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Resumo 
O objetivo do estudo foi avaliar a prevalência de 
alterações ósseas na articulação temporomandibular 
(ATM) por meio de radiografias panorâmicas de 
pacientes atendidos em uma clínica de radiologia 
odontológica, entre 2018 e 2019. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética (COEP # 1.473.168), caracterizado 
como descritivo, transversal e quantitativo. A amostra foi 
constituída por 3098 radiografias panorâmicas digitais, 
de uma clínica de radiologia odontológica de Ponta 
Grossa/PR, de pacientes atendidos para qualquer 
indicação odontológica. Alterações ósseas da ATM foram 
observadas em 22,45% dos exames, sendo que a 
erosão foi a alteração mais prevalente, com 13,43%, 
seguido de aplainamento (8,71%) e assimetria (3,18%). 
Os exames com ausência de alteração foram 77,05%.  

Introdução 
A articulação temporomandibular (ATM) é uma 
articulação sinovial, a qual relaciona a mandíbula ao 
crânio, sendo uma das articulações mais complexas do 
corpo humano. Nesta, podem ser encontradas alterações 
ósseas, as quais podem estar relacionadas com 
disfunções temporomandibulares (DTMs). Diferentes 
exames de imagem são utilizados para a avaliação da 
ATM. A radiografia panorâmica não é o exame de 
escolha para essas afecções, no entanto, é o exame de 
imagem mais utilizado em odontologia para avaliação 
das estruturas dentárias e maxilofaciais, por possibilitar a 
visualização de inúmeras estruturas em uma única 
projeção. Tendo em vista que alterações ósseas na ATM 
podem ser visualizadas em radiografias panorâmicas 
como achados imaginológicos, o objetivo desse trabalho 
foi avaliar a prevalência de alterações ósseas na ATM, 
por meio de radiografias panorâmicas digitais, de 
pacientes atendidos em uma clínica de radiologia 
odontológica da cidade de Ponta Grossa/PR, entre 2018 
e 2019. 

Material e Métodos 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética (COEP # 
1.473.168), e caracteriza-se como descritivo, transversal 
e quantitativo. Foram incluídas no estudo 4488 
radiografias panorâmicas digitais, realizadas em uma 
clínica de radiologia odontológica da cidade de Ponta 
Grossa/PR, de pacientes acima de 18 anos de idade, 
atendidos durante o período de 2018 a 2019, para 
qualquer indicação de solicitação do exame. Como 
critérios de exclusão adotados no estudo, foram 
excluídos exames que impossibilitaram a visualização 
das estruturas objeto do estudo (1390 exames sob esse 
critério), totalizando 3098 exames avaliados. As imagens 
foram analisadas por um único examinador previamente 
treinado, em um monitor apropriado e sala com controle 
de luminosidade. A amostra foi analisada para as 
seguintes alterações ósseas na ATM: Assimetria, 

aplainamento, cisto subcondral, esclerose/eburnização, 
erosão, osteófito, cabeça da mandíbula bífida, 
hiperplasia da cabeça da mandíbula, hipoplasia da 
cabeça da mandíbula, fratura condilar, fratura 
subcondilar, corpos articulares livres, neoplasia benigna 
e neoplasia maligna. Dados demográficos de sexo e 
idade também foram obtidos. A análise estatística 
utilizada foi estatística descritiva. 

Resultados e Discussão 
Tabela 1. Prevalência das alterações ósseas na ATM em relação a 
localização na cabeça da mandíbula. 

% relativa ao n total da amostra. 
 

Conclusão  
As radiografias panorâmicas revelaram alterações 
ósseas na ATM, sendo erosão a mais prevalente, 
seguida de aplainamento e assimetria, respectivamente. 
Apesar de existirem exames mais acurados para 
avaliação da ATM, a radiografia panorâmica é importante 
no diagnóstico de achados imaginológicos. 
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Alterações ósseas 
na ATM 

Lado direito Lado esquerdo Total 

Assimetria 
116 (3,74%) 78 (2,52%) 194 

(3,14%) 
Cabeça da mandíbula 
bífida 

0 (0%) 01 (0,03%) 01 
(0,01%) 

Hiperplasia da cabeça 
da mandíbula 

0(0%) 01 (0,03%) 01 
(0,01%) 

Hipoplasia da cabeça 
da mandíbula 

01 (0,03%) 01 (0,03%) 02 
(0,03%) 

Aplainamento 263 (8,49%) 277 (8,94%) 540 
(8,71%) 

Cisto subcondral 03 (0,09%) 02 (0,06%) 05 
(0,08%) 

Esclerose/ 
eburnização 

13 (0,41%) 14 (0,45%) 27 
(0,43%) 

Erosão 409 (13,20%) 423 (13,65%) 832 
(13,43%) 

Osteófito 07 (0,22%) 06 (0,19%) 13 
(0,21%) 

Fratura subcondilar 01 (0,03%) 0(0%) 01 
(0,01%) 

Sem alterações 2285 
(73,76%) 

2295 (74,08%) 4580 
(73,9%) 

Total 3098 (100%) 3098 (100%) 6196 
(100%) 
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