
Figs. 4 e 5: Posições relativas do côndilo mandibular e do disco articular durante a abertura de boca (fig. 4’: disco articular).      
. 

Legs. 4 e 5: a. Posição de boca fechada  b. Boca ligeiramente aberta (rotação)  c. Abertura máxima da boca (rotação e translação) 
Legenda 4’: 1. Banda anterior  2. Banda posterior  3. Zona intermédia  4. Inserção anterior  5. Inserção posterior (zona bilaminar) 
Pode existir uma intensidade de sinal de água na porção central, de modo semelhante ao núcleo pulposo do disco intervertebral. 

A sintomatologia é mais importante que os sinais (clínicos ou imagiológicos); 
por consequência, a necessidade de terapêutica é determinada pelo doente. 
Mesmo podendo associar-se a alta morbilidade, a DTM tem bom prognóstico.  
. 
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Durante a abertura da boca, ocor-
rem dois tipos de movimentos: o 
primeiro consiste na rotação do 
côndilo no interior da cavidade 
menisco-mandibular; o segundo 
é a translação, no qual o côndilo 
e o menisco se deslocam conjun-
tamente para uma posição mais 
anterior e inferior (figs. 4 e 5). 

Fig. 4: Movimentos da ATM. 
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Fig. 8: Teoria Multifactorial da DTM. 

A DTM é mais prevalente no gé-
nero feminino, com maior inci-
dência entre . os 20 e os 40 anos. 
A concepção etiológica da DTM 
tem sofrido várias explicações; 
baseia-se numa teoria multifacto-
rial e inclui factores predisponen-
tes, iniciadores e perpetuantes – 
locais e/ou sistémicos (fig. 8). 

A Articulação Temporo-Mandibular (ATM), considerada conjuntamente com a 
sua contra-lateral, é a única articulação móvel da cabeça. É classificada como 
uma bicondilo-meniscartrose conjugada. 

A Disfunção Temporo-Mandibular (DTM) é uma síndrome caracterizada por 
dor, sons articulares e/ou alterações da abertura da boca. É classificada como 
disfunção muscular, articular ou mista. 

A Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM) é o exame de eleição para o 
estudo da DTM. A localização exacta do disco é essencial para o diagnóstico de 
desarranjo interno; a causa mais frequente é o deslocamento anterior (fig.  7).  
. 

A causa mais comum de DTM ar-
ticular é o chamado “desarranjo 
interno” (internal derangement), 
um termo específico que define 
uma relação posicional e funcio-
nal anormais entre o disco e as 
restantes superfícies articulares,   
. 

Fig. 6: Inter-relação normal disco-côndilo (posição de boca fechada). 
Legenda: Variação normal da posição da banda posterior do disco 
relativamente à vertical do côndilo mandibular (teorias alternativas). 
. 

quer em posição de boca fechada (fig. 6) e/ou durante a abertura da boca. 

Fig. 7: IRM da ATM (cortes sagitais oblíquos, em ponderação T2). 
Legenda: I. Características morfológicas do disco normal Ia. Boca 
fechada: bandas anterior e posterior espessas; zona intermédia fina 
(seta)  Ib. Boca aberta, tecido retrodiscal melhor visualizado (seta).  
II. Deslocamento anterior do disco com redução  IIa. Boca fechada: 
disco à frente do côndilo mandibular (seta)  IIb. Boca aberta: disco 
regressa à posição normal (seta).  III. Deslocamento anterior do disco 
sem redução  IIIa. Boca fechada: disco está deslocado (seta) IIIb. 
Boca aberta: disco permanece à frente do côndilo mandibular (seta). 

Os sinais de DTM através da IRM 
podem ser directos ou indirectos: 
. 

 
Sinais directos (menisco) 

Morfologia anormal 
  Arredondado 
  Achatado 
  Perfurado 
Localização anormal 
  Deslocamento anterior 
  Deslocamento posterior 
  Deslocamento medial ou lateral 
Deslocamento anormal 
  Deslocam. anterior com redução 
  Deslocam. anterior sem redução 
  Aderência ou adesão 
Sinais directos (côndilos) 

  Aplanamento 
  Osteofitose 
  Esclerose 
  Erosão 
Sinais indirectos 
  Efusão articular 
  Rotura das camadas retrodiscais 
  Espessamento da inserção 
     do músculo pterigoideu lateral 

Fig. 3: Cortes sagitais e coronais comparados da ATM (esquema, histologia, IRM). 
Legenda: 1. Côndilo mandibular  2. Côndilo temporal  3a. Menisco, banda anterior  3b. Menisco, zona intermédia  3c. Menisco, 
banda posterior  4. Zona bilaminar  5a. Músc. pterigoideu lateral, ventre superior  5b. Músc. pterigoideu lateral, ventre inferior  
6. Cavidade temporo-meniscal  7. Cavidade menisco-mandibular (cortes coronais: 4 e 5. Cápsula  8. Músc. pterigoideu lateral)       
. 

O menisco, bicôncavo, corrige as superfícies ósseas e evita a lesão articular. 
Relaciona-se com o ventre superior do músculo pterigoideu lateral e prolonga-
-se pela zona bilaminar, uma região de tecido conjuntivo laxo responsável pela 
grande mobilidade do disco. A periferia do disco adere à cápsula articular, 
prevenindo a luxação durante a mobilização e dividindo a cavidade articular  
em duas cavidades, cada uma com revestimento sinovial (fig. 3). 

Fig. 2: Corte sagital da ATM (esquema). 
Legenda: 1. Côndilo mandibular  2. Côndilo temporal  3. Cavidade 
glenoideia  4. Menisco, banda anterior  5. Menisco, zona intermédia 
6. Menisco, banda posterior  7. Camada retrodiscal superior  8. Ca-
mada retrodiscal inferior  9. Estruturas vasculo-nervosas  10. Inser-
ção capsular superior  11. Inserção capsular inferior  12. Cavidade 
temporo-meniscal  13. Cavidade menisco-mandibular  14. Músc. pte-
rigoideu lateral, ventre superior  15. Músc. pterigoideu lateral, ven-
tre inferior  16. Espaço intrapterigoideu  17. Canal auditivo externo     
. 

As estruturas que constituem a 
ATM são as seguintes (figs. 1 e 2): 
. 

 
Superfícies articulares 
Estruturas ósseas 
  Côndilo mandibular 
  Côndilo temporal 
  Cavidade glenoideia 
Estrutura fibrocartilagínea 
  Disco articular (menisco) 
Meios de união 
  Cápsula articular 
  Ligamentos 
Músculos mobilizadores 
Músc. mastigadores 
  Temporal 
  Masséter 
  Pterigoideu medial 
  Pterigoideu lateral 
Músc. supra-hioideus 
  Milo-hioideu 
  Geni-hioideu 
  Estilo-hioideu 
  Digástrico 

Fig. 1: Vista lateral da ATM. 

       da análise anatómica à síntese clínica. 
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Articulação Temporo-Mandibular:  . 


