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RESUMO

Sabe-se que para o diagnostico da Disfunção Temporomandibular o
exame clinico

é

soberano, porém deve-se lançar mão de exames

complementares para o fechamento do diagnostico definitivo e melhor
elaboração do plano de tratamento. A partir de uma pesquisa bibliográfica
estudou-se os diferentes exames para
Disfunção Temporomandibular.

o diagnostico por imagem da

Segundo a revisão da literatura a

Ressonância Magnética é um ótimo exame para tecidos da ATM. tendo as
vantagens de ser um exame não invasivo e produzir imagens de excelente
qualidade e resolução, o melhor exame para se visualizar o disco articular.
não se conhecendo efeitos colaterais e tendo como desvantagem o alto
custo. Para o exame da Atm, a Tomografia Computadorizada é especifica
para tecidos duros, não é invasiva e dá riqueza de detalhes em imagens
tridimensionais. 0 exame de Ultra-sonografia esta sendo introduzido
lentamente no protocolo de diagnostico para Disfunção Temporomandibular
com algum sucesso.

Palavras-chave: Articulação Têmporomandibular. Diagnostico por imagem.
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I INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM), localizada entre a
mandíbula

e o crânio, é

altamente especializada, bilateral

e

com

movimentos próprios para cada lado, porém simultâneos. É, sem dúvida, a
articulação mais complexa do corpo.

Representa para a odontologia um desafio diagnostico e terapbutico,
tendo em vista sua complexidade anatômica e fisiológica. Os componentes
ósseos e de tecido moles apresentam características que, pelas dimensões
da ATM, requerem exames de alta sensibilidade para detecção de
alterações congênitas, neoplásicas, traumáticas, inflamatórias

e

degenerativas que nela se instalem.

A ATM é uma estrutura complexa que compreende tecido bssea
tecido cartilaginoso e tecido conjuntivo fibroso, entre outros. Quando ocorre
alguma alteração de origem degenerativa de forma, de função, e outras , o
cirurgião

dentista pode recorrer a métodos de imagem como

complementares do diagnóstico.

Entre os métodos de diagnostico por imagem da ATM que são
utilizados para avaliar a integridade ou não de seus componentes e a
relação entre os mesmos, confirmar a extensão ou o estágio de progressão
da doença conhecida, e avaliar os efeitos do tratamento, encontram-se
radiografias convencionais em diferentes incidências, artrografia. tomografia
computadorizada, tomografia convencional , a ressonância magnética e a
ultra-sonografia.

Desta forma, o presente trabalho visa descrever os métodos de
imagem que podem ser usados, suas indicações, eficácia, custo e dose de
radiação, mediante uma revisão de literatura.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A decisão de solicitar radiografias e outros exames complementares
deve ser tomada baseando-se no quanto às mesmas podem influenciar o
tratamento proposto e o prognóstico, ou seja, nos casos em que a causa da
dor e disfunção não possa ser compreendida e nos quais o cuidado
conservador, a curto prazo, não alivie os sintomas (SOLBERG,1989).

Para Helms e Kaplan (1990). a decisão de solicitar radiografias
baseia-se nos seguintes princípios: dúvida

no diagnóstico antes da

instituição de terapia; necessidade de documentação legal: preparo préoperatório de cirurgia de disco e após uso de uma forma terapêutica sem
sucesso, com dúvida sobre diagnóstico.

Pharoah (1993) propôs a divisão dos procedimentos de investigação
da ATM em duas partes: a investigação dos componentes ósseos
(incidências radiográficas convencionais) e, em seguida, dos componentes
de tecido moles (métodos mais sofisticados), tendo em vista que a omissão
da primeira pode eliminar informações significativas. Segundo Mohl e Dixon
(1994), seu uso em pacientes assintomáticos é contra-indicado.

De acordo com Brooks et al. (1997), as doenças que afetam a ATM
incluem malformações congênitas e adquiridas da mandibula , ossos do
crânio; desordens adquiridas, incluindo neoplasias, fraturas , deslocamento.
anquilose e descolamento do disco articular; doenças que produzem
sinovite e capsulite, artrite e várias condições pós-tratamento. O diagnóstico
destas doenças nem sempre pode ser feito através do exame clinico.

2.1 RADIOGRAFIA CONVENCIONAL

Para Alvares

e Tavano (1990),

a imagem obtida através da

radiografia convencional é a projeção, no plano do filme , de estruturas

componentes de um corpo constituído por uma infinidade de pianos. É.
portanto. a sombra radiográfica de um objeto tridimensional, que dele
mostra apenas a largura e a altura, sem possibilidade de mostrar a
profundidade.É esta superposição de estruturas, que reconhecidamente
dificulta a interpretação das radiografias. No caso do estudo radiografico da
ATM, torna-se fonte de infindáveis problemas para quem as realiza e
interpreta.
Para Freitas (1992), a localização anatômica da ATM e as estruturas
que deverão ser atravessadas pelos raios X para atingi-la são os principais
fatores responsáveis pela imensa variedade de técnicas encontradas na
literatura.

Para Brooks et al. (1997), a radiografia convencional mostra somente
as partes mineralizadas da articulação, excluindo os tecidos moles, e a
posição do disco não pode ser determinada em nenhuma das projeções.

2.2 TÉCNICAS TRANSCRANIANAS

Segundo Alvares e Tavano (1990),

as técnicas transcranianas

evidenciam o forame auditivo externo, o côndilo, a cavidade e a eminência
articular. Geralmente três incidências são obtidas: em repouso, em abertura
normal e em abertura maxima.
Frazão (1997) relatou que a técnica transcraniana é uma tomada
radiográfica realizada onde

o

feixe de Raios X

é

posicionado

aproximadamente paralelo ao longo eixo do côndilo com ângulo positivo de
15 a 25 graus (vertical) ceindilo. Revela o aspécto lateral da ATM e também
o contorno do osso visto na radiografia. Pode ser usada para examinar a
articulação por fraturas com deslocamentos marcados e para mudanças
grosseiras de artrite, particularmente na parte lateral da articulação, mas
não deverá revelar sutis mudanças ósseas e não irá expor o disco.
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Segundo Brooks et al. (1997), esta projeção direciona o feixe de raios X
no sentido aproximadamente paralelo ao logo eixo do côndilo. Os 15 a 25
graus positivos revelam o aspecto lateral da articulação e o contorno do
osso Esta tomada radiográfica pode ser usada para examinar fraturas com
deslocamento e grandes alterações ósseas nas artrites, particularmente na
porção lateral do côndilo.
De acordo com Gonçalves (1998), das técnicas laterais , as
trancranianas são as utilizadas com maior freqüência. Podem ser divididas
em dois grupos: no primeiro há a preocupação em se determinar o ponto de
entrada da radiação e, no segundo, a técnica apresentada por Updegrave.
na qual um suporte especial para o apoio da cabaça do paciente é
requerido.

Para Toyama (2000) é o exame mais comumente utilizado para
avaliação das imagens da ATM quando há suspeita de desordem intraarticu lar ou para confirmar hipermobilidade articular.

2.3 TÉCNICAS TRANSFACIAIS

Alvares e Tavano (1990) afirmaram que o grupo das técnicas
transfaciais tenta evitar a superposição de estruturas, através do
direcionamento do feixe de raios X, que passa por baixo da base do crânio.

Para Freitas (1992), a projeção transfacial apresenta como obstáculo
á sobreposição de eminência articular do osso temporal sobre a porção
superior do côndilo e fornece pouca informação sobre a cavidade articular. É
preconizada para uma rudimentar visualização do côndilo e fraturas de seu
colo.

Brooks et al. (1997), referindo-se a técnica transmaxilar, citaram que a
projeção antero-posterior modificada direciona o feixe de raio X em sentido
aproximadamente perpendicular ao longo eixo do côndilo. Esta projeção

complementa a transcraniana por fazer com ela um ângulo horizontal de 90
graus. É indicada para fraturas, neoplasias, anormalidades e doenças
degenerativas severas. Já a projeção submento-vertex é utilizada para o
estudo das assimetrias revela o deslocamento do cOndilo e sua rotação no
plano horizontal.

2.4 RADIOGRAFIA PANORÂMICA (RP)

Freitas (1992) sugeriu que as radiografias panorâmicas sejam
empregadas para alterações ósseas da ATM que apresentam certa
magnitude, tais como, hiperplasias, tumores, aplasias. fraturas, erosões
extensas e limitações de movimento (anquilose).

Para Brooks et al. (1997), as radiografias panorâmicas apresentam
apenas alterações das porções lateral e central do cõndilo, devido â
orientação obliqua do feixe de raios X em relação ao longo eixo do c6ndilo.
Para a identificação de alterações ósseas extensas, pode ser a única
radiografia necessária.

De acordo com Gonçalves (1998), as radiografias panorâmicas
apresentam uma limitação muito grande quanto â sua precisão nas
alterações da ATM, servindo somente para uma visão geral de todo o
conjunto, ou indicadas especificamente para alguns casos de fraturas do
ramo ou cOndilo, sem, entretanto mostrar qualquer relação entre cOndilo e
cavidade articular.

Na opinião de Pharoah (1999) a radiografia panorâmica deveria ser
sempre incluída em exames da ATM, pois fornece informações sobre as
enfermidades que podem mascarar a doença temporomandibular. como
doenças inflamatórias periapicais e neoplasias.
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Moraes et al. (2001) relataram que a radiografia panorâmica é
indicada quando se deseja ampla visão da maxila e mandíbula para análise
das dimensões e formas anatômicas, ou quando há a suspeita de processos
degenerativos ou outras patologias ósseas, porém, é contra-indicada para
inspeção e interpretação funcional da ATM, pois durante o exame o paciente
morde um artefato acrílico deslocando o côndilo de sua posição habitual.

2.5 ARTROGRAFIA

VVestesson et al. (1990) sugeriram que a técnica de injeção de
contraste radiografico no espaço articular inferior é especialmente útil no
diagnóstico de perfurações do disco e de sua inserção posterior. A indicação
mais comum para a artrografia é um paciente com sintomas que sugerem
desordens internas da ATM, para assegurar a posição e a função do disco
articular. Também é indicada para pacientes com ruído articular, para
visualizar corpos estranhos nos espaços articulares e traumatismos.
Por ser uma técnica invasiva, suas desvantagens são várias: exposição
excessiva a radiação de estruturas radiossensiveis (cristalino e tireóide):
difícil execução; provoca dores e limitação de movimento e pode: ainda
causar infecções, alergias, perfuração iatrogênica do disco e injúrias ao
nervo facial.

Katzberg et al. (1990) aliaram a tomografia convencional à artrografia
(artrotomografia), para eliminar a superposição de estruturas da técnica
convencional.

De acordo com Freitas (1992), a artrografia é indicada nos seguintes
casos: pacientes com diagnóstico positivo de síndrome de dor e disfunção
miofascial,

especialmente aqueles que não respondem a tratamento

conservador; pacientes com uma história positiva de limitação ou ruídos
articulares e limitação de abertura bucal de etiologia indeterminada. A

posição e a integridade do disco são interpretadas diretamente pela sua
relação com os espaços articulares.

Um menisco normal não permite nenhuma comunicação do meio de
contraste entre os espaços articulares superior e inferior.

1/4

)6

medida que a

boca abre, o ceindilo faz uma translação em relação ao disco, material de
contraste flui posteriormente e o espaço articular se abre atrás do cOndilo.
Apenas uma fina borda curvilínea de material de contraste permanece ao
longo da margem antero-superior do côndilo.

Brooks et al. (1997) citaram que no contraste duplo uma pequena
quantidade de ar é injetada no espaço articular depois da injeção de
contraste. A imagem

é

obtida em radiografias convencionais , em

tomografias, ou ambas.A localização, forma e movimento do disco podem
ser observados pela forma e contraste do material quando o paciente abre e
fecha a boca.
Frazão (1997) relatou que a artrografia foi durante muito tempo. no
passado, o exame de escolha para visualização das ATM. Consiste em
tomadas radiográficas ou tomográficas da articulação após a aplicação de
contraste nos espaços articulares da ATM. Esse contraste normalmente é
aplicado sob orientação de uma fluoroscopia, levando, portanto a uma
possível dose excessiva de radiação sobre o paciente.
Pharoah (1999) citou como vantagens da artrografia: o menor custo
comparando com a ressonância, pode detectar presença de perfurações e
adesões e proporciona um estudo dinâmico do movimento articular. Como
desvantagens inclui a dose de radiação e a falta de precisão em detectar
deslocamento medial do disco.
Para Ramos el al. (2004) a artrografia já foi amplamente usada no
passado como método de diagnóstico por imagem para ATM, porém,
atualmente, sua utilização não é indicada, pois é procedimento invasivo que
causa desconforto e riscos. Reações alérgicas ao meio de contraste. apesar
de raras, podem ocorrer. Além disso. a exposição â radiação pode ser

significativa, dependendo do número de exposições tomograficas.
Perfurações do disco e laceração da cápsula são, contudo , melhor
detectados pela artrografia.

2.6 TOMOGRAFIA CONVENCIONAL

Miles et al. (1992) indicaram a tomografia convencional da ATM
principalmente para avaliar o espaço articular, a superfície do côndilo. sua
translação e a eminência articular.

Haring e Lind (1996) afirmaram que a tomografia permite estimar o
espaço articular e avaliar a extensão do movimento do côndilo quando a
boca esta aberta. Esta técnica radiografica é usada para mostrar as
estruturas localizadas em um plano selecionado de corte e é feita pelo
movimento do filme e tubo de raios X, movendo-se em direção oposta ao
redor de um ponto fixo de rotação. A localização deste ponto de rotação
determina qual o plano da cabeça vai ser registrado na imagem.

Dahlstrom e Lindvall (1996) avaliariam a confiabilidade e a validade
do diagnóstico da ATM pela radiografia panorâmica em comparação com a
tomografia. As avaliações das alterações ósseas no côndilo apresentaram
especificidade aceitável, porém baixa sensibilidade. Achados positivos
freqüentemente correspondem a doença, ainda que achados negativos não
possam ser conclusivos.

Gynther et al. (1996) avaliaram as características radiográficas de
pacientes com osteoartrite generalizada com envolvimento da ATM. Os
métodos utilizados foram tomografia no plano sagital (mudanças dos tecidos
duros. espaço da articulação e posição condilar), tomografia no plano frontal
(mudança dos tecidos duros) e radiografia transcraniana obliqua (translação
do côndilo). As mudanças estruturais, principalmente do côndilo, foram as

mais observadas e nenhum critério radiográfico foi patognombnico para
osteoartrite generalizada ou artrite reumatoide.

Brooks et al. (1997) afirmaram que, na tomografia, a vantagem sobre
a radiografia convencional é prover múltiplas e finas imagens seccionais da
região de interesse,

o que elimina o problema de superposição das

estruturas anatômicas. O ângulo e movimento tomográficos afetam a
qualidade da imagem. A desvantagem da tomografia

é a perda de

visualização dos tecidos moles da articulação. Esta técnica 6, na opinião
dos autores, usada para avaliar os componentes ósseos da ATM com
informação sobre posição condilar na fossa mais confiável do que a
radiografia convencional.

Bontrager (1999) citou que existe 5 tipos básicos de trajetórias para
movimento do tubo: linear (unidirecional), elíptica, circular, espiral

e

hipocicloidal (multidirecionais). O padrão de movimento linear requer um
equipamento menos sofisticado, sendo provavelmente a técnica tomográfica
mais usada para estudar a ATM. Outros modelos de tomógrafos de
movimentos mais complexos como o circular, elíptico e o hipocicloidal
minimizam a superposição e resultam em imagens mais nítidas.

27 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC)

A tomografia computadorizada pode ser utilizada para o registro das
partes ósseas e moles (disco, cápsula) da ATM com indicação ampla. sendo
muito utilizada em traumatimos, processos patológicos, alterações ósseas
incipiantes, hiperplasias e anquiloses (FREITAS, 1992).

De acordo com Brooks et al. (1997), na tomografia computadorizada.
finas secções de interesse podem ser vistas em planos, sem distorção ou
sobreposição. 0 exame é indicado para diagnóstico de anormalidades
ósseas incluindo fraturas, deslocamentos, artrite , anquilose

e

Is

neoplasia.Também

é usado para avaliação de implantes de côndilo,

especialmente quanto à possível erosão na fossa média do crânio e
crescimento ectópico de osso, sendo possível á obtenção de reconstruções
bi e tridimensionais das imagens.

Para Pasler (1999), nos últimos anos a tomografia computadorizada
abriu novas possibilidades: estruturas ósseas simétricas. normais ou
patologicamente alteradas, ou as diferentes posições do côndilo podem ser
visualizadas e comparadas através da imagem de tomografias axiais e
coronais.

Segundo White e Pharoah (1999), a tomografia computadorizada usa
múltiplas fontes de raios finamente colimados, dispostas em forma de leque,
para irradiar a área anatômica de interesse. 0 paciente é colocado em um
túnel circular onde há um tubo em que de um lado ocorre a emissão de raios
e do outro eles serão captados por receptores. Cada receptor recebe
radiação e a converte em um sinal elétrico, que envia a um computador.
onde fica armazenada a imagem. Em cada estudo se produz uma matriz
bidimencional de pixels com um valor de atenução calculado, que resultam
nos tons de cinza que formam a imagem.

Vitral e Telles (2001) verificaram que esta técnica constitui-se no
exame de escolha para a pesquisa das estruturas esqueléticas da ATM.

Ramos et al. (2004) ressaltaram que apesar do uso da radiação
ionizante, a tomografia computadorizada (TC) pode fornecer informações
importantes quando se necessita de detalhes de toda a anatomia óssea.
Apresenta, adicionalmente, a vantagem das reconstruções tridimensionais,
que são úteis na avaliação das deformidades ósseas.

2.8 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

Segundo Tasaki et al. (1993), a imagem por ressonância magnética
(RM) fornece imagem tomográfica detalhada, tanto dos tecidos duros quanto
dos tecidos moles. Não é uma técnica invasiva, pois não utiliza radiação
ionizante, não provoca danos biológicos e estudos preliminares mostraram
que seus achados são superiores aos da artrografia. É uma técnica que
produz uma imagem direta dos tecidos moles, incluindo o disco articular e
sua relação com o côndilo, fossa articular e cápsula articular. Emprega
ondas de rádio de baixa freqüência que magnetizam os protons do
organismo humano. Quando estas ondas de rádio cessam os prótons
retornam a posição original, emitindo ondas de rádio, cuja freqüência
depende da composição química e física de cada estrutura. Os sinais da
imagem por ressonância magnética são gerados por certos núcleos de
átomos nos tecidos, principalmente

o

hidrogênio. Pela imagem da

densidade de hidrogênio nos tecidos, a densidade da agua pode ser
medida. Desta forma, uma estrutura rica em água ou gordura emite um
hipersinal, produzindo imagem clara. A cortical óssea sendo avascular, e,
portanto, pobre em água, emite um hiposinal, produzindo imagem escura.
Os sinais intermediários produzem uma imagem em tons de cinza. A análise
da ATM é geralmente, feita com a boca fechada, para detectar o
deslocamento anterior do disco, e com a boca aberta, para classificar a
articulação anormal em três categorias: deslocamento anterior com redução
do disco, deslocamento anterior sem redução do disco e deslocamento
anterior, associado à artrose.

Os materiais ferromagnéticos movem-se sobre a influência do campo
da RM. Portanto,

o exame esta contra-indicado em pacientes com

marcapasso e implantes metálicos em estruturas nobres, pois podem estes
deslocar-se. Restaurações em amálgama e ouro não produzem alterações
da imagem, contudo outras ligas metálicas, como as utilizadas em próteses
e aparelhos ortock5nticos, podem produzir artefatos que interferem na

interpretação da imagem. Os pacientes mais apreensivos podem necessitar
sedação, principalmente os claustrofóbicos. Deve-se tentar reduzir ao
minimo o tempo necessário para o exame, instruindo o paciente para não se
movimentar (TASAKI et el., 1993).

Liedberg

et el. (1996) compararam artrografia, tomografia

computadorizada e ressonância magnética na avaliação da posição do disco
articular. A artografia apresentou melhores resultados no diagnostico da
posição antero-posterior do disco, porém é um método invasivo. Concluíram
que a RM paraceu ser o método de escolha.

Crowley et al. (1996), após uma correlação entre anatomia e RM em
cadáveres nos planos sagital e coronal, concluíram que a RM parece
retratar bem os discos deslocados, provendo boas imagens do contorno
ósseo, especialmente cortes coronais, mas os tendões centrais do
pterigoide lateral podem ser confundidos com o disco articular, espaço
subcortical ósseo pode ser erroneamente interpretado como necrose
avascular ou osteocondrite.

Para Brooks et al. (1997), a RM é um método de alto custo , cujas
informações incluem a localização do disco em boca fechada e aberta:
deslocamento médio-laterais, rotacionais e anteriores: contorno e cortical do
osso; anormalidades da medula óssea do cônclilo, músculos e estruturas de
sustentação. Recomendaram que, na seleção do exame por imagens para
ATM, o clinico deve decidir sobre qual informação é necessária para o
diagnóstico e

tratamento do paciente. Radiografias convencionais ,

panorâmica tomografia convencional e computadorizada demonstram as
estruturas ósseas da articulação, com grau variado de detalhe. Pelo custo
mais alto e maior dose de radiação, a tomografia computadorizada deve ser
reservada para avaliação de corpos estranhos, implantes. suspeita de
tumores, anquilose e fraturas complexas. Ressonância magnética é indicada
para avaliar os tecidos moles, incluindo a posição e o contorno do disco,
quando essas informações são requeridas para o efetivo tratamento do
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paciente. Quando a ressonância magnética é contra-indicada , recomendase a artrotomografia.

Pharoah (1999) citou como desvantagem a pouca informação sobre
perfurações e adesões.

Costa (1999), em seu estudo, concluiu que as imagens obtidas
através de RM oferecem melhor visualização dos distúrbios da ATM.
quando comparadas a outros métodos auxiliares de diagnóstico.

Toyama et al. (2000) avaliaram a utilização da artrografia por
ressonância magnética (MR) nas patologias da ATM. Uma seqüência de
imagens foi obtida após uma injeção intra-articular de contraste. 0 disco, o
ligamento posterior e a presença de perfurações e adesões foram avaliados
em cada imagem. Em todas, estruturas anatômicas e patológicas foram
claramente detectadas, levando â conclusão de que a RM parece ser uma
promissora modalidade de imagem para detectar aderências e perfurações
na ATM.

Milano et al. (2000) analisaram a prevalência das desordens

e

deslocamentos sintomáticos da ATM em exames por RM. Observaram que
80% dos pacientes aparentaram deslocamento bilateral. 15% unilateral e
5% uma posição normal de disco. A redução esteve presente em 58% dos
deslocamentos, ausente em 26% e foi incompleta em 4%.

Segundo estudo de Landes et al. (2000), o diagnóstico de disfunção
temporomandibular baseia-se principalmente na avaliação clinica e exame
funcional com ressonância magnética. Comparando os achados da
sonografia e da RM, em 55 pacientes, com diferentes problemas na ATM.
concluíram que a sonografia é um método rápido e seguro, pois patologias
como deslocamento anterior ou lateral do disco, perfuração do disco,
seroma, fibrose capsular, estruturas cristalinas na sinovia e deslocamento
em fratura do côndilo foram diagnosticadas com segurança. quando
comparadas com a RM.

r..................._
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Hayashi et al. (2001) avaliaram a incidência

e evolução

do

deslocamento de disco em 18 crianças através de sonografia TC e RM,
observando que a primeira apresentou sensibilidade, especificidade

e

precisão ligeiramente inferior.

Para Arellano (2001) as indicações clinicas da RM seriam: patologias
intercapsulares, visualização do disco, luxações discais anteriores
irredutíveis, patologia articular, derrames intra-articulares. artropatias
inflamatórias, artrose, osteófitos, desaparecimento da cortical óssea
subcondreal.

Suenaga et al. (2001) afirmaram que a RM é aceita como uma
modalidade precisa para a avaliação de várias anomalidades da ATM como:
degeneração do disco, mudanças edematosas e inflamatórias no ligamento
posterior do disco, entre outras.
Ramos et al. (2004) constataram que a RM é o exame de eleição para
o estudo da ATM quando se deseja pesquisar anormalidades de tecidos
moles. É o único exame que possibilita a visualização do disco articular e
tecidos moles circunjacentes. Informações a respeito do contorno ósseo
cortical também são obtidas por meio do exame de RM. Além disso.
anormalidades na intimidade da medula óssea do côndilo também podem
ser evidenciadas. É uma técnica não-invasiva que. apesar do custo elevado.
fornece uma série de informações referentes ás estruturas intra-articulares.
em diversos planos.Uma vez que a RM apresenta alta acuracia na
identificação das posições do disco da ATM, os mesmos autores relataram
que a RM deveria ser reconhecida como padrão-ouro para propósitos de
identificação da posição do disco articular da ATM.
Para pacientes que apresentam sinais e sintomas de dor articular,
facial, estalidos, crepitação e limitação da abertura da boca associados a
ATM e que, ao exame físico, suspeita-se de Disfunção Temporomandibular
por interferência do disco, a RM é indicada como método de escolha.
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Exames para avaliação óssea, como radiografias ou TC, também podem ser
indicados, principalmente quando se suspeita de deslocamento crônico de
disco.

2.9 ULTRA-SONOGRAFIA

Nos últimos anos o exame por ressonância magnética tem sido o exame
de eleição para a avaliação da relação disco-c6ndilo,contudo. este exame
muitas vezes não esta disponivel, é de alto custo e consome muito tempo
do operador e do paciente. Por isso esforços têm sido feitos para buscar
uma técnica alternativa para visualizar a articulação temporomandibular e
seus adjacentes.
A Ultrasonografia tem sido estudada por ser um método não invasivo, de
baixo custo, fácil e rápida execução.

Frazão (1997) em seu estudo sobre imageologia da ATM concluiu que o
ultra-som não era considerado um exame apropriado para visualizar
qualquer anormalidade da ATM.

Landes et al. (2000), confirmaram que a Ultra-sonografia provou ser
um exame rápido (2 min) e capaz de ser realizado durante a evolução dos
movimentos mandibulares.Relataram que a concordância dos diagnósticos
feitos com RM e Ultra-sonografia na análise de posição do disco foi de 83%.
A parte lateral da cápsula, parte lateral do disco, a parte superior do côndilo
podem ser demonstrado. Processos patológicos como deslocamento
anterior ou lateral do disco, perfuração do disco, seroma, fibrose capsular,
estruturas cristalinas no liquido sinovial e fratura deslocada do côndilo
podem ser diagnoticadas. Contudo, aspectos da parte medial da ATM.
deslocamento medial do disco articular e a angulação da inclinação do
c6ndilo não podem ser observadas.

Jank et al. (2001), em seu estudo, relataram que a ultra-sonografia
mostrou precisão em 78% dos exames na detecção da posição do disco em
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boca fechada e 77%

na posição de boca aberta ( máxima abertura). 0

mesmo grupo de pacientes foi analisado com ressonância magnética

e

obtiveram visualização do disco em 88% no exame de boca fechada e 86%
em boca aberta.

Tognini at al. (2004) compararam a Ultra-sonografia e a Ressonância
Magnética para avaliação da articulação Temporomandibular. Concluíram
que os resultados obtidos coincidiram em 73%. A Ultra-sonografia mostrou
ser confiável quando

o

disco articular apresentava-se na posição

normal.Mostrou ser possível também a visualização do disco quando o
mesmo apresentava-se deslocado, contudo não se conseguia distinguir se o
deslocamento foi com redução ou sem redução. Para os autores é obvio
que a Ultra-sonografia tem algumas limitações. Por exemplo , a precisão do
exame é dependente do operador, não tendo imagens significativas para
serem avaliadas por terceiros: a falta de consistência no resultado dos
estudos. As características anatômicas da ATM fazem com que as
interpretações das ultra-sonografias sejam muito difíceis, embora a recente
introdução de maior tecnologia nos aparelhos possa ajudar a melhorar a
qualidade das imagens.

3 DISCUSSÃO

Para Freitas (1992), Brooks et al. (1997) e Gonçalves (1998) as
radiografias panorâmicas apresentam uma limitação muito grande quanto a
sua precisão nas alteralgões da ATM e devem ser empregadas para
alterações ósseas da ATM que apresentem certa magnitude, tais como.
hiperplasias, tumores , aplasias, fraturas, erosões extensas e limitações de
movimento. Entretanto para Cheynet et al. (1998), Pahroah (1999), Paster
(1999) e Garcia e Madeira (1999) as radiografias panorâmicas são
indispensáveis no diagnóstico de alterações de ATM, pois fornecem
informações sobre a presença de enfermidades que podem mascarar a
doença temporomandibular, como doenças inflamatórias e neoplasias.

Todos os autores citados escolheram a tomografia computadorizada
como exame de escolha para a pesquisa das estruturas esqueléticas da
ATM. Este exame

é

muito utilizado em traumatismos , processos

patológicos, alterações ósseas incipientes hiperplasias e anquiloses.

Tasaki (1993), Liedberg (1996),

Crowley (1996), Brooks (1997),

Costa (1999), Toyama (2000), Milano (2000), Landes (2000), Arellano
(2001), Suenaga (2001), Ramos (2004) afirmaram que

o exame de

ressonância magnética é o mais indicado para avaliar os tecidos moles,
incluindo a posição do disco articular e seu contorno, quando essas
informações são requeridas para o efetivo tratamento do paciente Quando a
ressonância é contra-indicada recomenda-se a artrotomografia.

Para Liedberg (1996) a artrografia apresentou melhor resultado no
diagnóstico da posição antero posterior do disco.

Stefanoff (1992), Jank (2001),Hayashi (2001).

Hayashi (2001),

Emshoff (2002), Uysal (2002 ) reafirmaram que a Ultra-sonografia
proporciona uma boa visualização da ATM durante a dinâmica dos

movimentos mandibulares, e que, muitas vezes é possível identificar o disco
articular, côndilo, eminência articular, cápsula, liquidos.

Landes et al. (2000), Jank et al. (2001). Tognini et al. (2004)
ressaltaram que a ultra-sonografia muitas vezes mostrou ser um exame útil
para o diagnóstico das disfunções temporomandibulares.

Os mesmos

autores a fi rmaram que é um exame com limitações, mas, por ser um exame
de baixo custo, poderia ser uma boa opção para visualizar algumas
estruturas externas (laterais) da ATM.

Stefanoff (1992), Jank (2001), Hayashi (2001), Hayashi (2001), Emshoff
(2002), Uysal (2002) estudaram a precisão da Ultrasonografia na
visualização das estruturas da ATM. Concluíam que a Ultrasonografia
proporciona uma visão da ATM durante a dinâmica dos movimentos
mandibulares, e que, muitas vezes é possível identificar o disco articular,
côndilo, eminência articular, cápsula, líquidos.

Entretanto, Frazão (1997), discordou, afirmando que a ultra-sonografia
não deve ser considerado no diagnóstico para qualquer anormalidade da
ATM.

Kaplan (1990), Freitas (1992), Stefanoff (1992). Tasaki (1993), Dixon
(1994) Liedberg (1996), Crowley (1996), Brooks (1997). Costa (1999).
Paster (1999), Pahroah (1999), Toyama (2000), Milano (2000), Landes
(2000), Arellano (2001), Hayashi (2001), Suenaga (2001), Ramos (2004),
Tognini (2004), Todos os autores citados concordam que o sucesso do
tratamento depende da relação entre a adequada indicação do exame , do
correto diagnóstico e da interação entre os achados da imagem e do exame
clinico.

-1
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4 CONCLUSÃO

a) De acordo com a literatura citada concluiu-se que a indicação de
um exame por imagem da ATM depende, principalmente , de que sejam
seguidos critérios de seleção baseados nos sinais clínicos e sintomas
apresentados pelo paciente, que contribuam para o diagnóstico e tratamento
da doença;
b) a obtenção de informações sobre anquilose , anomalias de
desenvolvimento, traumatismo o exame de tomografia computadorizada é o
mais indicado, fornecendo informações claras;
C) para a suspeita clinica de artrites, neoplasias, posição do côndilo e
corticalização do côndilo tanto o exame de Tomografia Computadorizada
quanto o de Ressonância magnética fornecem ótimas imagens:
d) para estrutura de tecido mole como, por exemplo, posição do disco,
forma do disco, dinâmica do disco, anquilose fibrosa, expanção da
articulação, condições inflamatórias o exame através da RM é o mais
indicado;
e) para visualização de perfuração do disco articular o exame de
eleição é a artroscopia;
f) o exame de ultra-sonografia é pouco difundido e pouco utilizado no
diagnóstico das disfunções temporomandibulares. Apesar deste exame
apresentar muitas limitações, proporciona uma visão da ATM durante a
dinâmica dos movimentos mandibulares, identificação do disco, côndilo.
eminência articular ; cápsula e líquidos. A ultra-sonografia é um exame de
fácil execução e de baixo custo;
g) o sucesso do tratamento depende da relação entre a adequada
indicação do exame, do correto diagnóstico e da interação entre os achados
da imagem e do exame clinico.
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