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RESUMO 

 
 
 
            O ruído articular é comumente reconhecido como um sinal de desarranjo 

articular, e a sua análise faz parte do conjunto de dados coletados em vários 

sistemas de classificação e diagnóstico, tanto em pesquisas como nas atividades 

clínicas.  Apesar desta importância, existe ainda dificuldade na interpretação dos 

sons, em virtude da variação natural do fenômeno, do subjetivismo por parte de 

examinadores e dos métodos e equipamentos empregados para o diagnóstico. 

Visando uma análise mais objetiva, foi desenvolvido um dispositivo para gravar e 

analisar graficamente os sons. Este método permite o armazenamento e sucessivas 

análises, eliminando ainda diferenças de percepção de sons entre os examinadores. 

O objetivo da pesquisa é verificar a eficácia do dispositivo desenvolvido efetuando a 

comparação com exames de ressonância magnética (RM). A concordância entre os 

examinadores e as análises das gravações também foram feitas, para se verificar o 

subjetivismo das percepções. Pacientes com idade entre 14 a 75 anos e que 

reportaram dor muscular e/ou a presença de sons articulares foram incluídos na 

pesquisa. Foram excluídos aqueles que já tivessem recebido tratamento prévio, 

apresentassem dores de cabeça, infecções, traumas faciais recentes, patologias 

sistêmicas, gravidez ou marca passos. De acordo com estes critérios, uma amostra 

de 18 pacientes foi selecionada para a pesquisa. Os pacientes tiveram os ruídos 

articulares detectados com o método de palpação e por estetoscópios , por quatro 

examinadores, e os sons então foram gravados e analisados, com o dispositivo 

desenvolvido. Por fim, as percepções dos sons por todos os métodos realizados na 

pesquisa foram aplicadas ao protocolo RDC/TMD, e diagnósticos para cada paciente 

foram obtidos. Desta forma, foi feita a comparação com os exames de ressonância 

magnética (RM), adotado como padrão ouro na pesquisa. O critério estatístico de 

Altman mostrou uma concordância em termos de valores de kappa muito baixa entre 

os quatro examinadores. Nos ciclos de abertura, de acordo com os resultados 



  

obtidos no estudo, o examinador 2 (método de palpação) apresentou uma fraca 

concordância com os examinadores 3 e 4, (método de estetoscópios), (k=0.272 e 

k=0.397, respectivamente). O examinador 3 apresentou uma boa concordância com 

o examinador 4 (k=0.698). Nos ciclos de fechamento, o examinador 3 apresentou 

uma fraca concordância com o examinador 4 (k=0.398). Na comparação entre as 

gravações e os examinadores, verificou-se a falta de concordância entre estes, com 

valores de kappa muito baixos, quando possíveis de serem calculados (k=0.021 até 

k=0.147). Quando os diagnósticos obtidos pelo RDC/TMD por todos os métodos 

foram comparados com os laudos de RM, a gravação apresentou melhor percentual 

de concordância (55,6%), em relação à percepção de som pelos examinadores 

(36,1% a 52,8%). O dispositivo desenvolvido para análise e gravação dos ruídos 

articulares mostrou ser um método de fácil manuseio e visualização, conseguindo 

uma superior detecção de ruídos. A comparação com exames de RM confirmou esta 

melhora. 

 

 

 

Palavras-Chave: Articulação temporomandibular. Transtornos da articulação 

temporomandibular. Equipamentos para diagnóstico. Técnicas e procedimentos 

diagnósticos. Análise espectral. 
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ABSTRACT 

 

 

The joint noise is commonly recognized as a sign of an articular derangement, and its 

analysis is part of the data set collected in many systems of classification and 

diagnosis, both in research and clinical activities. Despite this importance, there is 

some difficulty in interpreting the sounds due to the natural variability of the 

phenomenon, subjectivism by examiners and the methods and equipments used for 

diagnosis. In order to get a more objective analysis, we developed a device to record 

and graphically analyze the sounds. This method allows the storage and subsequent 

analysis, even eliminating differences in perception of sound between the 

examiners. The present research aims to verify the effectiveness of the device 

developed by comparisons with magnetic resonance imaging (MRI). The agreement 

between the examiners and the analysis of the recordings were also made to verify 

the subjectivity of perception. Patients aged 14 to 75 years who reported muscle pain 

and / or the presence of joint sounds were included in the survey. We excluded those 

who had already received previous treatment, experience headaches, infections, 

recent facial trauma, systemic diseases, and pregnancy or pacemakers users. 

According to these criteria, a sample of 18 subjects was selected for the survey. The 

patients had joint noises detected with the methods of palpation and stethoscope by 

four examiners, and the sounds were recorded and then analyzed with the developed 

device. Finally, perceptions of the sounds made by all methods were applied in the 

research protocol RDC / TMD, and diagnoses for each patient were obtained. Finally, 



  

the comparison was made with magnetic resonance imaging (MRI), adopted as the 

gold standard in research. From the results, according to Altman criteria, there was 

an agreement in terms of very low kappa values among the four examiners. In cycles 

of opening, according to the results obtained in the study, the examiner 2 (palpation 

method) showed a poor agreement with the examiners 3 and 4 (method of 

stethoscopes), (k = 0272 k = 0397, respectively). The examiner 3 had good 

agreement with the examiner 4 (k = 0698). In closing cycles, the examiner 3 had a 

poor agreement with the examiner 4 (k = 0398). In the comparison between the 

recordings and the examiners, there was a lack of agreement among these, with very 

low kappa values when possible to be calculated (k = k = 0021 to 0147). When the 

diagnoses obtained by RDC / TMD by all methods were compared with the findings 

of MRI, the recording method showed the best percentage of agreement (55.6%) 

compared to the perception of sound by the examiners (36.1 to 52%, 8%). The 

device developed for recording and analyzing the joint sounds proved to be an easy 

method of handling and display, achieving a better detection of the noise. The 

comparison with MRI confirmed this improvement.  

 

Keywords: Temporomandibular joint. Temporomandibular joint disorders. Diagnostic 

equipment. Spectrum analysis. Sound.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

            Desordens temporomandibulares (DTM) são definidas como um conjunto de 

problemas clínicos, que envolvem a musculatura mastigatória, as articulações e as 

estruturas associadas.  

           É essencial reconhecer que a DTM inclui um vasto grupo de problemas ao 

invés de uma única entidade clínica, e que, embora possam apresentar sintomas ou 

sinais semelhantes entre si, podem envolver uma gama diversificada de causas e 

tratamentos.  

          Devido à característica multifatorial da DTM, o correto diagnóstico de uma 

DTM requer a avaliação de uma série de aspectos físicos e psicológicos, abordados 

por questionários e exames clínicos. No exame clínico muitas características são 

observadas, porém três variáveis merecem atenção maior: a amplitude dos 

movimentos excursivos, a presença de sintomatologia dolorosa e os ruídos 

articulares (Dworkin et al.,1990; John; Zwijnemburg, 2001; Leher et al.,2005).    

          A amplitude dos movimentos excursivos e a presença de dor são os itens mais 

facilmente analisados (Dworkin et al.,1990; John; Zwijnemburg, 2001; Leher et al., 

2005), todavia existe muita controvérsia acerca da interpretação dos ruídos 

articulares. A avaliação subjetiva destes sons, por meio da palpação e da 

auscultação, demonstra fraca concordância entre examinadores. 

         O ruído articular é comumente reconhecido como um sinal de desarranjo 

articular, e a sua análise faz parte do conjunto de dados coletados em vários 

sistemas de classificação e diagnóstico, tanto no desenvolvimento de pesquisas 

como nas atividades clínicas (Dworkin et al., 1990; Dworkin; LeResche, 1992; 

Okenson, 1998; Truelove et al., 1992; Manfredini et al., 2008). 

            Apesar desta importância, existe ainda, na literatura, a dificuldade na 

interpretação dos sons, por palpação ou com estetoscópios, em virtude da variação 

natural do fenômeno, do subjetivismo por parte de examinadores e dos métodos e 

equipamentos empregados para o diagnóstico (Dworkin et al., 1990; Dworkin; 

LeResche, 1992; John; Zwijnemburg,  2001; Leher et al., 2005; Roda et al., 2008). 

           O protocolo Research Diagnostic Criteria / Temporomandibular Disorders 

(RDC/TMD) foi desenvolvido a fim de possibilitar uma análise mais objetiva e permitir 

a padronização e reprodução dos resultados sobre pesquisas em DTM. A 

diversidade de tipos de questionários, exames clínicos e falta de treinamento entre 



18 
 

os examinadores nas pesquisas dificulta a comparação de resultados. Atualmente, a 

maioria dos estudos sobre DTM são relacionadas com a aplicação do RDC/TMD. 

Entretanto, mesmo com a aplicação deste protocolo, a detecção dos sons ainda é o 

aspecto menos confiável dentre os sinais avaliados. Nos casos em que o 

diagnóstico ainda apresenta dúvidas, é recomendada a complementação através da 

realização de exames de RM. 

           A ressonância magnética (RM) é considerada padrão ouro para localizar a 

posição do disco, podendo ser aplicada também para a avaliação de alterações 

degenerativas (Schmitter et al.,  2008). A única desvantagem do exame de 

ressonância magnética é o seu alto custo, o que inviabiliza o seu uso rotineiro. 

            A fim de minimizar a subjetividade na avaliação dos ruídos, diversos 

pesquisadores utilizaram métodos de gravação do som (Wakebe et al., 1994; Prinz, 

1996; Gay; Bertolami, 1998; Leader et al., 2001; Tanzilli et al., 2001; Ogutcen-Toller , 

2003; Widmalm et al., 2003; Widmalm et al., 2006; Deng et al., 2006; Garcia et al., 

2008; Mazetto et al., 2009). 

          Esta metodologia apresenta como vantagens a possibilidade de 

armazenamento e sucessivas análises, além de ser um método objetivo de 

processamento de sinais. 

         Todavia, o estado atual das pesquisas indica que, para se obter conclusões 

confiáveis, é necessário que os ruídos articulares sejam comparados com os 

exames de RM. Alguns autores, (Tallents et al.,  1993; Tanzilli et al.,  2001), fizeram 

esta comparação, porém, nestas pesquisas, os ruídos analisados foram comparados 

com a imagem de RM, ou seja , assumindo que para cada tipo de ruído, ter-se-ia 

uma imagem correspondente. Na literatura, esta associação é questionável 

(Stockstill; Mohl, 1991; Roda et al., 2008). 

         Este problema poderia ser contornado, associando-se o som detectado com os 

demais dados do RDC/TMD para se chegar a um diagnóstico de DTM e assim 

compará-lo com o diagnóstico obtido pela RM. Dessa forma, a comparação seria 

feita entre dois diagnósticos e não mais entre um tipo de som e um diagnóstico.  

       Ademais, ainda permanecem artefatos de técnica, tais como: a falta de 

padronização dos movimentos mandibulares, o local de posicionamento dos 

microfones para a captação do som, a faixa de freqüência existente nos sons 

articulares e o modo de interpretação das gravações.                 
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        Provavelmente, o desenvolvimento de um dispositivo, que suprima tais 

deficiências, poderia melhorar a detecção dos sons articulares e a sua análise.      

         Portanto, com o intuito de aperfeiçoar a captação e a interpretação do som, 

esta pesquisa avaliou a eficiência do protótipo para gravar e posteriormente analisar 

graficamente os sons articulares, comparando-os com os métodos convencionais, a 

palpação e o uso de estetoscópios, traçando os respectivos diagnósticos, tendo 

como referencia os resultados de RM.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

                A DTM está presente em aproximadamente 10% da população acima de 

18 anos, impactando negativamente na qualidade de vida (LeResche, 1997; 

Gonçalves et al., 2010).  

                Entre os fatores de risco associados, citam-se a idade, fatores genéticos, 

gênero, oclusão, hiperlaxidão, hábitos parafuncionais, estresse e tratamentos 

ortodônticos (Roda et al., 2008). 

                As taxas de prevalência nos estudos a respeito da DTM variam muito,                

(11-50%), devido principalmente a diferenças na amostragem, critérios de 

diagnóstico e métodos empregados (Gonçalves et al., 2010).  

               Segundo Al Jundi et al.(2008), os critérios utilizados para estimar a 

necessidade de tratamento e o local do estudo influenciam muito nesta 

porcentagem. Em sua revisão sistemática com base na literatura até 2006, a 

estimativa de tratamento associada a sinais clínicos de DTM foi mais alta do que a 

baseada em sintomas relatados pelo próprio paciente.  

                A possibilidade de que as taxas de prevalência não corresponderiam com 

as reais necessidades dos pacientes foi observada também por Carlsson, em 1999. 

A avaliação por parte de profissionais para a necessidade de tratamento variou de 

1,5% a 30%, enquanto que a procura por tratamento por parte dos pacientes ficou 

somente entre 3% a 7%.  

               Para LeResche (1997), estes ruídos articulares estão presentes em 

aproximadamente de 20% a 25% da população adulta, porém afetando mais as 

mulheres (17 a 21% em homens e de 26 a 28% em mulheres). Os sinais e sintomas 

estão presentes mais em mulheres do que em homens, na faixa etária de 20 a 50 

anos e geralmente diminuem com o aumento da idade (LeResche, 1997; Carlsson , 

1999).  

              Os sons articulares são geralmente os sinais mais prevalentes (23,7%) 

observados na faixa etária de 21 a 50 anos, em ambos os gêneros. A presença de 

sintomatologia dolorosa foi encontrada em 16,3% a mais em mulheres. A dor nos 

músculos mastigatórios ocorreu em 15,4 % a mais em mulheres, assim como a 
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limitação de abertura (9,8%) e a presença de desvios laterais (6,8%) (Gonçalves et 

al.,2010). 

Os ruídos articulares podem ser originários de um afinamento das camadas 

superficiais articulares, remodelação macroscópica substancial, desvios na forma do 

côndilo, subluxação do côndilo, perfuração do disco, deslocamentos do disco ou 

também causados por compressão, distração, ou deslocamento dos tecidos moles 

durante os movimentos funcionais (Tallents et al.,1993; Bracco et al., 1997). 

Apesar de som articular ser a característica mais presente, a sua detecção 

através do exame clínico apresenta pouca confiabilidade. Dworkin et al. (1990) 

através de um estudo na qual avaliaram a extensão dos movimentos mandibulares, 

as relações oclusais, os sons articulares e a presença de dor com sete 

examinadores, obtiveram, através da aplicação de teste estatístico de Cohen’s 

kappa (k) desde níveis aceitáveis de detecção do som (k=0.62 para abertura vertical) 

até níveis mais fracos (k=0.30 para excursões laterais). Por estes dados, os autores 

concluíram que a análise dos sons articulares seria um índice pouco confiável. De 

acordo com Wakebe et al. (1994), os ruídos articulares parecem ser estáveis, mas 

não se pode afirmar que esta condição se mantenha à medida que o tempo passa 

ou mesmo quando a postura se altera. Os autores comentam que a instabilidade 

pode resultar de métodos de baixa sensibilidade, falta de estandardização dos 

procedimentos de exame, variação natural dos fenômenos e até mesmo da fraca 

reprodutibilidade dos movimentos mandibulares. A fim de se diminuir esta variação, 

concluem que poderiam ser feitos: treinamento dos examinadores, inclusão da 

resposta dos pacientes sobre a presença de ruídos articulares, uso de estetoscópios 

e talvez a gravação destes sons, para posterior reprodução e análise.                   

             Na avaliação sobre a validade de se usar estetoscópios ou palpação na 

prática clínica, ambos parecem ser métodos confiáveis, com exceção da palpação 

para detectar crepitações. A palpação para verificação de crepitações segundo 

Okenson (1995) capta entre 3 a 7%, enquanto que o uso de estetoscópios aumenta 

esta taxa em 21 a 26% para homens e em 37 a 40% para mulheres.  

              O uso de diversos tipos de exames clínicos, freqüentemente dificulta 

eventuais comparações entre os resultados de diferentes pesquisas. Sendo assim, 

foi criado o protocolo RDC/TMD, que consiste de um sistema de classificação 

padronizado, criado para maximizar a confiabilidade das pesquisas e minimizar a 

variação nos métodos de exame e de julgamento clínico, que podem influenciar no 
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diagnóstico. Este protocolo é dividido em três grupos: Grupo I (desordens 

musculares), Grupo II (deslocamentos de disco) e Grupo III (desordens articulares) 

(Dworkin et al.,1990). 

              Pereira et al. (2004), traduziram e validaram o protocolo para o uso na 

língua portuguesa. Segundo os autores, o RDC/TMD possui uma série de atributos 

que o tornam muito útil nas pesquisas clínicas, possuindo uma série de 

especificações definidas para condução de um exame clínico, mensuração confiável 

e precisa de variáveis clínicas e um sistema de duplo eixo.  O eixo I é o protocolo de 

exame clínico designado para fornecer um diagnóstico de DTM, enquanto que o eixo 

II avalia aspectos psicológicos e processos relacionados à dor. Combinados, os dois 

eixos constituem uma avaliação consistente com um modelo de saúde 

biopsicossocial (Truelove et al., 2010). 

                A proposta de avaliar a confiabilidade entre quatro examinadores para 

detectar sinais clínicos de DTM de acordo com as variáveis presentes no 

questionário RDC/TMD (abertura máxima, excursões laterais, protrusiva, sons 

articulares durante abertura e fechamento e padrão de abertura) foi realizada em 11 

pacientes com DTM e 25 assintomáticos. Foi analisada a excursão lateral e vertical 

através de régua milimetrada e presença de sons articulares durante movimento 

vertical com palpação digital. Os resultados mostraram que o teste de correlação 

intra classe foi de 0.73 a 0.85 para os movimentos excursivos e o teste Kappa para 

cada par de examinadores para sons articulares foi de 0.52 a 0.86. A conclusão foi a 

de que, à palpação, a dor é uma característica subjetiva, dependendo muito do local 

e da pressão aplicada, e que o som articular apresenta muita instabilidade. Ainda de 

acordo com os autores, alguns sinais são menos confiáveis e podem ser devidos a 

erros de medição (instrumentos utilizados), a erros de examinadores e mesmo a 

instabilidade ou as mudanças de características das estruturas que estão sendo 

avaliadas (John; Zwijnemburg, 2001). 

               O RDC/TMD foi aplicado também para verificar a confiabilidade entre 

examinadores experientes e não experientes em avaliar sinais clínicos da DTM. As 

variáveis em questão eram a dor a palpação, os sons articulares e a extensão dos 

movimentos mandibulares. A análise dos movimentos verticais mostrou alta 

confiabilidade, os trespasses verticais e horizontais mostraram níveis aceitáveis e os 

movimentos excursivos, confiabilidade moderada. A conclusão dos autores é de que 

o treinamento tem mais efeito do que a experiência dos examinadores. A 
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variabilidade encontrada pode ser motivada pela variação natural dos sintomas ou 

pela influencia dos exames, baixa concordância entre examinadores e fraca 

confiabilidade do instrumento de diagnóstico (Leher et al.,2005). 

             A sensibilidade e especificidade do eixo I do RDC/TMD em diagnosticar 

DTM foram avaliadas em três locais de pesquisa diferentes com 614 casos e 91 

controles, através de seis dentistas com experiência em DTM e mais três técnicos 

em higiene dental treinados no protocolo de exame do RDC/TMD. O padrão ouro 

adotado foi o diagnóstico entre dois especialistas em DTM que dispunham de todas 

as informações clínicas e imagens disponíveis (radiografias panorâmicas, 

ressonância magnética e tomografias computadorizadas), sendo que o objetivo era 

atingir uma sensibilidade ≥0.70 e especificidade ≥ 0.95. Os resultados obtidos foram 

:Grupo Ia (dor miofascial): sensibilidade de 0.65 e especificidade de 0.92, Grupo Ib 

(dor miofascial com limitação de abertura): sensibilidade de 0.79 e especificidade de 

0.92. Para os grupos II (deslocamentos de disco) e III (artralgia, artrite e artrose) a 

sensibilidade variou de 0.03 a 0.53 e a especificidade entre 0.86 a 0.99. Há a 

necessidade, segundo o autor, de uma revisão neste eixo para melhorar a sua 

validade (Truelove et al., 2010). 

            Ainda que exista um protocolo para tentar padronizar e tornar o processo de 

avaliação mais objetivo possível, o diagnóstico ainda apresenta deficiências. 

Quando necessário, pode-se complementar o exame clínico com o uso de exames 

de imagem, preferencialmente a RM.          

            A ressonância magnética é um método de obtenção de imagens de alta 

resolução, sem efeitos colaterais, como a exposição a doses de radiação em 

tomografias e também não requer a injeção de líquido, como nas artrografias. No 

exame, um campo magnético faz com que os átomos de hidrogênio se alinhem 

paralelamente. Um pulso de radiofreqüência causa a ressonância destes átomos e 

quando este pulso cessa, ocorre a fase de relaxamento, na qual são geradas ondas 

magnéticas que são gravadas pelo aparelho. Estas ondas são usadas para produzir 

as reconstruções gráficas (Tvrdy, 2007). 

             Nos exames de RM observar a posição, conformação e função do disco 

articular, presença de adesões, liquido sinovial, fibroses, condição do osso, tecidos 

Peri articulares, tecidos retro discais doenças degenerativas e mesmo alterações no 

músculo pterigóideo lateral (Westesson; Brooks, 1992; Milano, et al.,2000; Larheim, 

2005). 
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             A ressonância magnética consegue detectar com precisão de 73% a 95% a 

posição do disco articular e com 60 a 93%, as alterações ósseas. (Tasaki; 

Westensson, 1993; Tvrdy, 2007). Embora a RM seja considerada como padrão ouro 

para posição do disco, é importante lembrar que em quase 1/3 dos pacientes 

assintomáticos o disco aparece anteriorizado. Portanto, segundo Roda et al. (2007), 

a RM possui uma alta sensibilidade, porém baixa especificidade. Devido a 

consideração do exame de RM como padrão ouro, pesquisas associando a 

concordância entre imagens de RM e o protocolo RDC/TMD tem sido feitas. 

              A fim de comparar a eficácia do diagnóstico clínico para deslocamento de 

disco com e sem redução com exames de ressonância magnética como padrão 

ouro, 40 pacientes foram selecionados com a aplicação do protocolo RDC/TMD. De 

acordo com as imagens obtidas da ressonância magnética, a condição de cada 

articulação foi categorizada nos seguintes diagnósticos: 1-sem deslocamento de 

disco (NDD), 2- deslocamento de disco com redução (DDR) e 3-deslocamento de 

disco sem redução (DDNR). A concordância geral entre exame clínico e a imagem 

de RM foi de 76,25%. Para a detecção de DDR foi de 72% e para DDNR foi de 81%. 

De acordo com os resultados, o exame de RM pode não ser necessário para todos 

os pacientes, e ainda, ao comparar a eficiência de sinais associados à DTM para 

diagnóstico (dor, limitação movimento, sons, desvios, deflexões), a conclusão foi que 

a análise de múltiplas características em conjunto melhora o diagnóstico (Usumez et 

al., 2004).  

               A comparação entre o diagnóstico clínico de DTM com achados de RM foi 

avaliada em 60 pacientes divididos em dois grupos (grupo 1: pacientes com dor 

miofascial e grupo 2: pacientes com artralgia/artrose e dor miofascial). O 

questionário RDC/TMD foi aplicado para diagnóstico clínico por dois examinadores e 

comparado com as imagens de RM como padrão ouro. A conclusão dos autores foi 

a de que os achados de imagens de RM foram comuns em pacientes com dor em 

ambos os grupos, porém o diagnóstico clínico destas condições nem sempre foram 

confirmadas na RM. Segundo os autores, entre os fatores que podem ter 

influenciado nesta diferença estão o longo tempo de intervalo médio entre o exame 

clínico e os exames de RM (63 dias), a ausência de sons em alguns casos de 

deslocamento de disco com redução e a variabilidade entre examinadores 

(Limchaichana et al., 2007).   
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              A avaliação entre os achados clínicos de sons articulares e as imagens de 

RM para as diferentes posições do disco articular foi feita em 194 pacientes. O 

questionário RDC/TMD foi utilizado para exame e definição de estalido. De acordo 

com as imagens obtidas por RM, a posição do disco foi definida em normal, 

deslocamento de disco sem redução (DDNR) e deslocamento de disco com redução 

(DDR). A proporção de articulações que tiveram sons diagnosticados para cada 

posição foi: DDR (45,6%) e DDNR (48,9%) enquanto que pela imagem de RM, 

obteve-se para DDR (25,3%) e DDNR (40,1%). A conclusão foi que a presença de 

sons articulares talvez não seja uma característica precisa de diagnóstico de posição 

dos discos, e que imagem mais associada com sons articulares foi a de DDNR, 

colocando em dúvida a presença de sons como um dos critérios clínicos de DDR 

(Manfredini; Guarda-Nardini, 2008). 

              Ainda, segundo Manfredini e Guarda-Nardini (2008), o som articular 

normalmente é reconhecido como um sinal de desarranjo interno, sendo aplicado na 

avaliação de deslocamento de disco com redução nos mais variados sistemas de 

diagnóstico, tanto em pesquisas de desenvolvimento com em estudos clínicos. Dada 

esta relevância, pesquisas correlacionando sons articulares não somente da ATM, 

mas inclusive de outras articulações do corpo também foram pesquisadas. 

               A importância da presença de ruídos articulares em outras áreas médicas 

foi avaliada através de 173 questionários enviados para chefes de departamento de 

reumatologia (63), ortopedia (103) e artrite (7). De uma maneira geral, o estalo ou 

crepitação quando associados a outros sintomas tiveram maior importância. A 

presença de crepitação somente também teve significância, ao contrário da 

existência de estalo separadamente (Gale; Gross, 1985). 

             A fim de traçar comparações com os resultados de Gale e Gross (1985), em 

1991, Stockstill e Mohl aplicaram um questionário a 1.000 dentistas. Houve 546 

respostas. A importância do estalo na ausência de outros sintomas associados foi 

considerada importante para 45% dos dentistas, enquanto que 17% não acharam 

importante e 38% ficaram neutros. Porém, na presença de sintomas associados, o 

índice de dentistas que consideravam o estalo importante foi de 95%, ante 66% do 

questionário dirigido aos médicos. A crepitação na ausência de sintomas foi 

considerada importante por 63% dos dentistas contra 50% do questionário dirigido 

aos médicos (Stockstill; Mohl, 1991). 
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              Ainda comparando os sons da ATM e de outras articulações do corpo, um 

estudo foi realizado em 30 pacientes que apresentavam sons clínicos e em 15 

estudantes que não mostravam sons articulares. Além dos sons da ATM, gravaram-

se os sons das vértebras cervicais, torácica, lombo sacral e das articulações do 

metacarpo e metatarso. Todos os sons foram gravados com microfones Sony 

EM16T (Sony, Surrey Hills, Austrália) modificados para encaixar em um diafragma 

de estetoscópio e armazenados em um gravador profissional Marantz Superscope 

CD 330 (Marantz, Austrália) com fitas magnéticas de alta qualidade. Osciloscópios 

Techtronic (Tektronix 545B, Austrália) foram usados para mostrar graficamente as 

ondas. Um total de 300 sons articulares foi gravado, sendo que 196 foram 

classificados como estalos grosseiros e 104 como estalos suaves, sendo que houve 

muita variabilidade nas formas de ondas dos vários tipos de sons gravados. Para o 

mesmo indivíduo houve certa reprodutibilidade entre os ciclos, porém após 04 

semanas o mesmo não era observado. A comparação entre os tipos de sons de 

articulações mostrou que os sons manipulados foram significantemente diferentes 

dos estalos grosseiros e suaves da ATM e de sons não manipulados. A exceção foi 

em relação aos sons metacarpofalangeais e estalos grosseiros da ATM e entre sons 

de vértebras cervicais e estalos suaves da ATM. Segundo os autores, existem 

diferentes mecanismos como causas para os estalos, portanto, não se deve abordá-

los sempre da mesma maneira (Woods; West, 1986). 

             Os métodos aplicados para a detecção dos ruídos articulares da ATM na 

prática clínica foram comparados em vários estudos com resultados diversos, como 

mostram as pesquisas a seguir. Eriksson et al. (1987) encontraram fraca 

confiabilidade na detecção de sons através de estetoscópios. O simples uso de 

estetoscópios é alvo de controvérsias. Tallents et al. (2003) cita, por exemplo, que o 

ouvido humano só consegue captar freqüências entre 16 a 16.000 Hz, sendo mais 

sensível na faixa de 500 a 5.000 Hz. O problema encontrado é que muitos dos sons 

articulares situam-se na faixa de freqüência aproximada de 100 Hz, o que pode 

causar certa dificuldade de diagnóstico, dependendo do examinador.      

            A avaliação dos sons articulares através dos métodos disponíveis 

clinicamente (palpação e estetoscópio) e o teste de concordância entre 

examinadores foi feita usando a gravação eletrônica como procedimento padrão.                                           

Uma amostragem de 44 pacientes saudáveis com sons articulares foi analisada, por 

palpação e depois por estetoscópios por dois examinadores, em ciclos de abertura e 
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fechamento a cada dois segundos. Um total de quatro ciclos eram analisados e 

posteriormente gravados por microfones de condensação eletreto MCE-2000 

(Volkner Eletrônicos, Braunschwieg, Alemanha) aderidos à pele do osso zigomático, 

com faixa de freqüência plana de 30 a 20.000Hz. Estes eram inseridos em tubos de 

acrílico plásticos com furos de 0.4mm para atuar como filtros de passagem de alta 

freqüência, reduzindo os artefatos de baixa freqüência causados pela movimentação 

da pele próximos ao microfone. Em 39 de 44 pacientes, 208 sons foram detectados 

eletronicamente. O estetoscópio forneceu mais sensibilidade, porém a 

especificidade diminuiu muito. A concordância do mesmo examinador para a 

presença e/ou a ausência de som foi de 0.64 para palpação e 0.42 para 

estetoscópio. Para o número de sons foi de: 0.81 e 0.83. A concordância entre 

examinadores para interpretação dos sons variou de 0.37 a 0.58. O estetoscópio se 

mostrou mais preciso para a detecção de crepitação do que a palpação. O uso 

destes dois métodos possui limitações, porém, se na clínica rotineira estas forem 

aceitáveis não existe a necessidade do uso de gravações eletrônicas (Wakebe et al., 

1994). 

               Prinz (1998a) analisou comparativamente sons articulares com a gravação 

eletrônica e sons detectados com estetoscópios por dez examinadores. Os sons 

articulares eram avaliados segundo três índices: 1-sons únicos onde apenas a 

freqüência divergia; 2-sons únicos onde apenas a duração de um divergia; 3- três 

séries de sons de 30 ms de duração onde o intervalo entre estas variava de 10 e 

300 ms. Segundo o autor, a freqüência do som, sua duração e o intervalo entre os 

eventos distinguiam os tipos de sons articulares. As amostras de sons foram 

gravadas com microfones posicionados no ouvido, digitalizados a 44.1 kHz com 16 

bits de resolução. Um ciclo típico consistia de contato dentário, 300 ms de silencio, 

300 ms de sons, 300 ms de silencio e por fim contatos dentários. Três tipos de sons 

eram analisados: 1-estalos 2-rangidos e 3- crepitação, além da posição no ciclo em 

que ocorriam (inicio, meio ou fim) e se eram unilaterais ou bilaterais. Os 

examinadores conseguiram diferenciar freqüências de 02 Hz, mas a localização dos 

sons quanto ao lado teve acerto de apenas 42% e quanto à posição no ciclo foi de 

somente 49%. Estes resultados mostram a dificuldade de analisar os sons somente 

com estetoscópios e servem para mostrar as vantagens em se usar gravações 

objetivas. 
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             Outro inconveniente encontrado é a correta distinção da origem do som com 

relação ao lado afetado, por vezes incorretamente apontado. O lado articular afetado 

pode ser diagnosticado com segurança com o uso de microfones e posterior análise 

espectral, o que pode não ocorrer com o uso de estetoscópios (Widmalm et al., 

1999). 

             O lado real da ocorrência do som foi estudado por Widmalm et al. (2002), 

que comparou a amplitude de gravações bilaterais de sons unilaterais e calculou o 

atraso relativo de tempo existente entre as gravações em 12 pacientes (10 mulheres 

e 02 homens, com idade variando de 22-74 anos). Foram avaliados por microfones 

de condensação eletreto Sony ECM-77B (Sony Corporation, 6-7-35, Kita-

Shinagawa, Shinagawa-Ku, Tokyo 141, Japan), com faixa de freqüência entre 40 - 

20.000 Hz posicionados na abertura do canal auditório externo, com taxa de 

amostragem de 48.000 Hz. Gravações bilaterais foram feitas enquanto os 

participantes realizavam movimentos de abertura e fechamento com  uma taxa de 

01 ciclo por segundo.  De 15-20 ciclos de abertura e fechamento eram feitos e uma 

gravação de som era selecionada para análise. Estalos unilaterais tinham um atraso 

de aproximadamente 0.7 ms do lado original para o lado oposto, variando de 0.2 ms 

à 1.2 ms e freqüências mais altas sofriam mais atraso do que freqüências mais 

baixas.O efeito de filtragem é maior nos sons que tem que atravessar quantidades 

maiores de tecidos, como é o caso de sons originados do lado oposto.                               

               Diferentes locais de posicionamento do aparelho para a detecção dos sons 

articulares foram usados nas pesquisas. O local mais apropriado para posicionar o 

aparelho de gravação foi testado por Yoshida et al. (1994). A comparação entre os 

locais da pele e do meato acústico externo foi realizada com 04 pacientes (idade 

variando entre 22-27 anos). Para avaliação dos locais sobre a pele, foram 

selecionados 05 pacientes com sons articulares (idade variando entre 11-26 anos). 

Os locais sobre a pele eram: 1-póstero-superior da fossa articular do osso temporal, 

2- área anterior da eminência articular e 3- área mais anterior do osso zigomático. 

Os participantes realizavam quatro ciclos de abertura e fechamento à uma 

freqüência de 40 ciclos por minuto, por meio de um metrônomo.Para determinar  

qual a melhor posição na pele, foi usado um acelerômetro TEAC-501 (Tokyo, Japan) 

aderido em dois de três sítios na pele com fita adesiva. Para comparar a pele e o 

meato acústico externo, foi usado um microfone de condensação eletreto (Knowles 

EA 1842), no meato acústico externo e mantido em posição por um dispositivo de 
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resina acrílica. Os resultados deste experimento indicaram que a área anterior da 

eminência articular foi a mais apropriada entre os três sítios estudados. Então, neste 

local três tipos diferentes de aparelhos foram aplicados: um acelerômetro TEAC-50, 

unido na pele, um microfone de condensação (Tokyo Ricoh MR-112) seguro 

manualmente e um microfone de condensação eletreto (Knowles 1842) seguro por 

um fone de ouvido. O microfone de condensação eletreto obteve melhor resultado 

por ser mais leve e assim apresentar mais facilidade de se manter preso a pele.                                                                                                                                  

                 A avaliação de contatos dentários foi relacionada com o número, o padrão 

e amplitude dos sons articulares durante movimentos de abertura e fechamento com 

o uso de fones de ouvido em miniatura (Realistic; Tandy Corp., Houston, TX, EUA) 

agindo como microfones. Os sons foram gravados em um gravador estéreo com 

máximo de ganho e com redução de ruídos Dolby C (WMD6C; Sony Corp., Tokyo, 

Japão). Ao menos quatro ciclos de abertura e fechamento com contatos dentários 

foram gravados e digitalizados com taxa de amostragem em 17.000 Hz e resolução 

de 10 bits através de conversor ADC-11 (Pico Tecnologia Ltda, Cambridge, RU). O 

intervalo entre dois contatos dentários continham todos os sons produzidos durante 

um ciclo e cada intervalo foi dividido em três partes, retirando-se os contatos 

limítrofes. Os sons ou a sua ausência foram então localizados de acordo com a 

presença em uma das três partes. Os contatos dentários também foram analisados 

pela sua duração e tempo de crescimento (definido como o inicio do som até o ponto 

máximo do sinal). Contatos dentários com tempo de crescimento consistente e de 

curta duração foram associados ao silencio da ATM e tempos de crescimento e de 

duração longos e inconsistentes foram associados aos sons articulares  (Prinz, 

1998b). 

             Uma das desvantagens de se analisar os sons articulares unicamente a 

partir de gravações digitais é a impossibilidade de se localizar a posição do som 

dentro do ciclo de movimento. Prinz (1998c), a partir do estudo anterior, utilizou os 

contatos dentários como indicadores de ciclos de abertura e fechamento para tentar 

solucionar a questão. Forneceu também especificações técnicas de um aparelho de 

baixo custo para gravar sons articulares. O aparelho consistia de fones de ouvido 

miniaturas (Realistic Tandy Corp., Barrie, Canadá) usados como microfones que 

captavam os sons. Estes eram gravados em um gravador estéreo Sony WMD6C 

(Sony Corp., Tokyo, Japão). Instruíram-se 216 pacientes (idade entre 16-64 anos, 

média de 31 anos) a realizarem ciclos de abertura e fechamento com contatos 
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dentários entre estes, sendo gravados1660 ciclos. Dois sistemas de conversão 

analógico digital (ADC) foram utilizados, o software WAVESTUDIO com cartão de 

som Soundblaster (Creative, Cingapura) com uma taxa de amostragem de 44.1 kHz 

e resolução de 16 bits, e o outro foi o ADC-11 (Pico Tecnologia, Cambridge, RU), 

com taxa de amostragem de 1.7 kHz e resolução de 10 bits. Interferências de ruídos 

externos também foram analisadas, como expiração forçada, tosse e fala e 

posteriormente identificadas e excluídas das gravações. Os sons da ATM variaram 

em amplitude de 20-997 mV e os contatos dentários de 884-280 mV. Segundo o 

autor, o uso de microfones no ouvido melhora o selamento de ruídos externos e é de 

fácil reprodução, e o uso do ADC Pico-11 foi suficiente, possuindo ainda a vantagem 

de se poder ligar diretamente a notebooks, tornando o sistema prático.  

             O uso de outros métodos associadas à detecção dos sons articulares, como 

forma de correlacionar a posição de ocorrência do ruído com o movimento 

mandibular, foram testadas em algumas pesquisas. 

             As características das vibrações da ATM correlacionadas com achados de 

exames clínicos e axiografia computadorizada foram estudadas em um grupo de 30 

pacientes (14 homens e 16 mulheres, com idade variando entre 18 a 28 anos), 

sendo que 15 destes eram controles sem sintomatologia ou sons da ATM. A 

gravação dos sons foi feita com dois transdutores colocados sobre a pele em 

conjunto com um aparelho de rastreamento de movimento mandibular K6-I 

(Myotronics Inc., Tukwila, WA, EUA) e os pacientes realizavam máxima abertura 

orientados por um metrônomo. O sinal foi convertido a uma taxa de 1200 amostras 

por segundo com resolução de 16 bits. A análise espectral foi aplicada em janelas 

de 50 ms e para identificar e quantificar os sinais, foram avaliados  o pico de 

freqüência,  o pico de amplitude e a amplitude media do sinal contido na janela. A 

axiografia foi feita com Condilocomp, modificado com a adição de componentes 

eletrônicos, sendo observados desvios e variações na velocidade. Neste 

experimento, o exame clínico foi considerado padrão ouro e a partir desta hipótese, 

a especificidade e a sensibilidade dos outros dois métodos foram calculadas. A 

sonografia obteve 91% de sensibilidade e 68% de especificidade, enquanto que a 

axiografia mostrou 82% de sensibilidade e 91% de especificidade. A baixa 

especificidade da sonografia pode ser devida ao fato de detectar sons ainda não 

audíveis, que podem indicar uma probabilidade de desenvolvimento de patologias 

futuras (Bracco et al., 1997). 
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               A comparação entre os achados de sons articulares por palpação e 

auscultação com gravações digitais, confrontados por exames de RM, foi feita em 23 

pacientes (17 mulheres com média de idade de 29,5 anos e 06 homens com média 

de idade de 32.1 anos). A presença de sons foi analisada por palpação, 

estetoscópios e por gravação com Sonopak (Bioresearch Inc., Milwaukee, WI). Um 

examinador realizava os testes de palpação e estetoscópio e imediatamente a 

gravação era realizada. Esta gravação utilizava dois transdutores miniaturas, com 

freqüência de resposta de 50 a 420 Hz, fixados no processo zigomático sobre a 

articulação para minimizar artefatos de movimentação da pele ou da mandíbula. Um 

dispositivo para visualizar a trajetória mandibular foi usado para os sons articulares 

com o movimento mandibular. Os participantes realizavam apenas um ciclo de 

abertura e fechamento para cada sessão em vários ganhos onde existiam sons 

identificáveis. O som era identificado por alterações de 15 pontos na conversão 

analógico-digital, que seria suficiente para distinguir do ruído de fundo. Exames de 

ressonância magnética eram feitos e os pacientes foram classificados em normais, 

com alteração articular (deslocamento de disco com redução, sem redução) ou com 

presença ou não de alterações degenerativas. O exame por Sonopak teve 84% de 

sensibilidade e 33% de especificidade quando comparado com RM. O exame clínico 

apresentou sensibilidade de 70% e especificidade de 40%, também comparado com 

RM (Tanzilli et al., 2001). 

             Muito se tem discutido a respeito da dificuldade de reprodução dos sons 

durante movimentos repetitivos e até mesmo se estes são reproduzíveis ao longo do 

tempo. Dependendo da instabilidade do fenômeno, pode ocorrer comprometimento 

da análise. 

            A reprodutibilidade dos sons ao longo do tempo em um intervalo de três 

meses foi verificada por Wakebe et al.(1992). Doze pacientes com diagnóstico por 

exame clínico da presença de somente sons articulares (09 mulheres e 03 homens, 

faixa de idade entre 12 a 54 anos, média de idade de 29.4 anos) foram avaliados 

através de um aparelho constituído de dois microfones de condensação eletreto 

MCE-2000 (Volkner Eletrônicos, Braunschweig, Alemanha) colados a pele sobre o 

osso zigomático por adesivos. Estes microfones eram inseridos em tubos de acrílico 

com orifícios nas paredes de 04 mm de diâmetro que atuavam como filtros para 

reduzir artefatos de baixa freqüência causados por movimentação da pele. Cada um 

dos doze pacientes realizou quatro ciclos de dois segundos cada e as gravações 
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eram feitas em intervalos, durante três meses. Cinco destes realizaram ainda nove 

gravações adicionais em intervalos de meia hora durante um dia, sendo que 

somente sons na abertura foram analisados. Os sons eram então ampliados até 198 

vezes e digitalizados com freqüência de amostragem de 20 kHz, com uma resolução 

de 12 bits. Oito segundos de gravações eram armazenados e posteriormente 

analisados, sendo caracterizados pelos seguintes aspectos: 1- amplitude pico a pico; 

2- energia do som e 3- freqüência de potencia média. Os resultados obtidos 

mostraram que o reposicionamento dos microfones entre as gravações não alterou 

os resultados, as variações ocorridas em um dia foram parecidas após 03 meses e o 

filtro utilizado não conseguiu resolver totalmente o problema. Segundo os autores, o 

uso de filtros para poder localizar corretamente o sinal é muito importante, pois desta 

limitação depende a energia e freqüência de potencia média e que apesar da 

metodologia parecer confiável, o fenômeno em si sofre instabilidade natural, o que 

dificulta análises mais precisas.  

             A fim de se utilizar a análise do som como uma ferramenta confiável no 

diagnóstico de desarranjos articulares internos, Tallents et al. (1993) gravaram os 

sons articulares em 50 pacientes assintomáticos. À palpação, os sons não eram 

detectados. Por meio da RM, estes foram classificados em sem desarranjo interno, 

deslocamento de disco sem redução e deslocamento de disco com redução. As 

gravações bilaterais foram realizadas com transdutores de vibração e um aparelho 

de rastreamento mandibular (Bio EGN – Bio Research, Milwaukee, Wis.), para 

relacionar os sons no ciclo de abertura e fechamento. Os sons foram digitalizados 

com um conversor ADC de 08 bits (Bio EGN) e armazenados em computador 286 

(IBM Corp.). O sistema podia gravar em quatro ganhos (1x, 2x, 5x e 10x), o que 

permitia a gravação em variados níveis para prevenir sobrecarga dos amplificadores. 

A amostra da janela era de três segundos para gravações de 0 a 650 Hz com taxa 

de 1.300 amostras por segundo e de 1,5 seg. de 0 a 1300 Hz com 2.600 amostras 

por segundo. O aparelho de rastreamento mandibular consistia de um magneto de 

5x9x6 mm, com peso de 01 mg, fixado ao incisivo inferior  e a variação era  

detectada por sensores em um fone de ouvido. Estes sensores rastreavam o 

movimento do magneto nos planos vertical, horizontal e anteroposterior. Com os 

pacientes sentados eretos em uma cadeira de madeira sem apoio de cabeça, dois 

protocolos diferentes de gravação foram feitos: 1) ciclo único de 
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abertura/fechamento no qual três exemplares foram gravados em diferentes ganhos 

onde existia som identificável, (mudança de 15 pontos na conversão AD, suficiente 

para se distinguir do ruído de fundo) e quando não havia som perceptível, ganhos 1x 

e 2x foram realizados para verificar a reprodutibilidade dos ciclos de abertura e 

fechamento. 2) dois ciclos de abertura e fechamento dentro da janela amostral de 

três segundos para verificar  se ocorriam mudanças nos padrões de som quando o 

movimento mandibular ocorria a velocidades diferentes. Quando presentes, os sons 

foram calculados da posição centrica de oclusão em relação a distancias anterior e 

vertical (A-PS / VSD). A relação temporal do som foi classificada em precoce, 

intermediária e tardia nos movimentos de abertura e fechamento. Cálculos para 

cada som foram feitos para a energia total, a integral maior e menor de 300 Hz, 

proporção de energia maior e menor de 300 Hz, pico de amplitude, pico freqüência e 

freqüência média. A velocidade de rastreamento do ciclo de abertura e fechamento 

foi avaliada para alterações abruptas que poderiam sugerir interferências na 

trajetória condilar. Dos 50 participantes assintomáticos, 24% tinham uma ou duas 

articulações com alterações pela RM. 16% de todas as articulações foram 

consideradas alteradas e, no entanto, 44% das gravações identificaram sons nos 

ciclos de movimentos. A maior dificuldade decorreu do fato de que os sons não 

ocorriam em todas as repetições e mesmo quando presentes não foi possível em 

muitas vezes diferenciá-los em uma das três categorias.  

              A análise de possíveis sons presentes em pacientes assintomáticos e a 

tentativa de diferenciá-los em relação aos sons existentes em pacientes com DTM 

foi verificada em algumas pesquisas, conforme relatado nos artigos a seguir. 

             Na busca por um entendimento maior sobre os sons articulares, 14 

estudantes sem tratamento ortodôntico foram examinados com estetoscópios para 

detectar a presença de sons em abertura (15 articulações de 08 homens e de 02 

mulheres, com média de idade de 23.3 anos) e em fechamento (14 articulações de 

06 homens e de 01 mulher, com média de idade de 23.6 anos). Estes sons foram 

gravados com microfone TOEI MM 80S envoltos em capas de resina para encaixe 

no ouvido, armazenados com DAT (Sony TCD-10) e digitalizados com 12 bits de 

resolução.  Alterações condilares foram observadas por imagens de RX e diferenças 

entre as curvas de abertura e fechamento foram medidas por traçado axiográfico. Os 

resultados mostraram que, quando se dividiam os estudantes em dois grupos de 
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acordo com o pico de freqüência de 500 Hz, existiam diferenças significativas entre 

a distancia máxima dos traçados axiográficos, a história subjetiva de sons articulares 

e as alterações condilares. A duração das ondas durante fechamento, menor que 40 

ms, tinham  uma história maior de sons articulares do que o grupo com duração 

maior do que 40 ms. A distribuição de valores de pico para sons na abertura dividiu 

os estudantes em dois grupos, sendo que o grupo A (pico de 70 Hz) tinha histórico 

mais curto e menor alteração condilar que o grupo B (pico de 800 Hz). Portanto, se o 

som era devido ao deslize do disco durante a abertura, o pico e freqüência seriam 

de 70 Hz, se fosse devido a perfurações do disco ou do coxim retrodiscal, o pico de 

freqüência seria de 800 Hz  (Motoyoshi et al., 1995). 

             Para determinar a incidência de sons em pacientes assintomáticos, 

relacionando os sons com o movimento mandibular e para realizar comparações de 

análise espectral entre sons de pacientes com DTM e pacientes assintomáticos, Gay 

e Bertolami (1998) gravaram os sons articulares de 200 voluntários (idade entre 15-

74 anos). Os pacientes assintomáticos foram definidos como aqueles que nunca 

tiveram sintomas relacionados à DTM, através de história médica, exame clínico e 

analise de função mandibular. Os pacientes realizavam cinco ciclos de abertura e 

fechamento em amplitude normal e máxima, sendo a movimentação mandibular 

avaliada por um sistema de magnetometros e os sons gravados por microfones de 

condensação P9930 (Panasonic) montados em um fone de ouvido. Cada movimento 

mandibular e dois sinais acústicos associados eram digitalizados e armazenados 

para análise. Este sinal acústico era relacionado com o movimento mandibular nos 

seguintes parâmetros: 1- inicio de duração do som relacionado com o movimento, 2- 

inicio do som em relação com a posição da mandíbula, 3- duração dos sons e 4- 

duração dos componentes do som em relação à duração do movimento da 

mandíbula. A análise espectral teve como objetivo comparar os sons de pacientes 

com DTM com os sons de pacientes assintomáticos de estudos prévios. Em abertura 

e fechamento normal, 95% dos pacientes não produziram sons, porém em 

movimentos máximos, 81% produziram sons. A duração do som pareceu 

acompanhar a duração do movimento e sons normais eram de baixa freqüência de 

energia, talvez subsônicas de não mais de 01 kHz. As articulações normais 

produziam sons de maior duração e que apareciam em amplitude máxima, além de 

possuírem somente energia em baixas freqüências.  
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             A análise da energia e da amplitude de pacientes sintomáticos e 

assintomáticos foi analisada a fim de verificar se existiam diferenças em 49 

pacientes (23 homens e 26 mulheres, com idade entre 20 a 63 anos). O diagnóstico 

foi realizado somente por estetoscópios através de três examinadores. Os pacientes 

foram divididos em dois grupos, um somente com sons articulares e sem sintomas, e 

o outro grupo com a presença de sons e outros sintomas associados. Foi utilizado 

microfone de condensação eletreto (Knowles EA 1842, Knowles Eletrônicos Co. 

Burguess Hill, Sussex, Inglaterra), inseridos no meato acústico através de aparatos 

de resina acrílica. O armazenamento foi feito em gravador digital Sony DTC-300 ES 

(Sony Corp. Tokyo, Japan), com uma taxa de amostragem de 48 kHz, com filtro de 

alta freqüência de 22.4 Hz e filtro de baixa freqüência de 3.9 kHz. Em uma sala 

acústica, com ruído de fundo menor do que 25 dB foram feitas cinco gravações de 

abertura e fechamento a uma taxa de 40 ciclos por minuto, padronizados por 

metrônomo silencioso. Também foram feitas cinco gravações em silencio foram 

feitas para medir influencia de ruídos externos, respiração, etc. Cada amostra de 

ruído analisado continha 8912 pontos (819 ms) e somente o lado de maior amplitude 

foi analisado.  Os resultados mostram que os pacientes com sintomas possuem 

maior amplitude dos sons (média de 25 dB contra 15 dB do grupo sem sintomas 

acima do ruído de fundo), com freqüências muito acima de 1.000 Hz (38% entre 

1.000 a 2.000 Hz). A análise espectral não revelou diferenças entre os grupos, 

podendo ser devido a pequeno número de pacientes, uso de método de análise 

mais sofisticado ou mesmo a faixa de freqüência dos microfones teria de ser mais 

abrangente a fim de mostrar possíveis diferenças (Sano et al., 1999).  

               Para pesquisar e as características eletrosonograficas de sons originários 

de desarranjos intra-articulares, Deng et al. (2006) avaliaram 30 pacientes 

sintomáticos (23 mulheres e 07 homens, faixa de idade entre 14 a 43 anos) e 10 

pacientes de controle assintomáticos. O diagnóstico foi feito através de exame 

clínico e evidencias artrográficas obtendo 10 pacientes com deslocamento de disco 

com redução, 20 sem redução e 10 estudantes do grupo controle (07 mulheres e 10 

homens, idade entre 20 a 22 anos). Os sons articulares foram gravados em uma 

sala acústica com sistema de avaliação K6-I (Myotronics-Normed, Inc., USA). Cada 

participante realizou quatro ciclos de abertura e fechamento coordenados por um 

metrônomo mostrado no monitor, sendo que cada paciente foi gravado de três a 
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quatro vezes. O mesmo sistema de avaliação K6-I foi utilizado para analisar os sons 

nos aspectos de forma de onda, faixa de freqüência, pico de freqüência e amplitude.  

Com relação à forma da onda, nos pacientes controles não foi encontrado um 

padrão característico. No grupo com deslocamento de disco com redução, um tipo 

particular de onda foi encontrado em 93 dos 132 ciclos. Em somente sete das 20 

articulações sem redução, o mesmo som foi observado na mesma posição do ciclo. 

A respeito da freqüência, o aparelho somente pode captar freqüências na faixa de 0 

a 600 Hz. No grupo com deslocamento de disco com redução, a faixa ficou entre 0 a 

200 Hz com picos de freqüência em 9,19 e 28 Hz. O grupo com deslocamento sem 

redução apresentou freqüências na faixa de 0 a 250 Hz, com picos em 9,19, 28 e 38 

Hz. O grupo controle teve freqüências entre 0 a 600 Hz. A amplitude média de sons 

do grupo com deslocamento de disco com redução foi maior que no grupo sem 

redução. De acordo com os achados, a sensibilidade e especificidade para o 

diagnóstico por eletrosonografia para deslocamento de disco com redução foi de 

77,2% e 93.3%. Para o diagnóstico de deslocamento sem redução a sensibilidade 

foi de 81,6% e a especificade de 64,7 %. Segundo o autor este método é confiável e 

pode ser usado como ferramenta de diagnóstico para DTM.  

             Pesquisas também foram feitas para se verificar qual a faixa de freqüência 

existente nos sons articulares e a importância de se analisar todas as informações 

contidas dentro destes limites.  

            A premissa de que sons articulares podem conter freqüências muito acima 

de 650 Hz e que muito desta freqüência é perdida quando do uso de sensores de 

contato ou mesmo quando o som do lado oposto é captado, foi verificada por 

Widmalm et al. (2003), que compararam o uso de microfones com transdutores 

pizoelétricos. Para verificação, três pacientes tiveram 172 sons articulares gravados, 

porém o método de diagnóstico não foi mencionado. Para a gravação, foram 

utilizados microfones de condensação eletreto Sony ECM-77B de faixa de 

freqüência de 40 a 20.000 Hz, acelerômetros pizoeletricos (207 A – Bioresearch) 

com freqüência de ressonância de 3800 Hz e resposta plana entre 60 a 3.600 Hz, 

adaptados em estetoscópios. Os sinais obtidos foram digitalizados a uma taxa de 

Sampling de 48.000 ou 96.000 Hz com 24 bits de resolução. Todas as gravações 

foram realizadas em ambiente silencioso, com ruído de 55 dB peSPL à um metro do 

computador. Foram realizados ciclos de abertura e fechamento, a uma taxa de um a 
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dois ciclos por segundo, com o máximo de abertura sem dor, com média de 15 a 25 

vezes. O microfone era colocado do lado do estalo e mais uma das situações era 

criada: 1) estetoscópio do mesmo lado; 2)segundo microfone do outro lado; 3) 

acelerômetro do mesmo lado; 4)segundo microfone a cerca de 2 mm sobre a pele 

do mesmo lado; 5) segundo microfone acima da pele do mesmo lado. Através do 

software Matlab Cool Edit Pro a diferenciação do lado afetado pode ser observada 

por ligeiro PE SPL menor, ou cerca de 1ms de atraso. O uso de acelerômetros 

mostra que muita energia acima de 300 Hz é perdida, assim como quando o 

microfone é colocado do lado oposto, principalmente neste caso a perda de altas 

freqüências devido à espessura de tecido adiposo que o som tem de atravessar. Os 

picos de freqüência também eram diferentes (microfones: 117 a 1922 Hz, 

microfones do lado oposto: 141 a 703 Hz, acelerômetros: 47 a 188 Hz e 

estetoscópio: 125 a 375 Hz).      

              A caracterização das formas de onda de crepitação e estalo a uma 

freqüência de amostragem de 44.1 kHz e o uso de valores menores para efeito de 

possíveis alterações foi avaliada em 51 pacientes com suspeita de doença 

reumática que procuraram o Centro Médico de Pediatria da Universidade de 

Michigan (34 mulheres e 17 homens, idade variando entre 4 a 20 anos, com média 

de idade de 12.3 anos) e mais um grupo de 09 participantes (idade variando entre 6 

a 32 anos) como grupo controle. As gravações foram feitas com acelerômetros 

pizoeletricos modelo 207A (Bioresearch, Milwaukee, WI, EUA) com resposta linear 

entre 20-3600 Hz durante 12 ciclos de abertura e fechamento máximos, com a 

presença de contatos dentários. No grupo controle os sons foram gravados com 

microfones de condensação do tipo eletreto MI-1231 (Ono Sokk Co., Tokyo, Japão). 

Todos os sons foram digitalizados a uma taxa de amostragem de 44.1 kHz, com 

DAT Tascam DA-30 (Tascam TEAC Professional Division, Montebello, CA, EUA) 

com resolução de 16 bits. Das gravações realizadas, os estalos puderam ser dividos 

de acordo com a duração de tempo de acordo com a análise visual das ondas. O 

tipo com duração de 2 a 5 ms foi encontrado em 51% dos pacientes. Um segundo 

grupo, presente em 70% dos pacientes, tinha duração menor que 01 ms. A 

crepitação foi encontrada em 63% dos casos, consistindo de múltiplos eventos de 

curta duração de rápida sucessão (< 1 ms). O uso de microfones mostrou que os 

sons gravados tinham freqüências muito acima de 3000 Hz, e que o uso de taxas de 
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amostragem de 1.300 Hz não puderam exibir tempos menores de 5 a 10 ms visíveis 

as observações dos examinadores (Widmalm et al.,1996b). 

            Por outro lado, a presença de quantidades de energia significantes abaixo e 

acima da freqüência audível de 20 Hz durante movimentos mandibulares e em 

repouso foi avaliada pela gravação dos sons articulares em 21 participantes (grupo 

1, composto de nove pacientes sem sons audíveis, com média de idade de 30.2 

anos, sendo 04 homens e 05 mulheres e grupo 2, por 12 pacientes com sons 

audíveis, média de idade de 23.5  anos, sendo 05 homens e 07 mulheres). Os sons 

audíveis ou não foram avaliados com estetoscópios durante ciclos de abertura e 

fechamento. Gravações bilaterais das vibrações da ATM foram feitas com 

acelerômetros Briiel e Kjaer do tipo 4370, posicionados na pele sobre a ATM. Os 

transdutores tinham resposta plana de freqüência entre 0.1 Hz e 4.800 Hz. Foram 

feitas gravações longas, de 30 segundos para assegurar que houvesse a captura de 

baixas freqüências, primeiro durante ciclos de abertura e fechamento e depois 30 

segundos após o repouso. Estes sinais foram amplificados com NEXUS (Briiel e 

Kjaer, Dinamarca). Os sons foram gravados e armazenados com editor digital de 

sons (Cool Edit pro Version 2.0, Syntrilliuni Corp.), digitalizados à taxa de 24 bits, 

com taxa de amostragem de 96.000 Hz. A análise espectral foi realizada através do 

programa Matlab6 (The Math Works Inc., Massachusetts). As vibrações gravadas 

durante o repouso mandibular mostraram que existe grande quantidade de energia 

abaixo e acima de 20 Hz e que estas aumentam durante os movimentos nos dois 

grupos. O grupo com sons audíveis apresentou maiores proporções de energia 

abaixo de 20 Hz em comparação com o outro grupo. Em repouso mais de 75% da 

energia estava abaixo na freqüência de 20 Hz, podendo ser de origem vascular 

(Widmalm et al., 2006).  

            Na análise dos sons, diferentes métodos têm sido propostos para melhorar o 

processo. O uso de auscultação da ATM por Doppler com a separação dos sinais 

acústicos em seus componentes espectrais e assim comparar com um sistema de 

amplificação de sons convencional foi avaliado em 12 estudantes sem tratamento 

ortodôntico, onde 14 articulações foram diagnosticadas como tendo deslocamento 

anterior de disco. Critérios de diagnóstico e informações sobre os participantes não 

estavam incluídas. O sistema de amplificação convencional de sons consistia de 

microfones do tipo TOEI MM 80S presos em resina acrílica para encaixe no ouvido, 
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gravados em DAT (Sony TCD-D10) e digitalizados com uma taxa de resolução de 12 

bits. A auscultação por Doppler funciona por amplificação do som e pelo efeito 

Doppler. A freqüência de uma onda depende da variação  na velocidade da fonte da 

onda, isto é, a velocidade de movimento da ATM. Alterações na freqüência recebida 

fornecem uma precisa indicação do movimento de um objeto. Os dados obtidos pela 

auscultação por Doppler foram gravados também em DAT (Sony TCD-D10). A 

análise dos dois métodos ocorreu usando a Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

Resultados similares foram obtidos, porém o ruído de fundo foi menor quando usado 

a auscultação por Doppler. O ultra som tem passagem dificultada pelo ar, somente 

por líquido e tecidos moles, então o uso de gel entre pele e o transdutor é 

necessário. Este método apresenta como vantagens a redução do ruído de fundo 

com resultados similares ao método convencional (Motoyoshi et al.,1994 ). 

           Na tentativa de também aprimorar a análise, Widmalm et al., (1991), afirmam 

que o modo como a freqüência varia com o tempo é importante para a análise de 

sinais que variam no tempo como os sons articulares, propondo a comparação de 

dois métodos usuais de análise (espectrograma e Distribuição de Wigner) com uma 

nova técnica (distribuição de interferência reduzida). De acordo com os autores, uma 

desvantagem dos métodos convencionais de análise espectral é que sinais 

analógicos completamente diferentes podem ter exatamente o mesmo espectro. A 

técnica de distribuição de interferência reduzida é uma junção da distribuição de 

energia de um sinal em termos de coordenadas precisas do tempo-frequencia, 

permitindo uma análise mais exata dos componentes dos sinais. No experimento os 

sons foram gravados através de microfones (Elema-Schonander Heart Sound 

Microphone EMT 25C, Siemens Medical Systems, NJ, USA) presos à fronte do 

paciente, amplificados com AA6 Mk-II (TECA TE-42, TECA Corp. Pleasantville, NY, 

USA). A digitalização foi feita através de Metrabyte DAS-16F com resolução de 12 

bits e taxa de amostragem de 10 kHz. Espectrogramas resolveram somente 

componentes de baixa freqüência e a distribuição de Wigner forneceu melhor 

resolução, porém também muita interferência. A distribuição de interferência 

reduzida forneceu representação detalhada da distribuição de energia relativa dos 

sinais nos domínios do tempo e da freqüência.                    

            A relação entre a posição mandibular e a ocorrência de sons articulares foi 

verificada por alguns pesquisadores, conforme estudos citados na seqüência.                    
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            A posição da articulação e o som produzido refletem eventos mecânicos, e 

esta condição pode ser usada para classificar as possíveis desordens articulares 

existentes (deslocamento de disco com ou sem redução, desordens articulares 

degenerativas e desordens extra capsulares). A análise espectral assume que as 

propriedades de dureza e de massa das articulações caracterizadas por diferentes 

desordens serão diferentes e que estas irão resultar em sons que são únicos para 

cada categoria. Assim, 47 pacientes (33 mulheres e 11 homens, com idade entre 18 

a 66 anos) foram analisados inicialmente através de exame clínico, história médica e 

pelo menos um exame radiográfico (artrotomografia ou tomografia). O protocolo 

consistia de ciclos de abertura e fechamento natural e máximo, sendo captados em 

05 a 10 ciclos por microfones de condensação convencionais P9930 (Panasonic) e 

gravados em um gravador de alta fidelidade Rx-202 (Nakamichi). Estes sons eram 

então digitalizados por um conversor ADC a uma freqüência de amostragem de 10 

kHz. As análises espectrais mostraram que diferentes desordens intracapsulares 

eram caracterizadas por sons cujo padrão de distribuição, embora mostrassem 

diferenças entre os grupos, compartilhavam propriedades espectrais comuns. Os 

sons propagados por articulações que apresentavam deslocamento de disco com ou 

sem redução ou degeneração eram todas caracterizadas por um envelope espectral 

na qual o pico de energia se concentrava por volta de 01 kHz, de onde decrescia até 

atingir níveis básicos. De acordo com o autor, a análise espectral teria aplicação 

limitada no diagnostico diferencial (Gay; Bertolami, 1987a).              

                 O mesmo autor propôs usar o som como uma analogia dos eventos 

mecânicos que ocorrem na articulação durante a função. Para tanto, a condição 

mecânica seria a base para o diagnóstico (princípio da artrofonometria). Este 

método, que fornece quantificação precisa dos sons propagados diretamente 

relacionados com o movimento mandibular, possui um grau de sensibilidade que é 

muito melhor que o obtido com o uso de estetoscópios convencionais. Foram 

analisadas 101 articulações de 79 pacientes (62 mulheres e 17 homens, faixa de 

idade entre 17 a 66 anos) com diagnósticos previamente realizados por métodos 

convencionais (artrotomografia, tomografia, acesso cirúrgico). O grupo controle foi 

formado por 25 pacientes (18 mulheres e 07 homens, média de idade de 40,8 anos), 

sem histórico ou sintomas de DTM. Os movimentos de abertura e fechamento foram 

repetidos de 5 a 10 vezes sem causar dor. A artrofonometria requer dois tipos de 
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informação, um sinal que corresponde à variação do tempo em função do 

deslocamento mandibular e a propagação das ondas sonoras de cada articulação. O 

movimento mandibular foi avaliado com magnetometros convencionais (Myotronics 

Research, Mandibular Kinesiograph). Os sons foram obtidos com dois microfones 

condensadores convencionais, armazenados em um gravador de alta qualidade com 

ganhos e pré amplificação. Os sinais acústicos e de movimento foram analisados em 

um osciloscópio óptico (Honeywell, modelo 1508) e o som foi relacionado com o 

movimento nos parâmetros: 1- início do som em relação com o início do movimento; 

2- início do som com posição mandibular; 3-duração dos componentes do som e 4- 

duração dos componentes do som em relação com a duração do movimento 

mandibular. As articulações normais mostraram, em 92% dos casos, silencio nos 

movimentos, assim como o encontrado em pacientes com desordens extras 

capsulares, o que sugeriu um mesmo fenômeno mecânico. Nos deslocamentos de 

disco com redução, os sons eram mais curtos (25 ms) em comparação com as 

desordens extra capsulares (135 ms). O grupo de deslocamento sem redução, 

apesar da similaridade de tempo (25 a 45 ms) foi caracterizado pela irregularidade 

dos sons, sugerindo padrões de contato entre disco e côndilo muito diferentes. 

Finalmente, para o grupo com desordens degenerativas, o tempo de duração dos 

sons foi muito superior, por volta de 150 a 700 ms. Segundo o autor, dentro das 

limitações deste estudo, parecem existir padrões de que cada desordem é 

caracterizada por um único evento acústico e de movimento (Gay; Bertolami, 

1987b). 

                O valor de diagnóstico dos ruídos articulares nos movimentos de abertura 

e fechamento, protrusão e excursões laterais para diferentes tipos de desarranjos 

internos da ATM foi alvo de estudo em 52 pacientes e 12 controles (34 mulheres e 

30 homens, com idade entre 15 a 43 anos).  O diagnóstico inicial foi obtido por 

exame clínico, história médica, radiografias panorâmicas, artrografias ou RM. Estes 

sons foram gravados através de fonomicrofones conectados a um amplificador DC/ 

fonocardiografico (V2207; Honeywell Inc., Morristown, N.J.), do tipo pizoelétrico, com 

freqüências entre 164-570 Hz. Os sons foram gravados no gravador Kohden (DTR-

1204; Kohden, Ikegami, Japan) com movimentos repetidos no mínimo 20 vezes para 

tentar obter consistência nos sons e, finalmente, foram classificados em ausência de 

som (silêncio), estalo ou crepitação. O estalo em abertura nos casos de 
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deslocamento de disco com redução foi observado em 92,95% dos casos e em 

46,66% das articulações sem redução. As diferenças de padrões de sons entre 

deslocamento de disco com e sem redução foram estatisticamente diferentes, 

concluindo que esta técnica poderia ser uma ferramenta de diagnóstico útil para 

deslocamento de disco com redução, de menor custo que exames de RM (Ogutcen-

Toller, 2003). 

                 Com o intuito de comprovar que não existe diferença na distribuição de 

tempo-frequencia dos sons articulares em ATM com ou sem efusão (excesso de 

liquido, indicando possível artrite) diagnosticadas por exames de RM, a gravação do 

ruído articular de 24 pacientes (19 mulheres e 05 homens, com idade entre 19 a 56 

anos, média de idade de 29.9 anos) foi feita a partir de dois microfones de 

condensação eletreto inseridos no meato acústico externo, fixos e selados com 

Colto Flex. Foram feitos 03 ciclos de abertura e fechamento a uma velocidade  de 03 

segundos cada, seguindo escala visual de um metrônomo (Dr. Beat DB-66). Os sons 

foram armazenados com um gravador digital DAT (Sony Corp.,Tokyo, Japan) e 

amostrados a uma taxa de 48 kHz. As amostras foram dispostas na sua forma 

analógica e de cada ciclo, que incluía abertura e fechamento, foi escolhido um 

trecho 1.000 ms para análise no tempo-frequencia. Destas, 204 amostras foram 

obtidas para analise espectral por FFT.  O resultado mostrou que os sons de ATM 

com efusão se mostraram mais instáveis do que os sem efusão, provavelmente 

devido ao fato de que na presença de efusão ocorre distensão da capsula articular 

por causa da quantidade de liquido sinovial presente, o que causa alterações na 

cinemática articular (Sano et al., 2002).                                 

           Sistemas de classificação baseados em várias características dos sons 

articulares, ou em regras pré estabelecidas, foram propostos no intuito de se 

melhorar o diagnóstico.  

            Um sistema de classificação fundamentado em regras com base no 

diagnóstico obtido por três examinadores foi testado em 126 pacientes (29 homens e 

97 mulheres, com uma média de idade de 30.2 anos). O som era gravado e 

apresentado aos examinadores que os classificavam como ausência de som, estalo, 

crepitação fina ou grosseira. Os pacientes foram diagnosticados com o RDC/TMD. 

Foram feitos movimentos de máxima abertura e usados microfones de condensação 

eletreto Panasonic (WM-034CY195 ou WM-60AY) inseridos no canal auditivo 
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externo e fixados com silicone. A freqüência plana de resposta foi de 20 a 16.000 

Hz, com saída amplificada com ganho de 100 e filtro de 100 a 5.000 Hz. A 

digitalização ocorreu em 15.000 Hz em 12 bits de resolução com o uso do software 

ASYST (Rochester, Nova Iorque, EUA). Os sons foram apresentados para três 

examinadores treinados pelo RDC/TMD com o programa Sound Blaster 16 (Creative 

Labs) e alto-falantes Sattelite 31 (Altec Lansing) em computador Dimension XPS 

P166s (Dell).  Em três dias diferentes, com intervalos de no mínimo de uma semana, 

os sons foram classificados no treinamento uma vez e no teste duas vezes. A partir 

destes testes, foi criado o sistema de regras, uma série de afirmações que formou 

uma árvore de decisão, que considerou 06 aspectos (número de eventos de som, 

máxima energia dos eventos, máximo e mínimo tempo de intervalo entre eventos, 

máxima e média de reciprocidade do primeiro período). Esta classificação poderia 

auxiliar no treinamento de examinadores e permitir a estandardização de pesquisas 

sobre os sons articulares (Leader et al., 2001). 

                Outro sistema de regras também foi criado através da inspeção visual nos 

domínios do tempo e da freqüência em 238 indivíduos (142 homens e 96 mulheres, 

com idade entre 12 a 64 anos). Fones de ouvido em miniatura (Realistic Tandy 

Corp., Houston, TX, EUA) foram posicionados nos ouvidos e ciclos de abertura 

máxima e fechamento com contato dentário foram realizados. De cada participante, 

ao menos dois ciclos foram registrados em gravadores estéreos (WMD6C, Sony 

Corp. Tokyo, Japão), com ganho no máximo e redução de ruídos Dolby C. O sistema 

tinha freqüência de resposta linear de 100-5 kHz. Posteriormente foram digitalizados 

com taxa de amostragem de 17.000 Hz e resolução de 10 bits, com conversor ADC-

11 (Pico Tecnologia Ltda., Cambridge, Inglaterra). O contato dentário permitiu 

identificar ciclos de abertura e fechamento e de acordo com as inspeções visuais, 

três tipos de eventos acústicos foram criados: 1- estalo: sons únicos de curta 

duração; 2- rangidos: eventos múltiplos de curta duração e 3- crepitação: sons de 

longa duração. Estes foram classificados por examinadores a fim de verificar sua 

validade. Esta classificação também foi comparada com um sistema 

computadorizado automático, que observava 10 itens (energia, pico de energia, 

freqüência de pico e média no espectro, duração, tempo entre inicio e o máximo 

local, tempo entre máximo local e o fim, a forma e a taxa de freqüência). 

Isoladamente, nenhuma das variáveis foi capaz de definir com precisão os sons 
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corretamente, então um sistema de regras foi criado. A concordância entre as duas 

classificações (computadorizada e por examinadores) foi de 82%, com valor de 

Kappa de 0.71 e resultados confiáveis reproduzíveis puderam ser alcançados com o 

uso de microfones. A amostra deste estudo, porém foi predominantemente de jovens 

adultos e estes sons podem ser diferentes dos observados em idosos (Prinz; NG, 

1996). 

         Analisar a quantidade exigida de protrusão mandibular necessária para 

diminuir significativamente os sons articulares por meio da energia vibratória da 

ATM, foi verificada com o aparelho BIO-JVA system (BioResearch Associates Inc., 

Milwaukee,WI, USA),como um meio auxiliar de diagnóstico da recaptura do disco 

articular deslocado anteriormente. O aparelho era conectado a um computador IBM 

com o software SonoPak (BioResearch). Este sistema possui sensores 

(acelerômetros pizoeletricos) fixados às articulações direita e esquerda com 

amplificadores.  Dezoito pacientes (01 homem e 17 mulheres, com idade variando 

entre 11-38 anos), com diagnóstico de deslocamento anterior do disco com redução 

e estalos na ATM foram submetidos ao exame eletrovibratográfico na consulta inicial 

e tratados com placa oclusal estabilizadora e placa reposicionadora anterior com 

protrusão variando de 01 a 05 mm, sendo que a energia vibratória em cada uma 

destas posições era medida. A quantidade necessária de protrusão mandibular para 

diminuir os sons articulares em pacientes com deslocamento de disco com redução 

foi de 03 mm (Garcia et al., 2008). 

             A comparação entre placas reposicionadoras ou estabilizantes na redução 

de sons articulares também foi analisada por eletrovibratografia em uma pesquisa 

envolvendo 31 pacientes (02 homens e 29 mulheres, com idade variando entre 17-

67 anos) selecionados através de exame clinico, questionário e auscultação por 

estetoscópios. Pacientes do grupo I (23) utilizaram placas estabilizadoras e do grupo 

II (8) usaram placas reposicionadoras. A análise por eletrovibratografia foi realizada 

antes e após 04 meses de tratamento, com o aparelho SONOPAK Q/S (Bioresearch 

System). O uso de placas no tratamento reduziu significantemente os ruídos 

articulares (quantidade de energia), porém o uso de placas reposicionadoras obteve 

maior redução em comparação com as placas estabilizadoras (Mazetto et al., 2009). 
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PROPOSIÇÃO 

 

 

          Tendo em vista as dificuldades de percepção dos sons, principalmente devido 

ao subjetivismo dos examinadores, esta pesquisa tem como objetivos: 

 

1- Avaliar a concordância entre os examinadores para a avaliação dos sons 

articulares pelos métodos de palpação e de estetoscópios; 

2- Comparar os ruídos detectados pelos examinadores com os obtidos pela 

gravação e análise através do dispositivo desenvolvido; 

3- Verificar a eficácia do dispositivo desenvolvido efetuando a comparação com 

os exames de RM. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Seleção dos participantes                                         
                                   

                      Um total de 18 pacientes que procuraram por tratamento para DTM no 

Serviço de Oclusão e ATM do Departamento de Prótese (SOA/ATM) da Faculdade 

de Odontologia da USP (FOUSP) foi selecionado para a pesquisa. Adicionalmente 

03 pacientes assintomáticos foram usados como controle  

                       Para participar da pesquisa os participantes tiveram informações prévias 

sobre os questionários e exames realizados. Sendo assim, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (anexo CB), aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo sob 

protocolo 31/10, FR 328944 (anexo A). 

                     Do total de 21 pacientes sintomáticos iniciais, 03 pacientes tiveram de ser 

excluídos da pesquisa. 01 paciente foi excluído devido à impossibilidade de realizar 

o exame de RM por motivo de gravidez, 01 paciente foi excluído por não realizar as 

gravações e o último paciente foi excluído por causa de artefatos na imagem de RM 

que impossibilitaram a interpretação das imagens. Portanto foram avaliados 15 

pacientes sintomáticos (12 mulheres e 03 homens, idade entre 14-71 anos, média 

de 37,44 anos) e 03 assintomáticos (02 homens, idade entre 41-63 anos, média de 

52 anos e 01 mulher, 45 anos, média de 48,5 anos), segundo critérios do RDC/TMD.   

          

                4.1.1 Critérios de exclusão: 

 Pacientes que já tiveram tratamento prévio          

 Infecções ou dor de dente                              

 Dores de cabeça esporádicas 

 Dor ou disfunção cervical 

 Traumas faciais recentes 

 Distúrbios psicológicos 

 Presença lesões sinusais 

 Patologias sistêmicas 

 Gravidez, marca-passos, clipes aneurismáticos (para exame de RM) 

4.1.2 Critérios de inclusão: 
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 Idade de 14-75 anos 

 Pacientes que reportaram dor muscular e/ou presença de sons articulares 

 

4.2  Exame Clínico – RDC/TMD 

                         A análise dos ruídos por palpação, com auxílio de estetoscópios, a aplicação 

do RDC/TMD e a gravação dos sons articulares foram realizados na clínica do 

Serviço de Oclusão e ATM do Departamento de Prótese da FOUSP (SOA/ATM). 

                        Os examinadores foram previamente treinados segundo metodologia 

proposta pelo Consórcio Internacional RDC/TMD para exame clínico e avaliação dos 

ruídos articulares.  

                      O questionário e exame clínico RDC/TMD foi aplicado por 01 examinador 

treinado em todos os 18 pacientes. A análise dos ruídos articulares por palpação faz 

parte do exame clínico deste questionário, sendo avaliado durante movimentos de 

abertura e fechamento e também em movimentos excursivos (lateralidade e 

protrusiva) segundo instruções pré-definidas. De acordo com o RDC/TMD, cada 

movimento foi realizado 03 vezes e quando o som articular era percebido em no 

mínimo 02 vezes este era marcado como presente.  

                     Todas as verificações foram feitas com os pacientes sentados, com a cabeça 

apoiada no encosto da cadeira odontológica.  

                       Os ruídos articulares foram identificados pelos examinadores através de 

palpação ou estetoscópio seguindo nomenclatura e em momentos definidos no 

questionário RDC/TMD, para cada paciente: 

                  (0) Nenhum. Ausência de som  

                    (1) Estalo. Um ruído distinto, de duração rápida e muito limitada, com começo e 

final nítidos, que geralmente soa como um “estalido”. 

                     (2) Crepitação leve. Um ruído contínuo, por um longo período durante o 

movimento. Não é rápido como um estalo; o ruído pode produzir barulhos contínuos 

e simultâneos. Não é um ruído abafado; é um ruído de osso esfregando em osso ou 

pedra contra pedra. 

                     (3) Crepitação grosseira.  Um rangido fino que é continuo por um longo período 

durante o movimento de abertura ou fechamento. Não é breve como um estalido; 
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este ruído pode ser composto de vários barulhos simultâneos. Pode ser descrito 

como um ruído de algo se esfregando contra uma superfície áspera. 

                   Portanto, na seqüência de um primeiro exame por palpação, uma segunda 

palpação para percepção de possíveis ruídos presentes foi feita por outro 

examinador treinado, seguindo as mesmas condições das realizadas na aplicação 

do RDC/TMD.  

                      Na seqüência, a avaliação dos mesmos ruídos articulares era feita por outros 

dois examinadores, munidos de estetoscópio (Littmann Master Classic II (3M®)), 

seguindo os mesmos padrões anteriores. Os estetoscópios eram posicionados sobre 

a região da ATM. Este estetoscópio foi escolhido devido a sua capacidade de captar 

altas e baixas freqüências no mesmo lado do auscultador, não necessitando a troca 

de lado. Assim todas as interpretações de sons presentes puderam ser feitas sem a 

remoção do estetoscópio do local.                              

                       Ao final destas medições, 04 tabelas com percepções de ruídos articulares 

foram tomadas para cada participante. (02 com palpação e 02 com estetoscópios), 

como mostra a figura 4.1. 

 

 

Fig. 4.1 - Tabela de análise dos sons, modificada do próprio RDC/TMD 
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                      A fim de que não houvesse interferências, cada examinador não tinha 

conhecimento de resultados prévios de outros examinadores e nem tampouco do 

resultado dos exames de RM. Imediatamente após estes procedimentos os ruídos 

articulares eram gravados no aparelho confeccionado. 

                    

 

4.3 Gravação e análise dos ruídos articulares 

                   

O protótipo do aparelho para captação dos ruídos articulares foi confeccionado 

sob a orientação do Prof. Dr. Newton Maruyama, do Dep. de Eng. Mecatrônica 

(Escola Politécnica - USP), como mostra a figura 4.2. A gravação destes ruídos 

articulares ocorreu em sala fechada na clínica odontológica da Faculdade de 

Odontologia da USP (SOA – Serviço de Oclusão e ATM – Disciplina de Prótese 

Fixa). No intuito de minimizar possíveis variações, a gravação dos sons ocorre na 

mesma sessão de avaliação dos sons articulares por estetoscópios e da palpação, 

sendo que os movimentos mandibulares a serem analisados serão os mesmos 

realizados na aplicação do RDC/TMD.  Os microfones adaptados nos estetoscópios 

foram posicionados no mesmo local dos exames anteriores, e os pacientes 

colocados na mesma posição, ilustrado na figura 4.3. 

 

 

Fig. 4.2 - Protótipo do aparelho para gravação dos ruídos articulares 
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Fig. 4.3 - Sessão de gravação 

 

              Um dos problemas em se analisar os sons desta forma é que não podemos 

visualizar em que momento do movimento mandibular ocorreu o ruído. Assim, de 

modo a minimizar tal desvantagem foi realizada uma gravação adicional de abertura 

e fechamento, também de acordo com os critérios empregados no RDC/TMD com o 

diferencial da existência de contatos dentários entre estes ciclos. Os contatos 

dentários podem ser usados para indicar início e fim do ciclo, desde que o envelope 

do movimento se aproxime de uma sinusoide, a direção da mandíbula pode ser 

assumida como reversa na metade do ponto do ciclo. (Prinz, 1998a).  

                  Portanto, durante as gravações dos sons articulares, além daquelas realizadas 

seguindo o padrão do RDC/TMD (abertura e fechamento, lateralidade direita e 

esquerda e protrusiva), duas outras adicionais foram incluídas: ciclos de abertura e 

fechamento com contatos dentários e outra sem a realização de qualquer 

movimento mandibular, a fim de verificar a presença de um ruído de fundo. Neste 

caso os microfones adaptados aos estetoscópios também foram posicionados sobre 

a região da ATM, porém nenhum movimento foi realizado. 

           

4.3.1 Microfones 

 

Os microfones utilizados são do tipo eletreto. Trata-se de um microfone de 

efeito capacitivo baseado em politetrafluoretileno (PTFE). 
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Foi escolhido o microfone omnidirecional POM-3546L-R da Pui Áudio (Figura 

4.4). A característica de resposta em freqüência está ilustrada na Figura 4.5. 

 

 

 

Figura 4.4 - Microfones da POM-3546L-R Pui Áudio. 

 

 

Figura 4.5 - Desempenho dos microfones 

 

Foram utilizadas duas campânulas de estetoscópio com os microfones foram 

inseridos dentro de um pedaço reduzido de tubo. Durante a gravação utilizou-se o 

lado denominado diafragma, mas sem a utilização da membrana. 

 

4.3.2 Amplificador analógico 

 

Foram utilizadas duas placas eletrônicas LMV1089RL da National 

Semiconductor (Figura 4.6) para amplificação dos sinais de áudio captados pelos 

microfones. A placa utiliza o circuito integrado LMV1089 que foi projetado para 

amplificação de microfones do tipo eletreto. A placa contém jumpers de configuração 

interna que definem os ganhos de amplificação. Existem dois estágios de 
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amplificação denominados pré-amplificação e pós-amplificação. Para os 

experimentos, foi selecionado um ganho total de 40 dB. 

 

 

Figura 4.6 - Placa LMV1089RL da National Semiconductor. 

 

Foi utilizada uma caixa aonde foram colocadas as duas placas eletrônicas em 

conjunto com uma fonte de tensão de alimentação (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7 – Interior do protótipo, localizando as placas eletrônicas e a fonte de tensão de alimentação. 
 

 

 

Fonte de tensão 
 

Placa 
eletrônica 
 

Placa 
eletrônica 
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4.3.3 Sistema de gravação de áudio 

 

          O Sistema de gravação de áudio escolhido foi o TASCAM US-144MKII 

[3]. O sistema é conectado ao computador através de uma interface USB. Podem 

ser utilizadas freqüências de amostragem de  ou  e 24 bits de 

resolução. Um pré-amplificador interno permite controlar o ganho de gravação do 

áudio. 

 

Figura 4.8 - Sistema de gravação de áudio. 

 

4.3.4 Software para gravação e edição de áudio 

 

Para gravação e edição de áudio foi utilizado o software livre AUDACITY [4]. O 

software AUDACITY realiza o setup de parâmetros para o sistema de gravação 

TASCAM US-144MKII. As gravações são realizadas em modo estéreo utilizando 

uma freqüência de amostragem  e 24 bits de resolução, a mesma 

freqüência de gravação de CDs de áudio. 

Com a gravação finalizada, separa-se a gravação estéreo em duas faixas 

Mono: Canal Direito e Canal Esquerdo. 

Observa-se a gravação de cada uma das faixas e copiam-se os trechos de 

interesse (Figura 4.9) criando-se novas faixas Mono. Todos os trechos de interesse 

são salvos como arquivos de áudio do tipo WAV. 
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Figura 4.9 - Exemplo de uma gravação com os trechos de interesse identificados. 

 

4.3.5 Software para processamento de sinal 

         

O software de processamento de sinal foi realizado através da linguagem de 

programação do programa MATLAB da MathWorks, Inc. [5]. O programa MATLAB 

consiste de uma linguagem de programação e inclui bibliotecas de diversas áreas do 

conhecimento como sistemas de controle, processamento de sinais, visão 

computacional, etc. 

O software projetado faz a leitura de arquivos de áudio do tipo WAV 

transformando-os em variáveis do tipo vetor contendo valores reais. Em seguida 

calcula-se a densidade espectral de potência. 

A densidade espectral de potência [6,7] descreve como a energia de um sinal 

aleatório está distribuída ao longo da escala de freqüências. É possível então 

através da densidade espectral de potência determinar quais as freqüências estão 

presentes em um determinado sinal. 

Supondo um sinal não periódico e aleatório no domínio do tempo  e  

amostras deste sinal equiespaçadas no tempo, representadas por: 
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         onde  é o intervalo de amostragem (freqüência de amostragem ). 

      A densidade espectral de potência pode ser calculada como: 

                                    

          onde  é a função expectância e  é a Transformada de Fourier do sinal 

. 

O software finaliza com a apresentação de um gráfico (Figura 4.10) contendo o 

sinal no domínio do tempo e a correspondente densidade espectral de potência. 

 

 

Figura 4.10 - Exemplo de uma análise gráfica no domínio do tempo e da freqüência.  

 

4.4  Ressonância Magnética (RM) 

                      

                   Após o exame clinico, em um intervalo não maior que 01 mês, os pacientes 

realizaram exames de ressonância magnética, no Instituto de Radiologia (INRAD 05) 

do Hospital das Clínicas (HC), sob a coordenação da Profa. Dra. Eloisa Santiago 

Gebrim – responsável pelo setor de tomografias do HC e da Profa. Dra. Claudia 

Leite Costa – responsável pelo setor de RM do HC. A pesquisa foi aprovada pelo 

Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP sob protocolo 

022/2010 (anexo B).  
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                  O aparelho utilizado foi o Philips Achieva 3.0 T (Phillips Medical Systems, 

Holanda). Os exames de RM das articulações temporomandibulares foram 

realizados com a técnica de fast spin-eco, com imagens sagitais oblíquas e coronais 

pesadas em T1 e DP, com boca aberta e fechada.     

                 De acordo com as imagens de ressonância magnética, a condição de cada 

articulação foi categorizada nos seguintes diagnósticos: 1-sem deslocamento de 

disco, 2- deslocamento de disco com redução e 3-deslocamento de disco sem 

redução (Usumez et al., 2004). 

              Os sons detectados por todos os examinadores, e também pela gravação 

com o dispositivo desenvolvido, foram então aplicados ao protocolo RDC/TMD para 

a obtenção de diagnósticos para cada paciente. Dependendo da diferença de sons 

percebidos pelos métodos (examinadores e a gravação), mais de um resultado 

poderia ser obtido para o mesmo paciente, uma vez que o RDC/TMD apresenta uma 

parte do resultado orientado pelo som detectado.  

             Desta forma, foi possível verificar a concordância entre os diagnósticos de 

imagens de RM com os diagnósticos obtidos pelo RDC/TMD.  
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5  RESULTADOS 

 

 

As Tabelas 5.1 a 5.3, e os Gráficos 5.1 a 5.3 trazem, respectivamente, as 

distribuição individuais do tipo de ruído na abertura, no fechamento e a presença de 

estalido recíproco eliminado durante a abertura protrusiva. 

 

Tabela 5.1 - Distribuição do tipo de ruído na abertura avaliada pelos examinadores e na gravação  

  
Nenhum Estalido Crepitação Total 

Examinador 1 
 

24 (66,7%) 12 - 36 (100,0%) 

Examinador 2 
 

23 (63,9%) 10 (27,8%) 3 (8,3%) 36 (100,0%) 

Examinador 3 
 

16 (44,4%) 18 (50,0%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 

Examinador 4 
 

18 (50,0%) 16 (44,4%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 

Gravação 
 

18(50,0%) 8 (22,2%) 10 (27,8%) 36 (100,0%) 

      
 

 

 

 

Gráfico 5.1 - Distribuição do tipo de ruído na abertura avaliado pelos examinadores e a gravação  

 

 

 

 

Tabela 5.2 - Distribuição do tipo de ruído no fechamento avaliado pelos examinadores e gravação. 
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Nenhum Estalido Crepitação Total 

Examinador 1 
 

29 (80,6%) 7 (19,4%) - 36 (100,0%) 

Examinador 2 
 

30 (83,3%) 6 (16,7%) - 36 (100,0%) 

Examinador 3 
 

19 (52,8%) 14 (38,9%) 3 (8,3%) 36 (100,0%) 

Examinador 4 
 

24 (66,7%) 10 (27,8%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 

Gravação 
 

17 (47,2%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 

 

 

 

Gráfico 5.2 - Distribuição do tipo de ruído no fechamento avaliado pelos examinadores e gravação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.3 - Distribuição da presença de estalido recíproco eliminado durante a abertura protrusiva 

pelos examinadores. 
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Não Sim NA Total 

Examinador 1  9 (25,0%) 4 (11,1%) 23 (63,9%) 36 (100,0%) 

Examinador 2 
 

3 (8,3%) 13 (36,1%) 20 (55,6%) 36 (100,0%) 

Examinador 3 
 

17 (47,2%) 10 (27,8%) 9 (25,0%) 36 (100,0%) 

Examinador 4 
 

13 (36,1%) 11 (30,6%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 

 

 

 

Gráfico 5.3 - Distribuição da presença de estalido recíproco eliminado durante a abertura protrusiva 

pelos examinadores. 

 

 

É importante lembrar que, o coeficiente que quantifica a concordância entre 

métodos de avaliação (ou entre examinadores), chamado de coeficiente de 

concordância Kappa, varia de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo a 1 (um) for 

este coeficiente, maior é a concordância entre respectivos métodos de avaliação (ou 

entre examinadores). Altman (1991) sugere a seguinte interpretação para o 

coeficiente de concordância Kappa: 

 não há concordância se o Kappa for menor que 0,20 

 há concordância fraca se o Kappa for entre 0,21 e 0,40 (inclusive o 0,40) 

 há concordância moderada se o Kappa for entre 0,41 e 0,60 (inclusive o 0,60) 

 há concordância boa se o Kappa for entre 0,61 e 0,80 (inclusive o 0,80) 

 há concordância forte se o Kappa for maior ou igual a 0,81 
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A Tabela 5.4 resume a distribuição conjunta do tipo de ruído na abertura 

avaliado pela gravação e examinadores. 

Com exceção do examinador 1, em que não foi possível a estimação do 

coeficiente de concordância, não há, concordância entre a gravação e demais 

examinadores. 

 

 

Tabela 5.4 - Distribuição conjunta do tipo de ruído na abertura avaliado pela gravação e 

examinadores. 

 
Gravação Total 

    
Examinador 1 Nenhum Estalido Crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 12 (33,3%) 4 (11,1%) 8 (22,2%) 24 (66,7%) 
 

d 
  

estalido 6 (16,7%) 4 (11,1%) 2 (5,6%) 12 (33,3%) 
    

crepitação - - - -     

Total 18 (50,0%) 8 (22,2%) 10 (27,8%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Gravação Total 

    
Examinador 2 Nenhum Estalido Crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 12 (33,3%) 3 (8,3%) 8 (22,2%) 23 (63,9%) 
 

0,021 0
c
,;0,291 0,855 

estalido 5 (13,9%) 3 (8,3%) 2 (5,6%) 10 (27,8%) 
    

crepitação 1 (2,8%) 2 (5,6%) - 3 (8,3%) 
    

Total 18 (50,0%) 8 (22,2%) 10 (27,8%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Gravação Total 

    
Examinador 3 Nenhum Estalido Crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 10 (27,8%) 2 (5,6%) 4 (11,1%) 16 (44,4%) 
 

0,147 0
c
,;0,396 0,170 

estalido 8 (22,2%) 5 (13,9%) 5 (13,9%) 18 (50,0%) 
    

crepitação - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
    

Total 18 (50,0%) 8 (22,2%) 10 (27,8%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Gravação Total 

    
Examinador 4 Nenhum Estalido Crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

Nenhum 11 (30,6%) 1 (2,8%) 6 (16,7%) 18 (50,0%) 
 

0,126 0
c
,;0,382 0,251 

Estalido 7 (19,4%) 5 (13,9%) 4 (11,1%) 16 (44,4%) 
    

Crepitação - 2 (5,6%) - 2 (5,6%) 
    

Total 18 (50,0%) 8 (22,2%) 10 (27,8%) 36 (100,0%) 
    

Os valores em vermelho são as concordâncias observadas
 

a
coeficiente de concordância Kappa, 

b
intervalo com 95% de confiança para o coeficiente de 

concordância Kappa, 
c
valor truncado no zero, 

d
não foi possível a estimação do coeficiente de 

concordância Kappa 
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A Tabela 5.5 descreve a distribuição conjunta do tipo de ruído no fechamento 

avaliado pela gravação e examinadores. Com exceção dos examinadores 1 e 2, em 

que não foi possível a estimação do coeficiente de concordância, não há,  

concordância entre a gravação e os demais examinadores. 

 

Tabela 5.5 - Distribuição conjunta do tipo de ruído no fechamento avaliado pela gravação e 

examinadores. 

 
Gravação Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 12 (33,3%) 5 (13,9%) 12 (33,3%) 29 (80,6%) 
 

d 
  

estalido 5 (13,9%) 2 (5,6%) - 7 (19,4%) 
    

crepitação - - - -     

Total 17 (47,2%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Gravação Total 

    
Examinador 2 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 14 (38,9%) 6 (16,7%) 10 (27,8%) 30 (83,3%) 
 

d 
  

estalido 3 (8,3%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 6 (16,7%) 
    

crepitação - - - -     

Total 17 (47,2%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Gravação Total 

    
Examinador 3 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 8 (22,2%) 2 (5,6%) 9 (25,0%) 19 (52,8%) 
 

0,056 0
c
,;0,302 0,600 

estalido 7 (19,4%) 5 (13,9%) 2 (5,6%) 14 (38,9%) 
    

crepitação 2 (5,6%) - 1 (2,8%) 3 (8,3%) 
    

Total 17 (47,2%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Gravação Total 

    
Examinador 4 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 9 (25,0%) 5 (13,9%) 10 (27,8%) 24 (66,7%) 
 

o
c
 0

c
,;0,112 0,199 

estalido 6 (16,7%) 2 (5,6%) 2 (5,6%) 10 (27,8%) 
    

crepitação 2 (5,6%) - - 2 (5,6%) 
    

Total 17 (47,2%) 7 (19,4%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

os valores em vermelho são as concordâncias observadas
 

a
coeficiente de concordância Kappa, 

b
intervalo com 95% de confiança para o coeficiente de 

concordância Kappa, 
c
valor truncado no zero, 

d
não foi possível a estimação do coeficiente de 

concordância Kappa 
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Tabela 5.6 - Distribuição conjunta do tipo de ruído na abertura avaliado pelos examinadores. 

 
Examinador 2 Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 18 (50,0%) 5 (13,9%) 1 (2,8%) 24 (66,7%) 
 

d 
  

estalido 5 (13,9%) 5 (13,9%) 2 (5,6%) 12 (33,3%) 
    

crepitação - - - -     

Total 23 (63,9%) 10 (27,8%) 3 (8,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 3 Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 16 (44,4%) 6 (16,7%) 2 (5,6%) 24 (66,7%) 
 

d 
  

estalido - 12 (33,3%) - 12 (33,3%) 
    

crepitação - - - -     

Total 16 (44,4%) 18 (50,0%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 18 (50,0%) 4 (11,1%) 2 (5,6%) 24 (66,7%) 
 

d 
  

estalido - 12 (33,3%) - 12 (33,3%) 
    

crepitação - - - -     

Total 18 (50,0%) 16 (44,4%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 3 Total 

    
Examinador 2 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 13 (36,1%) 9 (25,0%) 1 (2,8%) 23 (63,9%) 
 

0,272 0
c
,;0,554 0,034 

estalido 3 (8,3%) 7 (19,4%) - 10 (27,8%) 
    

crepitação - 2 (5,6%) 1 (2,8%) 3 (8,3%) 
    

Total 16 (44,4%) 18 (50,0%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 2 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 16 (44,4%) 7 (19,4%) - 23 (63,9%) 
 

0,397 0,118;0,675 0,003 

estalido 2 (5,6%) 7 (19,4%) 1 (2,8%) 10 (27,8%) 
    

crepitação - 2 (5,6%) 1 (2,8%) 3 (8,3%) 
    

Total 18 (50,0%) 16 (44,4%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 3 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 14 (38,9%) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 16 (44,4%) 
 

0,698 0,478;0,919 <0,001 

estalido 3 (8,3%) 15 (41,7%) - 18 (50,0%) 
    

crepitação 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
    

Total 18 (50,0%) 16 (44,4%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

os valores em vermelho são as concordâncias observadas
 

a
coeficiente de concordância Kappa, 

b
intervalo com 95% de confiança para o coeficiente de 

concordância Kappa, 
c
valor truncado no zero, 

d
não foi possível a estimação do coeficiente de 

concordância Kappa 
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Tabela 5.7 - Distribuição conjunta do tipo de ruído no fechamento avaliado pelos examinadores. 

 
Examinador 2 Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 23 (63,9%) 6 (16,7%) - 29 (80,6%) 
 

0
c
 0

c
,;0,311 0,187 

estalido 7 (19,4%) - - 7 (19,4%) 
    

crepitação - - - -     

Total 30 (83,3%) 6 (16,7%) 
 

36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 3 Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 17 (47,2%) 9 (25,0%) 3 (8,3%) 29 (80,6%) 
 

d 
  

estalido 2 (5,6%) 5 (13,9%) - 7 (19,4%) 
    

crepitação - - - -     

Total 19 (52,8%) 14 (38,9%) 3 (8,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 1 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 24 (66,7%) 3 (8,3%) 2 (5,6%) 29 (80,6%) 
 

d 
  

estalido - 7 (19,4%) - 7 (19,4%) 
    

crepitação - - - -     

Total 24 (66,7%) 10 (27,8%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 3 Total 

    
Examinador 2 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 17 (47,2%) 10 (27,8%) 3 (8,3%) 30 (83,3%) 
 

d 
  

estalido 2 (5,6%) 4 (11,1%) - 6 (16,7%) 
    

crepitação - - - -     

Total 19 (52,8%) 14 (38,9%) 3 (8,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 2 nenhum estalido crepitação 

  
Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 21 (58,3%) 8 (22,2%) 1 (2,8%) 30 (83,3%) 
 

d 
  

estalido 3 (8,3%) 2 (5,6%) 1 (2,8%) 6 (16,7%) 
    

crepitação - - - -     

Total 24 (66,7%) 10 (27,8%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 3 nenhum estalido crepitação 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

nenhum 15 (41,7%) 3 (8,3%) 1 (2,8%) 19 (52,8%) 
 

0,326 0,033;0,619 0,016 

estalido 7 (19,4%) 7 (19,4%) - 14 (38,9%) 
    

crepitação 2 (5,6%) - 1 (2,8%) 3 (8,3%) 
    

Total 24 (66,7%) 10 (27,8%) 2 (5,6%) 36 (100,0%) 
    

os valores em vermelho são as concordâncias observadas 
a
coeficiente de concordância Kappa, 

b
intervalo com 95% de confiança para o coeficiente de 

concordância Kappa, 
c
valor truncado no zero, 

d
não foi possível a estimação do coeficiente de 

concordância Kappa 
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Tabela 5.8 - Distribuição conjunta dos examinadores quanto à presença de estalido recíproco 

eliminado durante a abertura protrusiva. 

 
Examinador 2 Total 

    
Examinador 1 não sim NA 

  
Kappa

a
 IC (Kappa)

b
 p 

não 2 (5,6%) 2 (5,6%) 5 (13,9%) 9 (25,0%) 
 

0,192 0
c
;0,471 0,072 

sim - 3 (8,3%) 1 (2,8%) 4(11,1%) 
    

NA 1 (2,8%) 8 (22,2%) 14 (38,9%) 23 (63,9%) 
    

Total 3 (8,3%) 13 (36,1%) 20 (55,6%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 3 Total 

    
Examinador 1 não sim NA 

 
 Kappa

a
 IC (Kappa)

b
 p 

não 7 (19,4%) 2 (5,6%) - 9 (25,0%) 
 

0,357 0,122;0,592 <0,001 

sim - 4 (11,1%) - 4 (11,1%) 
    

NA 10 (27,8%) 4 (11,1%) 9 (25,0%) 23 (63,9%) 
    

Total 17 (47,2%) 10 (27,8%) 9 (25,0%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 1 não sim NA 

 
 Kappa

a
 IC (Kappa)

b
 p 

não 8 (22,2%) 1 (2,8%) - 9 (25,0%) 
 

0,497 0,265;0,729 <0,001 

sim - 4 (11,1%) - 4 (11,1%) 
    

NA 5 (13,9%) 6 (16,7%) 12 (33,3%) 23 (63,9%) 
    

Total 13 (36,1%) 11 (30,6%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 3 Total 

    
Examinador 2 não sim NA 

 
 Kappa

a
 IC

b
 p 

não 3 (8,3%) - - 3 (8,3%) 
 

0,268 0,042;0,494 0,003 

sim 4 (11,1%) 7 (19,4%) 2 (5,6%) 13 (36,1%) 
    

NA 10 (27,8%) 3 (8,3%) 7 (19,4%) 20 (55,6%) 
    

Total 17 (47,2%) 10 (27,8%) 9 (25,0%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 2 não sim NA 

 
 Kappa

a
 IC (Kappa)

b
 p 

não 3 (8,3%) - - 3 (8,3%) 
 

0,341 0,100;0,582 0,001 

sim 4 (11,1%) 7 (19,4%) 2 (5,6%) 13 (36,1%) 
    

NA 6 (16,7%) 4 (11,1%) 10 (27,8%) 20 (55,6%) 
    

Total 13 (36,1%) 11 (30,6%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

         

 
Examinador 4 Total 

    
Examinador 3 não sim NA 

 
 Kappa

a
 IC (Kappa)

b
 p 

não 11 (30,6%) 3 (8,3%) 3 (8,3%) 17 (47,2%) 
 

0,538 0,310;0,765 <0,001 

sim 1 (2,8%) 7 (19,4%) 2 (5,6%) 10 (27,8%) 
    

NA 1 (2,8%) 1 (2,8%) 7 (19,4%) 9 (25,0%) 
    

Total 13 (36,1%) 11 (30,6%) 12 (33,3%) 36 (100,0%) 
    

os valores em vermelho são as concordâncias observadas 
a
coeficiente de concordância Kappa, 

b
intervalo com 95% de confiança para o coeficiente de 

concordância Kappa, 
c
valor truncado no zero, 

d
não foi possível a estimação do coeficiente de 

concordância Kappa 
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A Tabela 5.9 traz resumidamente as estimativas dos coeficientes de 

concordância Kappa e as proporções de concordância observadas para todas as 

situações de interesse desta pesquisa. 

 

Tabela 5.9 - Resumo das estimativas dos coeficientes de concordância Kappa e proporções de 

concordância em todas as situações na pesquisa 

  Kappa
a
 IC (Kappa)

b
 Interpretação po

f
 IC (po)

g
 

      Abertura 
     Gravação e Examinador 1 d 

  
0,444 0,282;0,607 

Gravação e Examinador 2 0,021 0
c
;0,291 não há 0,417 0,256;0,578 

Gravação e Examinador 3 0,147 0
c
;0,396 não há 0,444 0,282;0,607 

Gravação e Examinador 4 0,126 0
c
;0,382 não há 0,444 0,282;0,607 

      Examinador1 e Examinador2 d 
  

0,639 0,482;0,792 

Examinador1 e Examinador3 d 
  

0,778 0,642;0,914 

Examinador1 e Examinador4 d 
  

0,833 0,712;0,955 

Examinador2 e Examinador3 0,272 0
c
;0,554 Fraca 0,583 0,422;0,744 

Examinador2 e Examinador4 0,397 0,118;0,675 Fraca 0,667 0,513;0,821 

Examinador3 e Examinador4 0,698 0,478;0,919 Boa 0,833 0,712;0,955 

      Fechamento 
     Gravação e Examinador 1 d 

  
0,389 0,230;0,548 

Gravação e Examinador 2 d 
  

0,417 0,256;0,578 

Gravação e Examinador 3 0,056 0
c
;0,302 não há 0,389 0,230;0,548 

Gravação e Examinador 4 0
c
 0

c
;0,112 não há 0,306 0,155;0,456 

      Examinador1 e Examinador2 0
c
 0

c
;0,311 não há 0,639 0,482;0,792 

Examinador1 e Examinador3 d 
  

0,611 0,452;0,770 

Examinador1 e Examinador4 d 
  

0,861 0,748;0,974 

Examinador2 e Examinador3  d 
  

0,583 0,422;0,744 

Examinador2 e Examinador4 d 
  

0,667 0,513;0,821 

Examinador3 e Examinador4 0,326 0,033;0,619 fraca 0,639 0,482;0,792 

      Estalido 
     Examinador1 e Examinador2 0,192 0

c
;0,471 Não há 0,528 0,365;0,691 

Examinador1 e Examinador3 0,357 0,122;0,592 Fraca 0,556 0,393;0,718 

Examinador1 e Examinador4 0,497 0,265;0,729 Moderada 0,667 0,513;0,821 

Examinador2 e Examinador3 0,268 0,042;0,494 Fraca 0,472 0,309;0,635 

Examinador2 e Examinador4 0,341 0,100;0,582 Fraca 0,556 0,393;0,718 

Examinador3 e Examinador4 0,538 0,310;0,765 Moderada 0,694 0,544;0,845 
a
coeficiente de concordância Kappa, 

b
intervalo com 95% de confiança para o coeficiente de 

concordância Kappa, 
c
valor truncado no zero, 

d
não foi possível a estimação do coeficiente de 

concordância Kappa, 
e
interpretação do Kappa segundo Altman (1991), 

f
proporção de concordância 

observada, 
g
intervalo com 95% de confiança para a proporção de concordância observada 
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          Por fim, os sons articulares obtidos por cada examinador e pela gravação 

através do aparelho foram usados como parte do protocolo RDC/TMD para se definir 

o diagnóstico de cada paciente. Estes resultados foram então comparados com os 

diagnósticos obtidos pela RM, adotada como padrão ouro. A distribuição da 

concordância observada entre os examinadores, gravação e ressonância magnética 

(RM) com base nos diagnósticos é mostrada na tabela 5.10 e no gráfico 5.4. 

 

Tabela 5.10 - Distribuição da concordância entre observadores, gravação e a RM 

  
Lado direito Lado esquerdo Total 

  
n % n % n % 

RM e Examinador 1 Concordaram 10 55,6% 9 50,0% 19 52,8% 

 
Não concordaram 8 44,4% 9 50,0% 17 47,2% 

 
Total 18 100,0% 18 100,0% 36 100,0% 

        
RM e Examinador 2 Concordaram 6 33,3% 7 38,9% 13 36,1% 

 
Não concordaram 12 66,7% 11 61,1% 23 63,9% 

 
Total 18 100,0% 18 100,0% 36 100,0% 

        
RM e Examinador 3 Concordaram 6 33,3% 8 44,4% 14 38,9% 

 
Não concordaram 12 66,7% 10 55,6% 22 61,1% 

 
Total 18 100,0% 18 100,0% 36 100,0% 

        
RM e Examinador 4 Concordaram 8 44,4% 9 50,0% 17 47,2% 

 
Não concordaram 10 55,6% 9 50,0% 19 52,8% 

 
Total 18 100,0% 18 100,0% 36 100,0% 

        
RM e Gravação Concordaram 10 55,6% 10 55,6% 20 55,6% 

 
Não concordaram 8 44,4% 8 44,4% 16 44,4% 

 
Total 18 100,0% 18 100,0% 36 100,0% 
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Gráfico 5.4 - Distribuição da concordância observada entre os examinadores, gravação e ressonância 

magnética (RM). 

 

A seguir temos exemplos de duas análises gráficas e nos domínios do tempo e da 

freqüência, usadas para identificar o som gravado. (figuras 5.1 a 5.6):  

 

Figura 5.1 – Exemplo de análise gráfica de estalo para um paciente 
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Figura 5.2 - Análises no domínio do tempo e da freqüência, do trecho 2 do mesmo paciente 

 

 

Figura 5.3 - Análises no domínio do tempo e da freqüência, do trecho 5 do mesmo paciente 
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Paciente 2
(abertura e fechamento com contato)

1 2 3

Contatos dentários (identificados na reprodução dos sons)

Ruídos articulares (identificados na reprodução)

Lado 
Esquerdo

Lado 
Direito

 

Figura 5.4 – Exemplo de análise gráfica para crepitação de um paciente 
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Figura 5.5 - Análises no domínio do tempo e da freqüência do trecho 2, do mesmo paciente 

 

 

 

 Figura 5.6 - Análises no domínio do tempo e da freqüência do trecho 3, do mesmo paciente 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

           O som articular está intimamente associado com desordens 

temporomandibulares, e a sua interpretação está presente na maioria dos 

questionários e exames clínicos como uma das características a ser avaliada para 

se obter o diagnóstico do paciente. A confiabilidade em se detector sons da ATM, de 

acordo com a literatura disponível, mostra que a sua percepção é difícil, porém 

importante. Ainda que os mecanismos dos sons articulares não estejam ainda 

completamente desvendados, estes podem ser considerados como um sinal, que 

pode indicar uma possível alteração de normalidade.  

            As tabelas 5.6 e 5.7 mostram a percepção e o tipo de ruído em abertura e 

fechamento, entre os quatro examinadores da pesquisa. Nos ciclos de abertura de 

acordo com os resultados obtidos no estudo, segundo a classificação estatística de 

Altman (1991), o examinador 2 (método de palpação) apresentou uma fraca 

concordância com os examinadores 3 e 4, (método de estetoscópios), (k=0.272 e 

k=0.397, respectivamente). O examinador 3 apresentou uma boa concordância com 

o examinador 4 (k=0.698). Nos ciclos de fechamento, o examinador 3 apresentou 

uma fraca concordância com o examinador 4 (k=0.398).  

 A Tabela 5.8 traz a distribuição conjunta dos examinadores quanto à 

presença de estalido recíproco eliminado durante a abertura protrusiva. O 

examinador 1 apresenta uma fraca concordância com o examinador 3 (K=0.357) e 

moderada concordância com o examinador 4 (k=0.497). O examinador 2 apresenta 

uma fraca concordância com os examinadores 3 e 4 (k=0.268 e k=0.341). O 

examinador 3 apresenta uma moderada concordância com o examinador 4 

(k=0.538). 

             As demais situações não puderam ser avaliadas em virtude da 

impossibilidade na estimação do coeficiente de concordância. Os cálculos foram 

influenciados pelo o número de participantes, associado com a pouca freqüência de 

alguns tipos de sons.  

            Na tentativa de contornar os mesmos problemas, Leher et al. (2005), em uma 

amostra de 27 participantes classificados de acordo com o RDC/TMD, agrupou os 

sons de crepitação e estalo em uma única categoria, denominada presença de som, 

sendo a outra categoria simplesmente a ausência de som. Ainda assim encontraram 
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valores que variaram desde a ausência até moderada concordância (k=0.05 até 

k=0.59) entre os examinadores para os lados direito e esquerdo da ATM.  

            A fraca concordância observada na pesquisa pode ser devida a vários 

fatores. Apesar do treinamento proposto pelo RDC/TMD, a análise subjetiva dos 

sons é muito dependente de cada examinador, sendo reconhecido que existem 

diferenças de audição e percepção inerentes a cada um deles. Movimentos de 

abertura e fechamento consecutivos na tentativa de diminuir alterações com o 

tempo, para a avaliação dos sons articulares podem, por outro lado, causar certa 

dificuldade na produção de ruídos, possivelmente através da lubrificação por parte 

do liquido sinovial, o que tenderia a uma atenuação de ruídos. A incapacidade do 

indivíduo de realizar movimentos idênticos em todos os ciclos seria outro fator, pois 

dependendo de como ocorre este movimento, possivelmente diferentes sons podem 

ser produzidos.  

            Apesar das desvantagens desta metodologia, foi preferível a realização de 

todos os exames em uma única sessão, devido à possibilidade de variação natural 

dos sintomas com o tempo, como verificado por Tallents et al. (1993), que 

encontraram dificuldades em obter repetições dos sons durante as gravações em 

sua pesquisa. Por outro lado, segundo Wakebe et al.,  (1994), ao avaliarem as 

variações dos sons articulares através da comparação de gravações realizadas em 

intervalos de meia hora durante um dia com gravações após um período de três 

meses, concluíram que existe certa reprodutibilidade com o passar do tempo. 

            A subjetividade por parte dos examinadores é outro fator que dificulta a 

concordância na avaliação dos sons articulares. O simples uso de estetoscópios, de 

acordo com Tallents et al., (1993), é alvo de controvérsias. O ser humano só 

consegue captar freqüências entre 20-20.000 Hz, sendo mais sensível na faixa de 

500-5.000 Hz. Esta faixa de freqüência varia muito de pessoa para pessoa e outro 

problema encontrado é que muitos dos sons articulares situam-se na faixa de 

freqüência aproximada de 100 Hz, o que pode causar certa dificuldade de 

diagnóstico, dependendo do examinador. A análise dos sons se torna então 

dependente de examinadores, ou seja, na dependência de fatores subjetivos.  

             Outro inconveniente encontrado é a dificuldade de distinção do lado afetado. 

Quando o ruído da ATM apresenta-se muito próximo nos dois lados, dependendo da 

diferença de tempo decorrido entre eles, o examinador não consegue distinguir 

corretamente o lado afetado. O eco surge cerca de 01 ms ou menos, tempo 



73 
 

insuficiente para a percepção pelos examinadores munidos de estetoscópios. A 

velocidade do som em tecidos adiposos e tecidos moles varia de acordo com a 

temperatura, mas alcança valores entre 1440 a 1540 m/s, muito acima dos 340 m/s 

no ar. Múltiplos sons associados, quando muito próximos podem ser interpretados 

ao estetoscópio como um único som, quando na verdade são um conjunto de sons 

com diferentes significados. Portanto, é muito difícil simplesmente com palpação ou 

o uso de estetoscópios a diferenciação do lado afetado, quando existem sons muito 

próximos ou com a mesma intensidade nos dois lados (Widmalm et al.,  1991; 

Widmalm et al., 1999).  

            Ainda de acordo com Christensen (1992), um aumento de três vezes na 

intensidade do som promove um aumento de apenas 4.77 dB no nível de potencia 

do som, ou seja, pode haver dificuldade de distinção entre níveis de potencia de dois 

sons de estalos recíprocos, oriundos dos dois lados. Quando se utiliza somente a 

auscultação do som, tem-se somente validade subjetiva, não objetiva.  Também se 

pode considerar que as adições de dois níveis de potencia sonoras resultam em um 

ínfimo aumento na potencia sonora. Ex: se um nível de potencia sonora de 70 dB for 

adicionado a um de 85 dB, o nível de potencia resultante é de apenas 85,13 dB, ou 

seja, é virtualmente impossível para um examinador detectar esta adição, o que não 

é tão incomum em sons da ATM. 

            Segundo Okenson (1995), na avaliação sobre a validade de se usar 

estetoscópios ou palpação na clínica, a palpação parece ser um método tão 

confiável quanto o estetoscópio, exceto para detectar crepitações. A palpação para 

verificação de crepitações capta valores entre 3 a 7% enquanto que o uso de 

estetoscópios aumenta esta taxa em 21 a 26% para homens e de 37 a 40% para 

mulheres. Pelo presente estudo, foi demonstrado que o uso de estetoscópios 

também aumentou a percepção para crepitação (09 momentos entre abertura e 

fechamento contra somente dois momentos para palpação). A amplificação dos 

ruídos proporcionada pelo emprego dos estetoscópios parece melhorar a percepção 

dos examinadores, fato observado pela concordância em termos de valor de kappa 

calculados (em abertura k=0.698 entre os examinadores 3 e 4). 

              O uso de estetoscópios seria suficiente para distinguir entre os tipos de 

sons, porém no caso de avaliação do som durante o tratamento, esta interferência 

subjetiva pode dificultar o acompanhamento, segundo Prinz (1998d).  
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              A gravação, porém, detectou um número maior de ocorrências de 

crepitação (22 momentos). Além de ampliar os sons como o estetoscópio, existe a 

possibilidade de repetições e de verificação visual, fato que pode melhorar o 

diagnóstico deste tipo de ruído.               

            Apesar de a gravação eletrônica poder armazenar os sons, submetê-los a  

sucessivas análises, facilitar a comparação da variação ao longo do tempo e 

eliminar diferenças de percepção entre os examinadores, existem muitos casos de 

falsos positivos, sendo possível que um número maior de pacientes tivesse um  

tratamento inapropriado (Tanzilli et al., 2001; Widmalm et al., 2006).               

             Segundo Bracco et al. (1997), entretanto, os sons gravados e não 

percebidos pelo exame clínico podem indicar sinais prévios de possíveis desordens 

que podem evoluir no futuro, portanto deveriam receber uma atenção maior.             

            Dworkin et al. (1990) encontraram que sucessivos pares de examinadores 

ouvindo e avaliando a mesma ATM irão discordar em relação ao som detectado por 

examinadores prévios por volta de 50% das vezes. Segundo John e Zwijnemburg 

(2001), os resultados de estudos anteriores mostraram uma confiabilidade superior 

quando os sons eram gravados e reproduzidos para os examinadores. 

            A reprodução e posterior análise melhoram a percepção dos sons, na 

medida em que tornam possível a repetição e amplificação dos sons, porém existe 

ainda um subjetivismo presente, pois há a dependência da classificação por parte 

dos examinadores. 

           Na tentativa de se eliminar o subjetivismo e aperfeiçoar o desempenho na 

detecção de ruídos articulares, tem sido proposta a gravação e análise nos domínios 

do tempo e da freqüência (análise espectral), como forma de se tentar aferir padrões 

característicos relativos a estalos, crepitações e até mesmo se existe diferença entre 

pacientes assintomáticos e pacientes sintomáticos para DTM.  

            No domínio do tempo, a partir das gravações realizadas, a presença de 

crepitação ou estalo foi localizada e assinalada através dos programas utilizados de 

uma maneira muito simples e eficiente. A possibilidade de reprodução sucessiva dos 

sons em casos duvidosos aliados a possibilidade de amplificação gráfica das ondas 

sonoras facilitaram a detecção dos sons. A análise gráfica e a reprodução dos sons 

gravados pelos microfones mostraram consistência entre os três ciclos de 

movimentos realizados de acordo com o RDC/TMD. 
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            Em relação ao emprego de microfones na presente pesquisa,             

opiniões contrárias ao seu uso argumentam que existe uma amplificação dos ruídos 

externos e em alguns casos de ruídos internos do próprio paciente, que podem 

comprometer a análise dos sinais, além do fato de não conseguirem captar baixas 

freqüências. Entretanto, na presente pesquisa verificou-se que o uso de microfones 

inseridos em campânulas de estetoscópios e a aplicação dos exames em uma sala 

fechada não interferiram nos resultados. Esta metodologia foi empregada com o 

objetivo de se conseguir maior isolamento acústico, evitando uma interferência maior 

de ruídos externos devido à grande sensibilidade dos microfones. 

          Diferentemente de Gay e Bertolami (1987a), que encontraram características 

únicas para cada tipo de som no domínio da freqüência , não foi encontrado um 

padrão que pudesse caracterizar uma crepitação ou um estalo nos eventos 

ocorridos nos pacientes, de acordo com os resultados obtidos por Sano et al., 

(1999).   

         Diversas discussões a respeito da faixa de freqüência existente nos ruídos e a 

importância de se analisá-las foram feitas por vários pesquisadores (Motoyoshi et 

al., 1995; Sano et al., 1999; Widmalm et al., 2003; Widmalm et al., 2006; Deng et al., 

2006). Na presente pesquisa, na análise no domínio da freqüência, a grande maioria 

dos sons mostrou freqüências até 250 Hz, com alguns casos alcançando 

freqüências de 2.000 Hz. A estrutura do sistema de gravação eletrônica e a análise 

dos ruídos articulares estão diretamente ligadas à freqüência alvo desejada. 

Portanto, os resultados são significantemente afetados pela freqüência de 

amostragem escolhida. A freqüência de amostragem de 44.1 kHz e a resolução de 

24 bits, adotados na pesquisa, foram suficientes para abranger todas as faixas 

encontradas com uma boa resolução.  

          A localização da origem do som através da análise gráfica dos sons gravados 

pode ser feita com mais consistência do que com o simples uso de estetoscópios ou 

por palpação. Análises gráficas mostraram menor intensidade do sinal presente no 

lado oposto, assim como a existência de atrasos no tempo. Esta diferenciação 

influenciou a percepção dos sons, e por conseqüência no diagnóstico final do 

RDC/TMD. 
           Os sons presentes obtidos da análise das gravações foram então 

comparados com os sons detectados pelos examinadores. Verificou-se a falta de 

concordância entre estes, com valores de kappa muito baixos, quando possíveis de 
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serem calculados (k=0.021 até k=0.147). A baixa concordância encontrada entre os 

próprios examinadores influenciou também na fraca concordância quando foram 

comparados com os sons detectados pela gravação.  

           A percepção dos sons feita em cada exame foi aplicada para realizar o 

diagnóstico através do protocolo RDC/TMD. Como existiu muita variação na 

detecção dos sons entre os examinadores e a gravação, existiu também 

considerável variação nos diagnósticos obtidos pelo protocolo. A necessidade, de 

acordo com o RDC/TMD, da presença de pelo menos dois sons presentes em três 

ciclos de movimento verticais ou laterais ou protrusivos associados com outros 

fatores contribuiu também para as diferenças observadas nos diagnósticos. 

          A partir dos diagnósticos obtidos, foi possível a comparação com os laudos 

dos exames de ressonância magnética realizados.  A tabela 5.10 mostra que a 

associação da gravação com o protocolo RDC/TMD obteve a melhor concordância 

em relação aos exames de RM (55,6%), quando comparados a percepção de som 

dos examinadores associados ao mesmo protocolo (36,1% a 52,8%). 

         O examinador 1 obteve índices de concordância muito próximos da gravação 

(52,8%), porém existiu uma variação muito notável entre os outros três 

examinadores (examinador 2 = 36,1%, examinador 3 = 38,9% e examinador 4 = 

47,2%).  

          A diferença observada entre as comparações feitas com examinadores, 

gravações e exames de RM podem ser devidas a uma série de fatores. Além da 

variação natural do fenômeno, da dependência subjetiva de examinadores, 

instrumentos de diagnóstico utilizados (RDC/TMD) e repetição de movimentos, 

existem ainda controvérsias a respeito dos exames de RM. Idealmente os exames 

de RM deveriam ser realizados imediatamente após as verificações, mas devido à 

dificuldade de agendamentos, estes foram feitos em um período não maior do que 

um mês de intervalo. Neste período, no qual os pacientes não receberam nenhum 

tratamento, podem ter existido variações que ocorrem naturalmente.  

         O som articular está presente em todos os métodos de exame e diagnóstico de 

pacientes com DTM, fazendo parte de um conjunto de características que são 

avaliadas para se alcançar o diagnóstico do paciente. Devido à diversidade de 

características envolvidas na DTM, a análise em conjunto de vários sinais e 

sintomas presentes, como preconizados pelo RDC/TMD, melhora o diagnóstico.               
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             Apesar das dificuldades em se detectar corretamente os sons articulares, foi 

observado que percentualmente a gravação obteve melhores resultados que os 

métodos de palpação e estetoscópios. É importante verificar que, de acordo com a 

percepção dos ruídos articulares, o diagnóstico através do protocolo RDC/TMD 

apresentou muita variação para um mesmo paciente, e assim o direcionamento para 

o tratamento pode muitas vezes não ser realizado corretamente.  

             O dispositivo desenvolvido para análise e gravação dos ruídos articulares 

mostrou ser de fácil manuseio e visualização, conseguindo uma superior detecção 

de ruídos. A comparação com exames de RM confirmou esta melhora, e, aliado ao 

baixo custo de confecção, indica que este protótipo pode ser utilizado como um 

promissor método na detecção dos sons. 
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7 CONCLUSÃO 

 

         Dentro das limitações deste estudo, concluiu-se que o protótipo do aparelho 

desenvolvido para a gravação para posterior análise dos sons articulares melhora a 

detecção dos ruídos articulares em comparação com os métodos de palpação e de 

estetoscópio, e obtém um melhor percentual de concordância com os laudos de RM, 

quando associado a outras características presentes no RDC/TMD. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Parecer Departamento de Radiologia – FMUSP 
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Anexo C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA CLÍNICA 
 
Nome do Voluntário: ______________________________________________ 
Idade: ___________ Sexo: __________ Nº do Termo: ___________________ 
      
O objetivo destas informações e termo de consentimento é firmar um acordo por 
escrito no qual o voluntário da pesquisa autoriza sua participação, sendo que este 
tem pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos eventuais a que se 
submeterá tendo livre arbítrio e sem qualquer coação. 
 
1 – Título do Trabalho 

 

ANÁLISE DE RUIDOS ARTICULARES COMO DIAGNOSTICO    

COMPLEMENTAR DE DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES 

2 – Objetivo 

 

      O objetivo deste estudo é verificar se a analise dos ruídos articulares pode servir 

como auxiliar de diagnostico de DTM. 

 

3 – Justificativa 

 

     Aparelho de baixo custo, simples, com eficácia maior que métodos 

convencionais, que dispensaria ou diminuiria a necessidade de exames de 

ressonância magnética. 

 

4 - Para a realização desta pesquisa a sua participação é muito importante, mas, 

para que isso      ocorra, é necessária a sua autorização, uma vez que utilizaremos 

alguns dados a seu respeito e realizaremos alguns exames. 

 

5 - Todos os procedimentos que serão realizados seguem abaixo, sendo que 

NENHUM DELES        IRÁ PROVOCAR DANOS À SUA SAÚDE: 
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a. Colheremos dados sobre sua história médica, odontológica, condições sócio-

econômicas, psico-sociais.  

b. Palpação muscular e exame da região articular para diagnostico de possível DTM. 

c. Gravação dos sons articulares, através de microfones posicionados no interior do 

conduto auditivo; 

d. Exame de Ressonância Magnética para diagnostico de DTM. 

 

 

6 - Desconforto – Risco e Dano 

     

       Não é esperado nenhum tipo de risco e dano para o voluntário. Algum 

desconforto poderá ocorrer durante o exame de palpação, caso a musculatura ou 

região articular apresentem-se inflamadas. O voluntário tem a garantia que receberá 

assistência integral durante todo o estudo. 

 

7- Benefícios do Experimento 

    

       O voluntário será beneficiado com o diagnóstico de DTM, através de RM, e terá 

ainda, em caso de necessidade, a disponibilidade de serviços integrados ao SOA, 

como por exemplo, placa, acupuntura, terapia a laser, hipnose, ortopedia, 

fisioterapia e fonoaudióloga. 

 

 

8 - Informações Adicionais 

       

      O voluntário tem a garantia que receberá respostas a qualquer pergunta ou 

esclarecimento de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios 

relacionados com a pesquisa. Com base na Resolução 196/96, fica absolutamente 

garantido o sigilo quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, no sentido 

de salvaguardar a privacidade dos voluntários. 

 

9 - Retirado do Consentimento 
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      O voluntário tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar da pesquisa não sofrendo nenhum tipo de penalidade.  

 

10 - Consentimentos pós-informação 

 

Eu, _________________________________________, tendo recebido estas 

informações certifico que estou suficientemente esclarecido de todos os itens acima 

relacionados e plenamente de acordo a ser voluntário nesta pesquisa clínica. 

 

 

 

São Paulo, ________ de ________________ de 20___. 

 

 

____________________________              __________________________ 

              

            Ass. do voluntário                                         Ass. do pesquisador 

 

____________________________ 

 

            Ass. da testemunha 

 
 
 
 
Telefones para contato:   

 

 Marcus Kanashiro – Cel.: 81111547 / Cons.: 3744-6091 

            End.: Rua Dr. Silvio Dante Bertachi 285 – Jd. Colombo – CEP 05625-000 

 

 Prof. Dra. Tomie N. Campos – Tel.:3091-7888 – FOUSP 

             

   Av. Lineu de Prestes 2227 – Faculdade de Odontologia 
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Anexo D – Protocolo RDC/TMD 
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