamentos da articulação são feitos de
tecido conjuntivo colagenoso, que não se estiram. Eles não atuam ativamente na função da
articulação, mas sim agem passivamente como agentes limitadores ou de restrição de
movimentos. Três ligamentos funcionais suportam a ATM. Os ligamentos colaterais que
prendem as bordas mediais e laterais do disco articular ao pólo do côndilo, e permitem ao
disco rotacionar anteriormente e posteriormente na superfície articular do côndilo. Esses
ligamentos têm suprimento vascular e são inervados, e esta inervação proporciona
informação sobre a posição da articulação e movimento. Esforço nesses ligamentos
produz dor. Outro ligamento é o capsular que tem sua fibras inseridas superiormente no
osso temporal ao longo das bordas das superficies articulares da fossa mandibular e
eminência articular. Inferiormente se inserem no pescoço do côndilo. 0 ligamento
capsular age para resistir a qualquer forca medial, lateral, ou inferior que tende separar ou
deslocar as superficies articulares. Uma função importante deste ligamento é envolver a
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articulação, retendo assim o liquido sinovial. 0 terceiro ligamento é o temporomandibular,
descrito também por Madeira (2003) como o único verdadeiro ligamento da ATM, este
cobre quase toda superficie lateral da cápsula articular e é continuo a ela. Acima ele se
insere no processo zigomático do temporal, além da eminência articular até as imediações
do processo retroauricular. As fibras convergem em direção inferior para se inserir no colo
da mandíbula em uma area logo abaixo da inserção do disco articular. No todo ele age
como ligamento suspensório da mandíbula, mas como suas fibras profundas são muito
inclinadas, quase horizontais, servem também para limitar movimentos retrusivos e assim
evitar compressão das estruturas situadas atras da cabeça da mandíbula.

Maciel (1996) e Okeson (2000) relataram que o único movimento fisiológico que
pode ocorrer entre a cabeça da mandíbula e o disco é o de rotação. E a extensão do
movimento rotacional é limitada posteriormente pelo comprimento dos ligamentos discais
assim como pela lamina retrodiscal inferior e anteriormente pelo ligamento capsular
anterior. A quantidade de rotação do disco no cõndilo é também determinada pela
morfologia do disco, pelo grau de pressão interarticular, pela ação do músculo pterigóideo
lateral superior, assim como pela lamina retrodiscal superior. Okeson (2000) salientou
ainda que a pressão interarticular mantém o cõndilo na zona intermediária mais fina do
disco articular e impede que a porção anterior mais espessa, passe posteriormente.
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2.1.6 Liquido sinovial

Para Learreta (2004) o equilíbrio hídrico é responsável pela resistência desta
articulação as pressões, pois nesta existem dois compartimentos hidraulicamente
separados, que são os compartimentos glen6ideo e condileo, que são banhados pelo
liquido sinovial composto por um ultrafiltrado plasmático e por ácido hialurônico. Além
do correto equilíbrio hídrico, um correto funcionamento do disco articular também é
imprescindível para conservação da articulação temporomandibular, já que seu
deslocamento abre o ligamento bilaminar posterior, permitindo que a zona retrodiscal
encha-se com liquido intersticial. Durante o fechamento mandibular o ligamento
retrodiscal atuará como bomba propelente, fazendo com que o liquido passe como
ultrafiltrado plasmático aos compartimentos intra-articulares. Este liquido, na próxima
abertura bucal, será deslocado para a porção anterior da articulação para ser eliminado
através do pólo articular anterior. Este fluxo hídrico lava as superficies articulares, permite
a reidratação e gera uma diluição das substâncias indesejáveis para posterior eliminação.
E quando este equilíbrio se altera, ocorre na articulação o acúmulo de resíduos, com
alteração da mobilidade do disco articular.

Tembra et al. (2005) com vistas a dar base morfofuncional à dinâmica da
articulação temporomandibular, realizaram estudo anatômico em 10 hemi-faces de
cadáveres com articulações integras fixadas em formaldeido a 10% e 10 voluntários,
adultos sadios de ambos os sexos. As peças fixadas foram dissecadas por planos e depois
isoladas com identificação da cápsula para avaliação das suas relações com o disco e com
as superficies ósseas temporal e mandibulares. Os voluntários foram avaliados
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videofluoroscopicamente quanto A dinâmica de abertura e fechamento da boca, com
incidências variadas para desdobrar a superposição bi-temporal, para melhor observação
do deslocamento do c8ndilo mandibular sobre o osso temporal. Observaram neste estudo
que a cápsula articular na sua fixação no osso temporal envolvia todo o contorno da
cavidade mandibular do osso temporal estendendo-se e englobando anteriormente em seu
contorno o tubérculo infero-lateral da porção lateral do arco zigomático. Inferiormente,
sua fixação se faz contornando o limite superior do ciindilo, abaixo da sua convexidade. 0
disco intra-articular é um placóide brancacento resistente e flexível de orientação
transversa que separa a cabeça da mandíbula da superficie articular do temporal. Em vista
superior apresenta-se ovalado e em corte sagital apresenta concavidade inferior e
convexidade da superficie superior. 0 disco mantém-se em posição por estar fixado pela
cápsula articular em todo seu contorno, separando totalmente a cabeça da mandíbula do
osso temporal, formando duas cavidades articulares a cada lado, com tamanho e formas
diferentes. As ATMs podem ser definidas como interdependentes, e compostas onde cada
lado é formado por uma articulação têmporo-discal

e outra disco-condilar. Os

deslocamentos dos discos das articulações temporomandibulares seguem os movimentos
da mandíbula que tracionam a cápsula e mobilizam o disco a ela fixado em todo seu
contorno. 0 movimento da cabeça da mandíbula em relação a superficie articular do osso
temporal pode ser descrito como tendo três movimentos resultantes: o de rotação, o de
translação e o de rebaixamento (deslocamento inferior).
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2.1.7 Articulação

Segundo Spence (1991) as articulações sinoviais são caracterizadas por serem
livremente móveis. 0 movimento das articulações sinoviais é limitado somente por
ligamentos, músculos, tendões ou ossos adjacentes. Por causa da sua liberdade de
movimentos, as articulações sinoviais são referidas como diartroses.

Para Okeson (2000) a ATM é uma das mais complexas articulações do corpo. Ela
proporciona um movimento de dobradiça em um plano e dessa forma pode ser
considerada uma articulação ginglemoidal. Ao mesmo tempo proporciona movimentos de
deslize, o que a classifica como articulação artroidal. Sendo assim ela pode ser
considerada como articulação ginglimo artroidal. A ATM é classificada como uma
articulação composta, embora por definição uma articulação composta necessite da
presença de pelo menos três ossos. Funcionalmente o disco articular funciona como um
osso não calcificado que permite movimentos complexos da articulação.

Daruge; Souza; Pazinato (2003) relatam que esses movimentos mandibulares, na
presença de articulações totalmente desprovidas de qualquer patologia, ocorrem sob total
ausência de ruídos entre as superfícies funcionais. Chega-se a comparar o coeficiente de
atrito entre essas estruturas anatômicas como sendo extremamente baixo, de 1/3 do gelo
sobre o gelo ou similar ao do gelo sobre o aço.
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2.2

CONCEITO

Mongini (1988) descreveu o deslocamento do disco articular como sendo o que
acontece quando a parte posterior mais espessa do disco é deslocada na frente do côndilo,
e as fi bras elásticas do ligamento posterior não podem mantê-la na posição correta, e o

deslocamento é favorecido pelo tônus do músculo pterigóideo lateral (feixe superior) que
se liga ao disco. A cabeça da mandíbula fica então em contato direto com o ligamento
posterior altamente vascularizado. Sendo que essa situação pode ser reversível ou
irreversivel.

0 deslocamento de disco da ATM tem sido definido como uma relação anormal do
disco articular com o côndilo mandibular, fossa e eminência articulares (TALLENTS,
1999).

Okeson (2000) se refere à interrupção do movimento normal do complexo ciindilodisco com produção de barulhos articulares, como "Disfunção de ATM", e diz que ela
esta diretamente relacionada ao movimento mandibular.

Palla (2004) descreve o deslocamento do disco articular de sua posição fisiológica,
como uma alteração anatômica da relação côndilo-disco e com a conseqüente alteração
relativa da função.

22

2.3 PREVALENCIA

Estudos revelam que a prevalência de deslocamento do disco temporomandibular é
alta.

Solberg (1989) estudou 95 ATMs de adultos jovens não selecionados com objetivo
de avaliar a posição da banda posterior do disco articular em relação à crista superior do
cemdilo mandibular. 0 deslocamento parcial ou total do disco articular foi identificado em
12% das articulações, 7% parciais e 4% totais. A maior parte dos deslocamentos estava na
direção ântero-medial, e a maior freqüência e severidade de deslocamento do disco foi
encontrada entre mulheres, explicando em parte por que muitas mulheres nos Estados
Unidos e Escandinávia sofreram cirurgia da ATM na época, com a finalidade de melhorar
a desordem clinica da mesma. Segundo o autor quando o disco está completamente
deslocado, o ligamento posterior fica em uma zona de carga repetitiva. A suposta estrutura
de textura aberta do ligamento posterior do disco tem suportado metaplasia, um processo
por meio do qual a conversão de uma forma de tecido conectivo em outro ocorre em
reação a uma modificação de estimulo. As modificações na posição e forma do disco
ocorrem pelo mecanismo de deslocamento acomodativo, quando comparadas com o
enrijecimento e espessamento resistentes, característicos da remodelação articular.
Concluíram que não é normal o deslocamento de disco e também não é totalmente

patológico, pois clinicamente, muitas pessoas convivem com deslocamentos de disco, sem
problemas a longo prazo, desde que as forças dirigidas aos tecidos não excedam a
capacidade da articulação para suportar a metaplasia, sem inflamação. Se o clique e o
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travamento não podem ser completamente normalizados, esforços clínicos deveriam ser
dirigidos para diminuir a carga nas articulações.

Donegd et al. (1997) realizaram exame clinico e anamnese em 30 indivíduos, e
relataram que a queixa principal mais freqüente foi a dor na regido pré-auricular (40,7%),
sendo predominante no gênero feminino. A faixa etária entre 21 e 30 anos teve o maior
número de casos. Relataram ainda que a presença de estalos foi o achado clinico mais
comum (66,6% dos casos), e o músculo pterigóideo lateral foi o mais atingido pela dor
palpação (66,6%), mas a presença de dor na inserção do músculo temporal também foi em
20 casos (66,6%).

A amplitude do movimento de abertura máxima da boca foi inferior a 40mm em
26,6% dos casos, e maior de 40mm em 73,4 %.

Porto et al. (2002) analisaram 25 pacientes com objetivo de avaliar a posição do
disco articular por meio de ressonância magnética da ATM e a sua relação com a presença
ou ausência de sons articulares e de sintomas de DTMs em pacientes portadores de
próteses totais duplas. Correlacionaram estas posições com sinais e sintomas obtidos no
exame clinico e descreveram a intensidade dos sinais, as alterações ósseas, a morfologia
dos discos articulares e o nível de translação condilar. Foram selecionados 25 pacientes e
divididos em 2 grupos: o primeiro grupo com 15 pacientes que apresentavam sinais de
sons articulares do tipo estalido, detectados por inspeção manual da ATM, e o segundo
grupo de 10 pacientes livres de quaisquer sinais de sons articulares (grupo controle).
Verificaram uma leve tendência de deslocamento do disco (DD) em pacientes do gênero
feminino. Relataram que a razão para uma maior ocorrência de DD em mulheres
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permanece ainda obscura, e que uma hipótese pode ser o fato de as mulheres procurarem
mais prontamente o tratamento quando estão doentes do que os homens. Outra explicação
é a ocorrência mais freqüente de lassidão ou frouxamento dos ligamentos articulares de
forma sistêmica em pacientes com DD do que em pacientes assintomáticos, associada ao
fato deste frouxamento ligamentar ocorrer mais comumente em indivíduos do gênero
feminino, e que este pode ser oriundo da alteração do metabolismo do coldgeno. Não
observaram a predileção de DD em nenhuma faixa etária especifica neste estudo,
(pacientes numa faixa etária entre 41 e 81 anos), mas os autores relataram que existe um
pico de incidência de DD em ATMs com sinais e sintomas de DTM durante a puberdade.
Os valores de deslocamento do disco em pacientes sintomáticos foram de 70% e no grupo
controle 45%, confirmando que DD em pacientes assintomáticos é um achado comum, e
que o DD não necessariamente causa dor e que não pode ser suficiente para determinar
uma DTM, mas pode aumentar o risco de seu estabelecimento. Não houve uma correlação
entre o índice de remodelações ósseas da eminência articular e prevalência de DD, mas
houve uma relação significante entre morfologia do disco biconvexa e a presença de
deslocamento do disco com redução (DDR). Dos 19 discos com morfologia biconvexa, 16
(84%) apresentaram DDR ou deslocamento do disco sem redução (DDSR).

Costa; Guimarães; Chaobah (2004) com o objetivo de avaliar a prevalência de
distúrbios da ATM em crianças e adolescentes brasileiros, bem como analisar sua possível
relação com a má—oclusão dentária apresentada, examinaram 604 crianças e adolescentes.
Avaliaram quatro situações articulares distintas: estalido articular, crepitação articular
desvio e deflexão mandibular. A prevalência de disfunção temporomandibular (DTM) foi
de 48,8%. Observaram uma freqüência mais acentuada de estalido (57,94%) e desvio
mandibular (50,15%), deflexão com prevalência de 21% e crepitação com índice de
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3,01%. A maior prevalência nesse estudo, foi no sexo feminino (52,05%) e observaram
também que a prevalência aumenta com a idade, principalmente nesse sexo.

2.4 ETIOLOGIA

A etiologia do deslocamento de disco não é totalmente conhecida, mas elaboram-se
hipóteses sobre as causas. Segundo Dawson (1993) a primeira coisa que deve ser
compreendida sobre os desarranjos condilodiscais é que os músculos devem estar de
alguma forma envolvidos sempre que ha incoordenação dos movimentos do disco com o
ciindilo. Numa articulação saudável, é virtualmente impossível conseguir o deslocamento
anterior do disco sem a hipercontração do músculo pterig6ideo lateral, mesmo quando o
deslocamento é resultado de um choque traumático distalizante da mandíbula. A razão
disso é que o disco sempre se moverá de volta com o c6ndilo, a menos que seja
especificamente segurado à frente por uma força dirigida contra o movimento de retrusão.
0 autor ressaltou ainda que não há outra origem de tração anterior do disco senão pelo
músculo que insere-se nele, e que para um completo deslocamento anterior de disco, a
contração do músculo pterig6ideo lateral superior deve superar a tração para trás das
fibras elásticas que inserem o disco no osso temporal (lamina superior), da lamina
ineldstica de fibras coldgenas que insere o disco na superfície posterior do cóndilo (lamina
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inferior) e superar ainda a tração dos ligamentos discais que inserem o disco no pólo
medial e lateral do cemdilo.

Para Langlade (1993) as causas de interferência do disco podem ser:

a) inclinação do osso temporal muito pronunciada;

b) movimento mandibular errôneo:

-

de amplitude excessiva;

-

muito rápido;

-

de forte intensidade (força mastigatória elevada);

c) pressão interarticular elevada;

d) movimento restrito ou anormal da ATM oposta;

e) incompatibilidade estrutural das superfícies articulares;

O assimetria das estruturas ou dos movimentos articulares;

g) desarmonia oclusal crônica- movimento mandibular errôneo:

-

no fechamento;

-

na abertura;

-

na excursão lateral;
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h) faceta articular prejudicando o fechamento (compressão);

i) faceta articular temporal prejudicando ao longo da eminência articular
(estalidos);

j) complexo côndilo-disco danificados:

-

adesões côndilo-disco;

-

dano do disco;

-

dano dos ligamentos laterais do disco;

-

dano do ligamento superior retrodiscal.

Para Maciel (1996) a hiperatividade muscular é provavelmente, a maior causa de
alterações funcionais côndilo-disco, e que os efeitos podem ser diretamente no complexo
côndilo-disco-zona bilaminar pelos músculos pterigóideos laterais superior e inferior,
como também indiretamente pelas contrações cêntricas crônicas e alterações na posição
mandibular. Relatou ainda que certos procedimentos terapêuticos, cirúrgicos,
endodônticos, entre outros, de longa duração que necessitam abertura bucal máxima
ininterruptamente, podem afetar a estrutura das fibras elásticas que, permanecendo
prolongadamente estiradas, podem se afrouxar perdendo a capacidade de tracionar o disco
de volta A. sua posição original.

Para Okeson (2000) qualquer condição ou evento que leve ao alongamento dos
ligamentos discais ou torne o disco mais fino pode causar estas desordens do complexo
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côndilo-disco. Certamente, um dos fatores mais comuns é o trauma. Devem ser
considerados dois tipos de trauma: microtrauma e macrotrauma. 0 primeiro, pode resultar
de uma carga articular associada com hiperatividade muscular, tal como, o bruxismo ou
apertamento. Outro tipo de microtrauma resulta de instabilidade mandibular ortopédica. A
estabilidade ortopédica existe quando a posição de intercuspidação estável dos dentes está
em harmonia com a posição músculo-esqueletal estável dos côndilos. Quando não existe
esta condição, pode resultar em microtrauma. Já o macrotrauma é considerado qualquer
força repentina na articulação que possa resultar em alterações estruturais, como
alongamento dos ligamentos discais, ou lesão do ligamento por golpes diretos sobre o
queixo, que transmitam sua força a este ligamento, produzindo secção parcial ou total do
mesmo.

Martins Filho e Almeida (2002) relataram que uma oclusão inadequada, provocada
por interferências dentárias, poderá induzir a hiperatividade muscular. Se esta
hiperatividade atingir o músculo pterig6ideo lateral, considerando-se sua relação com o
côndilo e com o disco da ATM, poderá comprometer o funcionamento da mesma. Os
autores realizaram um estudo histológico de 12 articulações temporomandibulares com o
objetivo de verificar a inserção do músculo pterig6ideo lateral superior e inferior no
cOndilo e no disco da articulação temporomandibular de cadáveres humanos. Realizaram a
dissecação das 12 articulações temporomandibulares de cadáveres humanos adultos do
sexo masculino, fixadas previamente no formol. Realizaram a análise histológica das
mesmas e observaram que a inserção dos músculos pterig6ideos lateral superior e inferior
na ATM apresentam características anatômicas diferenciadas no terço lateral, médio e
mediano do complexo côndilo-disco. Verificaram que o músculo pterig6ideo lateral
superior possui dois feixes, em um deles as fibras convergiam para formar um tendão, o
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qual se direcionava para inserir no colo da mandíbula e o outro feixe com inserção no
disco articular, na regido anterior e inferior do mesmo. Na região central do complexo
cõndilo-disco, a inserção do músculo pterigáideo lateral superior ocorria de forma indireta
através do tendão, na porção superior da fóvea, ao contrário do pterigóideo inferior, que
tinha sua inserção diretamente no periósteo, na porção inferior. Também nos cortes
realizados no terço mediano, foi observada a presença de septo de conjuntivo separando
os dois feixes musculares, indicando, portanto, que o músculo pterigóideo lateral
correspondia a um músculo duplo, superior e inferior, o que est á de acordo com a grande
maioria dos estudos existentes na literatura. Apesar de vários músculos estarem
relacionados com a função mastigatória, o pterigáideo lateral é o único que estabelece
relação direta com o côndilo e o disco articular, pois tem inserção direta nessa estruturas.
Portanto, o mau funcionamento desse músculo poderá provocar também a instalação de
um problema articular. Relacionando-se os aspectos encontrados na análise histológica
com a função desempenhada por esses músculos fica evidente a provável ligação com
deslocamento do disco temporomandibular.

Para verificar a relação entre alterações estruturais e deslocamento do disco
articular Crusoé-Rebello; Campos; Rubira (2003) avaliaram as imagens de 144 ATMs
com o objetivo de avaliar a relação entre o valor do ângulo horizontal do cõndilo (AHC) e
o

desarranjo interno

da ATM, por interferência do disco da articulação

temporomandibular. No exame de ressonância magnética o valor médio encontrado para o
ângulo horizontal do cOndilo do lado direito foi de 22,09° e para o lado esquerdo foi de
21,470 para aquelas ATMs normais, e para as ATMs com deslocamento de disco esses
valores foram de 24,69° para o lado direito e 22,94° para o lado esquerdo. Concluíram

30

então que existe uma tendência ao aumento do ângulo horizontal do côndilo nas ATMs
com deslocamento de disco.

Costa; Guimarães; Chaobah (2004) avaliaram 604 crianças e adolescentes para
analisar a possível relação da maloclusdo apresentada com distúrbios
temporomandibulares e os resultados em geral não evidenciaram uma relação significativa
entre as diferentes situações oclusais e presença de DTM. Com este estudo concluíram
então que diferentes tipos de má.-oclusão não podem ser apontados como causa das
DTMs.

Outro efeito traumatológico, segundo Learreta (2004), é o denominado golpe em
chicote, em que, embora não exista impacto direto sobre a mandíbula, o deslocamento
brusco da mesma gera lesões que podem envolver os ligamentos intra-articulares. Relatou
ainda que a interferência oclusal produz uma alteração postural da mandíbula, desviando o
côndilo para fora da sua relação côndilo-discal fisiológica, gerando uma patologia intraarticular.

Palla (2004) relatou que uma luxação anterior ou ântero-medial do disco pressupõe
um estiramento da conexão lateral, donde a hipótese de que a lassidão ligamentosa pode
contribuir para um deslocamento de disco. 0 autor afirmou que foi possível, de forma
experimental, deslocar o disco para frente, realizando uma incisão dos ligamentos
retrodiscais, mas faltam provas diretas em favor de uma relação causal entre a lassidão
ligamentosa e o deslocamento anterior do disco. A hipótese de que o deslocamento
anterior do disco seja causado pela hiperatividade do feixe superior do músculo
pterigóideo lateral não tem base anatômica. O músculo pterig6ideo lateral se insere
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normalmente na fossa pterigóidea; em 60% das articulações seccionadas somente algumas
fibras musculares alpero-mediais do feixe superior se inserem na metade medial do disco
e nos 40% restantes dos casos não está presente nenhuma inserção muscular sobre o disco.
Esta descrição anatômica foi sucessivamente confirmada por outros estudos. Durante
autopsia, uma tração exercida sobre as fibras musculares inseridas diretamente no disco
permite colocá-lo em tensão, mas não deslocá-lo para frente.

2.5 DIAGNÓSTICO

Segundo Molina (1989) para se obter um diagnóstico preciso do deslocamento do
disco articular é muito importante fazer uma colheita e análise das informações durante o
exame inicial do paciente. Restrição dos movimentos da mandíbula é um dos achados
mais comuns em pacientes com esta patologia. Esta pode ocorrer nos movimentos
verticais (grau de abertura) e nos movimentos lateroprotrusivos. 0 autor ressaltou que um
exame completo das estruturas intra-articulares deve incluir uma análise do tipo,
freqüência e intensidade dos ruídos articulares, e que o estalo pode ocorrer por várias
combinações dos movimentos condilares-disco e por barreiras mecânicas. Rugosidades na
superficie articular, na superficie capsular, falta de liquido sinovial e doenças metabólicas
também podem induzir a ruídos articulares, assim como perfurações na superficie do

32

disco, subluxação anterior ou lateral do côndilo sobre as bordas do disco na abertura
ampla e endurecimento das superficies articulares.

Descreveu o estalo como um ruído seco ou ruído de choque rápido nas superfícies
internas articulares, pode ser uni ou bilateral, com ou sem dor, agudo ou crônico. 0 estalo
articular pode aparecer no inicio e na metade do ciclo da abertura bucal; (estalo
intermediário) no inicio e no final da abertura (estalo reciproco). 0 estalo intermediário é
provocado por uma orientação anormal das superficies articulares, ou falta de
coordenação dos dois feixes do músculo pterigóideo lateral. As rugosidades das
superficies articulares são um obstáculo mecânico que retardam o movimento de
translação do disco e cOndilo.

Relatou que ao avaliarem 34 indivíduos dos quais 18 apresentavam disfunção da
ATM, e verificaram que:

a) vinte e seis indivíduos eram portadores de estalo articular;

b) treze indivíduos apresentavam estalo unilateral;

c) dezessete pacientes apresentavam estalo associado com dor articular;

d) dois indivíduos não apresentavam estalo.

Donegd et al. (1997) com o objetivo de analisar as características da sintomatologia
de pacientes com disfunções intra-articulares da ATM, avaliaram 30 indivíduos. Os
resultados foram obtidos através de exame clinico e anamnese.

0_

(+54, 3
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A queixa principal mais freqüente foi de dor na regido pré-auricular, e a presença
de estalos foi o achado clinico mais comum, sendo predominante a forma bilateral.

O músculo pterigóideo lateral foi o mais atingido pela dor à palpação seguida pela
presença de dor na inserção do músculo temporal.

A amplitude do movimento de abertura maxima da boca foi inferior a 40mm em
26,6% dos casos, e maior de 40mm em 73,4 %. A lateralidade esquerda e direita foi com
maior freqüência igual ou superior a 9mm e o movimento de protrusão foi igual ou
inferior a 4mm.

Yatani et al. (1998) com objetivo de avaliar a precisão do diagnóstico clinico do
deslocamento anterior do disco sem redução, baseado na anamnese, sinais clínicos e
imagem da RMN, avaliaram 273 doentes, (52 homens e 221 mulheres) com idades entre
10 e 79 anos. No exame clinico, foram avaliadas as limitações de abertura bucal,
deflecção da mandíbula na abertura máxima, para o lado afetado; limitação da translação
condilar na abertura máxima; dor na ATM e regido pré-auricular durante os movimentos
mandibulares; crepitação, durante os movimentos de abertura, fechamento mandibular, ou
ambos. Das 546 ressonâncias magnéticas efetuadas 238 (43,6%) foram diagnosticadas
como tendo uma posição normal do disco; 112 (20,5%) com anteposição do disco com
redução; 176 (32,2%) com anteposição discal sem redução; e, 16 (2,9%) com
deslocamento obliquo ou deslocamento posterior do disco. Os autores concluíram que é
difícil predizer a presença de deslocamento anterior do disco sem redução, apenas através
do exame clinico, pois um número muito reduzido de articulações apresenta os sinais e
sintomas característicos do mesmo. Por outro lado nos exames efetuados por ressonância
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magnética, revelaram que algumas articulações assintomáticas mostraram deslocamento
anterior do disco sem redução. Os autores demonstraram que 16 (9,1%) das 176
articulações diagnosticadas com esta patologia, não apresentavam ruídos ou outros sinais
clínicos, e em 59 doentes com deslocamento do disco de um lado e posição normal do
disco ou anteposição redutível do outro, não havia deflecção mandibular para o lado
afetado durante a abertura máxima, e 20 desses doentes apresentavam uma limitação da
translação do côndilo no lado contralateral afetado. Portanto, afirmaram que não existe
uma relação direta entre sintomas da ATM e o deslocamento do disco.

Conti; Miranda; Ornelas (2000) examinaram 45 indivíduos com objetivo de
estimar a validade interexaminadores em detectar sons articulares, e também de comparar
os resultados com um sistema computadorizado (SONOPAK). Além do exame, a análise
clinica dos ruídos foi feita por dois examinadores, sem que um soubesse do resultado do
outro. Todos os participantes do estudo, foram submetidos à análise dos ruídos articulares,
por meio de vibração de superfície, utilizando—se o sistema de eletrovibratografia
(SONOPAK). No exame de palpação manual foi observado estalido simples ou reciproco
e ou crepitação em 53% dos casos, mas neste estudo a concordância interexaminadores foi
baixa e o sistema SONOPAK não contribuiu para o diagnóstico, quando comparado ao
exame clinico, apesar de a média de concordância ter sido razoável. Concluíram então que
existe uma necessidade de calibração rigorosa intra e interexaminadores, para que se
possa padronizar resultados de estudos clínicos e epidemiológicos, e em relação
utilização do SONOPAK, pareceu não existir indicação para utilização como rotina, na
prática diária, uma vez que o mesmo não contribuiu para o diagnóstico, quando
comparado ao exame clinico. Segundo Okeson (2000) quando o deslocamento do disco
resultou numa trava fechada, e é firmemente segura pela musculatura hipercontraida,
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pode-se evitar a redução do disco devido à firme carga contra a banda posterior. Nesses
casos a redução pode ser facilitada pela manobra que consiste no tracionamento do
côndilo para longe da eminência articular para formar um espaço que permita ao disco ser
puxado de volta entre as superficies articulares. Isto se consegue segurando a cabeça do
paciente com uma das mãos e com a outra colocando o polegar do clinico intra-oralmente
sobre o segundo molar do lado afetado e aplicando uma força moderada, mas firme para
baixo no molar e para cima no queixo para destravar a articulação (distração). Uma vez
que a articulação é liberada, a mandíbula é trazida para frente e para direita permitindo ao
côndilo se mover para a área do disco deslocado. Se o disco articular está móvel ele é
capturado manualmente e permanece assim por algum tempo enquanto o paciente
movimenta a mandíbula, mas se o disco está imóvel, vários estalos são ouvidos enquanto
o operador movimenta a mandíbula para frente e para trás sucessivamente. Esta manobra

permite o diagnóstico do deslocamento do disco com e sem redução.

Manfredi; Silva; Vendite (2001) em sua revisão de literatura relataram que o
estalido intracapsular, ou incoordenação côndilo-disco com redução, ocorre quando o
disco articular se encontra posicionado erroneamente A. frente do côndilo mandibular,
sendo resgatado ao se abrir a boca com recuperação da posição correta. Um estudo
eletromiográfico e artrográfico realizado em pacientes com estalido à função mandibular e
pacientes normais, concluiu que a hiperfiinção dos músculos pterigóideo lateral e medial,
em pacientes com artrografia normal, pode produzir sons nos movimentos mandibulares,
que são diferentes dos estalidos característicos de desordens intracapsulares, embora este
mecanismo de hiperfunção possa contribuir para o desenvolvimento de tal patologia.
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Com o objetivo de fazer uma análise qualitativa e quantitativa do uso de um
instrumento auxiliar no diagnóstico das DTM's, aplicaram um questionário para triagem
em pacientes que apresentavam queixas de dor não dental na regido orofacial, observando
um total de 46 pacientes com idade média de 31 anos. Os pacientes foram examinados por
uma equipe médica para descartar problemas neurológicos, otorrinolaringológicos

e

encaminhados para análise odontológica onde foi realizado exame clinico acurado, exame
pantoradiográfico e aplicado um questionário auto-explicativo. A questão que relata a
presença de ruídos articulares teve 67,4% de respostas positivas e apenas 30,4% dos
pacientes tiveram confirmado a presença de estalido intra-capsular na avaliação clinica, ou
seja, 31 pacientes afirmaram apresentar estalidos nas ATM e tal fato não foi confirmado
no exame clinico. Concluíram que o questionário é sensível e correlato para patologias
extra-capsulares ou distúrbios miogénicos onde a queixa principal é a dor facial difusa e
irradiada, mas não define presença e gravidade de patologias intra-capsulares.

Arellano (2002) relatou em sua revisão de literatura que é um fato que a articulação
dói como um joelho, quando está inflamada. E não existe articulação inflamada que não
obrigue os músculos a executar trabalhos excessivos ou longos para protegê-la. Então,
devemos ver a inter-relação da articulação com a musculatura, sugeriu o autor. Outro
relato importante feito pelo autor é que na ressonância magnética, as variações de sinal
não são significativas entre a banda posterior do disco e a zona bilaminar. t, então, fácil

confundir estes dois elementos e concluir rápido demais sobre um deslocamento anterior,
enquanto o disco está numa posição normal. Observa-se nesta patologia, uma diminuição
da largura da interlinha articular.
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Bosio et al. (2002) com o objetivo de tentar determinar qualquer correlação de
características ortodemticas e dentofaciais com o deslocamento de disco da articulação
temporomandibular bilateral e avaliar diferenças em características morfológicas
esqueletais,

examinaram 283 participantes entre voluntários sintomáticos

e

assintomáticos. Os grupos foram formados de acordo com sexo, condição intracapsular da
ATM, idade e classificação das maloclusões de Angle. Os grupos submeteram-se a um
exame clinico de ATM padronizado, obtiveram uma telerradiografia de perfil e realizaram
um exame de ressonância magnética bilateral das ATMs. Foram examinados os seguintes
parâmetros clínicos: simetria facial, padrão de abertura bucal, tipos e estágios de ruídos
articulares, quantidade de movimento mandibular (em mm), classificação da maloclusão,
tipos de movimentos excursivos (guia canina ou função em grupo), trespasse vertical e
horizontal, presença de desgaste dental anormal. Após exclusões preliminares foram
selecionados 191 participantes para o estudo. Não encontraram diferenças significativas
em relação a idade e classificação de Angle entre o grupo controle e o grupo sintomático,
e não encontraram também diferenças nas medidas maxilar ou de base de crânio nos
grupos de estudo ou entre os sexos. Apenas encontraram diferenças significantes no
Angulo SNB, pois os pacientes com deslocamento anterior de disco apresentaram um
ângulo SNB médios menor do que os indivíduos sem deslocamento de disco. 0 ângulo
intermaxilar ANB médio foi diferente entre os sexos, mas não entre os grupos de estudo.
As mulheres apresentaram o ângulo ANB médio maior do que o dos homens. Os
pacientes com deslocamento anterior de disco têm uma mandíbula mais retroposicionada,
mas o deslocamento de disco não pode ser considerado como causador do posicionamento
posterior do côndilo ou da mandíbula.
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Daruge; Souza; Pazinatto (2003) realizaram leituras axiossonográficas em 374
articulações temporomandibulares, através de axiossonografia computadorizada, em

pacientes com sintomatologia mio-articular. 0 objetivo do estudo foi analisar os ruídos
articulares de ATMs patológicas, classificando-as quanto ao tipo de patologia instalada,
através do estudo analítico das freqüências e amplitudes desses ruídos, ocorridas durante a
abertura e fechamento mandibular. 0 exame de axiossonografia computadorizada
compreende um método não-invasivo de leitura transcutânea dos ruídos provindos das
movimentações condilares das ATMs, com equipamentos específicos compostos por

unidade de computação, interface de comutação de dados e unidade de leitura sonográfica
de superficie. Durante a execução do exame, os ruídos advindos dos ciclos completos de
abaixamento máximo da mandíbula e sua posterior elevação à posição de oclusão dentária
foram registrados por meio de

sonógrafo. Esses movimentos mandibulares, em

articulações totalmente desprovidas de qualquer patologia, ocorrem sob total ausência de

ruídos entre suas superfícies funcionais. Com o intuito de possibilitar uma adequada
aplicabilidade dos resultados e promover um significado clinico para os achados,

propuseram uma

seqüência

de

situações

articulares para um posterior inter-

relacionamento com os níveis de ruídos encontrados, sendo que cada situação articular foi

relacionada a um estadiamento possibilitando ao profissional o correto estabelecimento da
verdadeira situação fisiopatológica articular. Com os resultados obtidos concluíram que as
alterações patológicas das articulações temporomandibulares podem ser relacionadas com

a amplitude, freqüência, duração e momento de ocorrência dos ruídos produzidos pelo
atrito de suas superfícies durante os movimentos funcionais da mandíbula.

De acordo com Gonini Junior; Tanaka; Arika (1999) durante o exame clinico
seletivo, o profissional, além de estar de posse da imagem da ATM, deve concentrar-se
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nos tópicos seguintes, a fim de detectar se o disco articular está ou não envolvido na
disfunção apresentada:

1

Avaliação do grau de abertura bucal:

— normal de: 4,5cm a 5,5cm;

— suspeito de envolvimento muscular: em torno de 4,0cm;

— suspeita de envolvimento articular: em torno de 2,0cm.

Trajetória de abertura e fechamento:

— desvio progressivo da linha média: suspeitar de envolvimento muscular
(levando-se em conta o grau de abertura bucal);

— desvio parcial com retorno à média: suspeitar de envolvimento articular;

— desvio súbito: suspeitar de desarranjo de disco articular.

3)

Presença de sons durante os movimentos mandibulares:

— estalido em abertura minima e próximo do fechamento: suspeitar de
desarranjo inicial do disco articular;

— estalido próximo de abertura máxima e próximo do fechamento;
suspeitar de desarranjo progressivo do disco articular;
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— crepitação; suspeitar de doenças degenerativas da articulação.

Segundo Pa lla (2004) estudos realizados utilizando a RM e por meio de autopsia
encontraram a presença de deslocamento anterior de disco também em indivíduos
assintomáticos (de 9% a 34%), livres de dores e de ruídos articulares ou de problems de

mobilidade.

0

deslocamento de disco evidenciado em

RM,

não corresponde

necessariamente a uma discopatia. Descreveu ainda que um disco pode ser deslocado em
direção anterior, medial, lateral e posterior, sendo os deslocamentos anteriores e ânteromediais os mais freqüentes. 0 disco pode também estar deslocado parcial ou totalmente.
0 deslocamento é parcial quando o polo medial ou lateral está deslocado e a região
contralateral está numa posição normal. Os deslocamentos puramente laterais, sem um

componente anterior são raros: de 11% a 26%, de acordo com estudos por imagem e 16%
de acordo com relatórios de autópsia. 0 deslocamento posterior é ainda mais raro e inibe o
fechamento total da boca. Com base nas circunstâncias clinicas o deslocamento do disco
pode ser com redução (quando no movimento de abertura, assume uma posição normal) e
sem redução (com ou sem limitação de abertura bucal). 0 autor relatou que o
deslocamento do disco com redução se manifesta com o estalo reciproco, ou seja, na
abertura e no fechamento. 0 deslocamento sem redução se apresenta normalmente como
um travamento de abertura bucal doloroso no inicio e depois graças a remodelação da
zona retrodiscal há um aumento gradual na abertura bucal.
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3 DISCUSSÃO

0 diagnóstico do deslocamento do disco articular é sem dúvida um grande desafio
para nós, que quase diariamente atendemos pessoas com queixas de dor na articulação
temporomandibular ou ainda uma limitação de abertura bucal. Outras vezes os ruídos que
provém de um deslocamento de disco, são tão desagradáveis que também levam o
paciente a procurar ajuda de um profissional.

0 conhecimento das estruturas anatõmicas envolvidas nessa patologia 6, sem
dúvida, muito importante não só para o seu diagnóstico clinico, como também para
diagnóstico através de imagens. S6 reconhecendo as anomalias morfológicas ou
funcionais da articulação temporomandibular teremos condições de fazer um diagnóstico
correto e evitar os tratamentos inadequados ou inúteis.

Vários são os sinais clínicos que devem ser considerados para diagnosticar o
deslocamento do disco articular. Para Molina (1989) é muito importante fazer um exame
clinico minucioso e fazer uma colheita e analise das informações do paciente sobre a
patologia. Importante também para Manfredi; Silva; Vendite (2001) que aplicaram um
questionário em pacientes que apresentavam queixas de dor

e concluíram que o
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questionário é correlato para as patologias extracapsulares, mas não define presença ou

gravidade de patologias intra-articulares.

Não só para Molina (1989) como também para Gonini Junior; Tanaka; Arika
(1999) a trajetória do movimento de abertura e fechamento bucal, a presença de sons
durante os movimentos mandibulares, assim como o grau de abertura bucal e o desvio,
devem ser cuidadosamente observados durante o exame clinico.

Os estalos ou ruídos articulares estão presentes na maioria dos deslocamentos do
disco, e Daruge; Souza; Pazinatto (2003) realizaram um estudo para avaliar a amplitude,
freqüência e duração desses estalos e estabeleceram a relação com as patologias da ATM.

Segundo Yatani et al. (1998) é dificil diagnosticar a presença de deslocamento de
disco, apenas através do exame clinico, pois um número muito reduzido de articulações
apresenta sinais e sintomas característicos, e Gonine Junior; Tanaka; Arika (1999)
relataram que estudos realizados utilizando RM e autópsia, encontraram a presença de
deslocamento do disco também em indivíduos assintomáticos (de 9% a 34%), livres de
dores e de ruídos articulares.

Embora a etiologia do deslocamento de disco não é totalmente conhecida,
elaboram-se hipóteses sobre as causas, para Mongini (1988), Dawson (1993), Martins
Filho e Almeida (2002), situações como na parafunção que provoquem hiperatividade
muscular e se esta hiperatividade atingir o músculo pterigóideo lateral, considerando sua
relação com o ciindilo e o disco, poderá comprometer o funcionamento da articulação
temporomandibular. Para estes autores, o deslocamento anterior do disco está relacionado
com a hipercontração do músculo pterigóideo lateral superior, embora Palla (2004) relatou
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que a hipótese de que o deslocamento anterior do disco seja causado pela hiperatividade
do feixe superior do músculo pterigóideo lateral não tem base anatômica.

Maciel (1996) e Okeson (2000) afirmaram que os traumas podem afetar as
estruturas das fibras dos ligamentos discais e estas perdem a capacidade de tracionar o
disco para sua posição normal.
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4 CONCLUSÃO

Baseado na revisão da literatura, sobre deslocamento do disco articular concluiu-se
que:

a) no deslocamento do disco articular, além da sintomatologia dolorosa, os
pacientes apresentam muitas vezes movimentos limitados ou assimétricos na
abertura bucal e os sons articulares durante esse movimento são bastante
freqüentes;

b) a prevalência é alta e muitas vezes o deslocamento do disco é assintomático;

C) para o diagnóstico correto é indispensável que o profissional conheça a
anatomia, a morfologia e a composição dos elementos da articulação
temporomandibular e saiba associá-las com os sinais e sintomas colhidos na
anamnese e com as imagens da ATM;

d) a maior prevalência é em mulheres, embora a causas não são conhecidas.
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e) etiologia não é totalmente conhecida , mas lassidão ligarnentosa, forma do
disco, tração anormal do músculo pterigóideo lateral, traumas e parafunção são
apontadas como os possíveis fatores no deslocamento do disco articular.
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