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1. RESUMO  

É importante identificar corretamente as normalidades ósseas da articulação 

temporomandibular (ATM), porque há variação anatômica dependendo do indíviduo 

e influências de fatores clínicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 

reconstrução computacional da cabeça da mandíbula baseada em imagens de 

ressonânciamagnética por meio de técnicas de segmentaçãovolumétricasemi-

automática utilizando um software livre com o intenção de classificação morfológica 

dessa estrutura da ATM. Foram utilizados conjuntos de imagens de 

ressonânciamagnética da ATM de aquisiçãovolumétrica, ponderadas em T1. Na 

técnica de segmentaçãosemi-automática são aplicados procedimentos de pré-

processamento e crescimento de regiões utilizando o software ImageJ. Os 

resultados obtidos serão comparados utilizando o métodosestatísticos. 

 

2. INTRODUÇÃO  
 
Variações na normalidade da morfologia condilar ocorrem em função da idade, sexo, 
padrão facial, carga funcional, força oclusal, tipo de maloclusão e entre os lados 
direito e esquerdo. A avaliação da morfologia da cabeça da mandíbula e sua relação 
com a maloclusão exibida pode ter implicações clínicas importantes para o 
diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico. O uso da RM na aquisição de 
imagem da ATM possui a vantagem sobre as outras modalidades na capacidade da 
técnica de produzir imagens de tecido moles e duros sem o uso da radiação. 
Atualmente, o uso de avançados softwares de computadores permitem transformar 
os dados das imagens em duas dimensões da RM em três dimensões (3D), o que 
possibilita reconstruir os componentes anatômicos da ATM detalhadamente 
detectando anormalidades do osso ou dos tecidos moles que, pela limitação das 
imagens em duas dimensões, passariam desapercebidas 

3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar por meio de um software livre de computação as diferentes morfologias 

(normais e patológicas) da cabeça da mandíbula através de imagens de RM. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

.Avaliar a morfologia da cabeça da mandíbula nas ATMs de indivíduos sintomáticos 

para DTM e um grupo controle;  

.Correlacionar a forma da cabeça da mandíbula com as características clínicas dos 

indivíduos;  



.Validar a reformatação computacional da cabeça da mandíbula como meio de 

diagnóstico.  

4. METODOLOGIA  

Sob supervisão do orientador, foram selecionadas as imagens de RM e dados 

clínicos de 55 indivíduos do arquivo do Laboratório de Neuroimagem da Faculdade 

de Ciências Médicas da UNICAMP. Para o processamento computacional, será 

usado o software ImageJ que é de domínio público, de fácil aquisição via internet e 

conhecido por sua interface intuitiva. Ele será usado sempre observando os cortes 

sagitais, segmentando a cabeça da mandíbula manualmente e após a reformatação 

computacional, a morfologia será determinada segundo o critério de classificação 

pro posta por Yale et. al, em 1966.Os dados de imagem serão armazenados em 

programa de gerenciador de banco de dados, ondejá se encontram as avaliações 

clínicas. Será realizada a análise estatística e verificação de Teste T entre grupos e 

testes de correlação com variáveis contínuas. Para a análise da distribuição de 

frequências entre os diferentes grupos estudados será utilizado o teste de Fisher ou 

Qui-quadrado. 

5. Para a reformatação computacional, utilizamos o software ImageJ 

(http://imagej.nih.gov/ij/) de domínio público, variante do software livre, e que 

apresenta ferramentas de manipulação de imagens semelhantes aquelas das 

Workstations, possibilitando reformatações. Este programa permite a segmentação 

semi-automática e/ou automática com escolha de diversas cores para as estruturas 

delineadas. Na segmentação, as semelhanças de níveis de cinza entre tecidos de 

mesma densidade, permitem a localização de bordas das imagens e, 

consequentemente,  o mapeamento total da estrutura estudada. Para este trabalho, 

está sendo usada a segmentação semi-automática. Nesta etapa é utilizado o 

método de crescimento de regiões para a extração da região da cabeça da 

mandíbula em 3D, aplicando um plugin do software ImageJ (CellOutliner). Esta 

técnica consiste na escolha, pelo operador, de uma “semente”, representada por um 

pixel da estrutura que se quer obter a imagem tridimensional. O pixel escolhido deve 

pertencer à região de interesse a ser segmentada, e por consequência, a cabeça da 

mandíbula (polos lateral e medial e porção inferior do colo mandibular). A 

segmentação então, realiza o agrupamento de pixels vizinhos com valores similares 



a um nível de tolerância pré-determinado pelo usuário. Após o agrupamento de 

pixels, a imagem é extraída das outras estruturas, obtendo a figura em 3D 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Parcialmente pode-se compreender que as alterações morfológicas no disco são 

influenciados pelo tipo de deslocamento, e as deformações são mais graves 

associados com casos de deslocamento sem redução e morfologia alterada da 

cabeça da mandíbula. 
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FIG 1: Interface do software 
ImageJ com a imagem de 
ATM de RM; método de 
segmentação por crescimento 
de regiões. 


