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1. RESUMO 
 

O objetivo do presente estudo foi identificar, por meio de levantamento epidemiológico, 

a prevalência e os padrões radiográficos da pneumatização do tubérculo articular e da 

fossa da mandíbula do osso temporal em radiografias panorâmicas digitais (RPD). 

Foram selecionadas e avaliadas 1.000 (mil) radiografias panorâmicas digitais 

procedentes de arquivo de imagens digitais de pacientes atendidos em um serviço 

público de radiologia odontológica e que tinham a radiografia panorâmica digital como 

exame radiográfico obtido com outras finalidades. Do total de 1.000 RPDs avaliadas, 

apenas 80 apresentaram a pneumatização do tubérculo articular e da fossa da 

mandíbula do osso temporal, correspondendo a uma taxa de prevalência 8% da 

população estudada no presente estudo. O sexo masculino apresentou maior 

prevalência da pneumatização na amostra avaliada. Verificou-se ausência de 

associação entre os sexos e o tipo de pneumatização (unilocular ou multilocular). 

Entretanto, foi verificado uma presença significativamente maior do tipo multilocular 

apenas para homens (p = 0,0138). Foi verificada uma associação significativa da faixa 

etária dos sujeitos com o tipo de pneumatização (p = 0,046). Quando analisada cada 

faixa etária separadamente, observou-se uma presença significativamente maior do tipo 

multilocular (p = 0,0023) apenas para a faixa etária >65 anos, não havendo diferença 

para as demais faixas etárias (p > 0,05). Os homens apresentaram pneumatização do 

tubérculo articular com maior ocorrência bilateral (p = 0,0335), entretanto isto não foi 

observado para o sexo feminino (p = 0,2799). Para a associação entre faixa etária e o 

local de ocorrência, observou-se apenas a existência de pneumatização bilateral 

significativamente maior (p = 0,0106) para os sujeitos entre 45 e 65 anos. Não foi 

observada associação (p = 0,096) entre do tipo de pneumatização do tubérculo articular 

(Unilocular ou Multilocular) e seu local de ocorrência (Unilateral ou Bilateral). Uma vez 

observada a ocorrência da pneumatização do tubérculo articular unilateralmente, não 

foi verificada diferença significativa (p = 1) entre os lados que a pneumatização ocorreu 

(direito ou esquerdo). 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

As variações anatômicas são consideradas variações da morfologia, dentro dos 

padrões de normalidade, apresentados por parte da população, que não se 

caracterizam por serem processos patológicos. O reconhecimento destas variações 

morfológicas é importante para distingui-las das alterações patológicas, e definir se a 

sua presença influenciaria no processo de saúde-doença, predispondo o indivíduo a 

alguma condição debilitante, ou seja, interferindo no tratamento proposto para uma 

enfermidade, ou na sua evolução. 

A pneumatização se refere ao desenvolvimento de cavidades intra-ósseas, com 

ar em seu interior. O maior exemplo destas pneumatizações são os seios paranasais, 

somando-se a estes, as células aéreas acessórias, as quais podem ocorrer inúmeros 

locais do crânio, em particular no osso temporal. (KOWALIK, 1967). 

No osso temporal, a pneumatização começa com a formação de pequenas 

cavidades aérea, resultantes de uma cavidade periosteal normal. Divididas em três 

estágios: infantil (do nascimento aos 2 anos de idade cronológica), onde as células 

aéreas se iniciam no antro mastóideo; transitório (de 2 aos 5 anos de idade 

cronológica), momento onde ocorre o desenvolvimento gradual da porção escamosa do 

osso temporal, com a migração das células aéreas para a periferia; e adulto, o estágio 

final que a pneumatização se completa, geralmente no final da puberdade, as células 

aéreas ficam mais evidentes radiograficamente devido a calcificação de suas paredes. 

(SHAPIRO, 1981). 

Por vezes, as pneumatizações acessórias atingem regiões musculares e 

distantes como o tubérculo articular e a fossa da mandíbula do osso temporal; cujas 

imagens radiográficas podem erroneamente ser interpretadas, como sugestivas de 

alterações patológicas, presentes no trabeculado ósseo. (VIRAPONGSE et .; 1995). 

A pneumatização do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso 

temporal geralmente é detectada por meio da radiografia panorâmica, em particular a 

elipsopantomografia. (TYDALL E MATTERSON,st 1985; DELUXE, 1995; HASNAINI, 

2000; KAUGARS; PANELLA ET AL. 2003). 

CARTER et al. (1999) demonstram em seu estudo a incidência e as 

características da pneumatização do tubérculo articular do osso temporal. Esta foi 



interpretada, radiograficamente, como sendo uma imagem radiolúcida, de densidade 

discretamente homogênea, de limites definidos e corticalizados presente no arco 

zigomático, similar as células aéreas mastóideas, e que não se estendia além da sutura 

zigomático-temporal; consideradas como provenientes da extensão das células aéreas 

do antro mastóideo para periferia, nas regiões do processo zigomático e tubérculo 

articular do osso temporal. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
O objetivo do presente estudo foi identificar por meio de levantamento 

epidemiológico, a prevalência e os padrões radiográficos da pneumatização do 

tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso temporal, por meio de radiografias 

panorâmicas digitais (RPDs), provenientes de um arquivo de imagens digitais de 

pacientes atendidos em um serviço público de radiologia odontológica e que tinham a 

radiografia panorâmica digital como exame radiográfico obtido com outras finalidades. 

Nas imagens radiográficas a presença de pneumatização do tubérculo articular e da 

fossa da mandíbula do osso temporal, bem como com sua localização e padrão 

radiográfico foram avaliadas, acordo com o gênero e faixa etária. 

 

4. MÉTODOS 
 
A amostra do presente estudo foi constituída por 1.000 (mil) RPDs, referentes a 

pacientes que necessitaram desta modalidade de exame radiográfico, para a realização 

de tratamento odontológico, pelas diferentes atividades da Clínica de Odontologia, e 

cujas imagens radiográficas, encontram-se nos prontuários de arquivos digitais do 

Arquivo da Clínica Odontológica do Curso de Odontologia da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto USP.  

As interpretações radiográficas foram realizadas em um ambiente com 

luminosidade adequada, utilizando-se um computador com monitor. 

Apenas um observador previamente treinado, por seu respectivo Orientador, 

interpretou as imagens radiográficas em questão. 



Para coletar as informações radiográficas de interesse ao trabalho, foi 

confeccionada uma ficha de coleta de dados com as seguintes informações: 

 Gênero e idade cronológica; 

 Presença de pneumatização do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do 

osso temporal, com sua localização e padrão radiográfico. 

A interpretação radiográfica da pneumatização do tubérculo articular e da fossa 

da mandíbula do osso temporal foi realizada, somente se forem observadas uma 

pneumatização clara e indubitável, localizada do tubérculo articular e fossa da 

mandíbula do osso temporal, como uma imagem radiolúcida, de densidade 

discretamente homogênea, de limites definidos e corticalizados, de forma unilocular ou 

multilocular. 

A análise estatística realizada neste estudo foi descritiva, baseada na frequência 

e percentual- desvio padrão, das características da amostra de radiografias 

panorâmicas (elipsopantomografias), quanto a: 

 Gênero e idade cronológica; 

 Localização da pneumatização (unilateral e bilateral); 

 Padrão radiográfico da pneumatização (unilocular ou multilocular); 

5. RESULTADOS 
 

 Um total de 1.000 RPDs foram avaliadas e apenas 80 apresentaram a 

pneumatização do tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso temporal, 

correspondendo a uma taxa de prevalência 8% da população estudada no presente 

estudo. Após o pareamento das radiografias por sexo e faixa etária, avaliou-se a 

pneumatização sua localização e padrão radiográfico conforme apresentado na Figura 

1. 

 

 



 
 

Figura 1 – Divisão dos sujeitos do estudo de acordo com sua faixa etária e sexo. 
 
 O teste Qui-quadrado de Pearson (χ²) não encontrou associação significante (p = 

0,388) entre o sexo dos sujeitos e o tipo de pneumatização do tubérculo articular, sendo 

ela unilocular ou multilocular. Entretanto, foi verificado uma presença significativamente 

maior do tipo multilocular apenas para homens (p = 0,0138; Teste Exato de Fisher), 

como pode ser observado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 – Distribuição do tipo de pneumatização do tubérculo articular de acordo com o 

sexo dos sujeitos. 

 

 Foi verificada uma associação significativa da faixa etária dos sujeitos com o tipo 

de pneumatização do tubérculo articular (p = 0,046; χ²). Quando analisada cada faixa 



etária separadamente, observou-se uma presença significativamente maior do tipo 

multilocular (p = 0,0023; Teste Exato de Fisher) apenas para a faixa etária >65 anos 

(Figura 3), não havendo diferença para as demais faixas etárias (p > 0,05). 

 

 
 

Figura 3 - Distribuição do tipo de pneumatização do tubérculo articular de acordo com a 

faixa etária dos sujeitos. 

 

 Por meio do teste χ², foi observada associação do local de ocorrência da 

pneumatização do tubérculo articular, se era unilateral ou bilateral, tanto com o sexo 

dos sujeitos (p = 0,012) quanto com a faixa etária (p = 0,014). Considerando a 

associação observada entre o local de ocorrência e o sexo dos sujeitos (Figura 4), 

verificou-se que os homens apresentam pneumatização do tubérculo articular com 

maior ocorrência bilateral (p = 0,0335; Teste Exato de Fisher), entretanto isto não foi 

observado para o sexo feminino (p = 0,2799). Para a associação entre faixa etária e o 

local de ocorrência (Figura 5), observou-se apenas a existência de pneumatização 

bilateral significativamente maior (p = 0,0106; Teste Exato de Fisher) para os sujeitos 

entre 45 e 65 anos. Adicionalmente, não foi observada associação (p = 0,096; χ²) entre 

do tipo de pneumatização do tubérculo articular (Unilocular ou Multilocular) e seu local 

de ocorrência (Unilateral ou Bilateral). Uma vez observada a ocorrência da 

pneumatização do tubérculo articular unilateralmente, não foi verificada diferença 



significativa (p = 1; Teste Exato de Fisher) entre os lados que a pneumatização ocorreu 

(direito ou esquerdo). 

 

 
 

Figura 4 - Distribuição do local de ocorrência da pneumatização do tubérculo articular 

de acordo com o sexo dos sujeitos. 

 

 
 

Figura 5 - Distribuição do local de ocorrência da pneumatização do tubérculo articular 

de acordo com a faixa etária dos sujeitos. 

 

 



6. DISCUSSÃO 
 

Diversos autores afirmam a importância do conhecimento e interpretação das 

pneumatizações do tubérculo articular, pois o planejamento de uma intervenção 

cirúrgica na região têmporo-mandibular deve ser criterioso a fim de se evitar acidentes 

trans-operatórios e complicações pós-cirúrgicas (BELTRAME ET AL, 2003; KAUGARS, 

MERCURI,LASKIN, 1986). A radiografia panorâmica mostra-se como uma ferramenta 

útil nesse contexto pois permite a visualização das estruturas maxilomandibulares e 

consequentemente a interpretação das pneumatizações que comprometem o tubérculo 

articular do osso temporal em exames radiográfico de rotina (HASNAINI, 2000; 

STOPPLER ET AL, 2003). No presente estudo, avaliou-se radiografias panorâmicas 

digitais de indivíduos de ambos os sexos representativos de uma amostra da população 

brasileira, da região de Ribeirão Preto, São Paulo.  

Do total de 1.000 RPDs avaliadas, apenas 80 apresentaram a pneumatização do 

tubérculo articular e da fossa da mandíbula do osso temporal, correspondendo a uma 

taxa de prevalência 8% da população estudada no presente estudo. O sexo masculino 

apresentou maior prevalência da pneumatização na amostra avaliada. Verificou-se 

ausência de associação entre os sexos e o tipo de pneumatização (unilocular ou 

multilocular). Entretanto, foi verificado uma presença significativamente maior do tipo 

multilocular apenas para homens (p = 0,0138). Foi verificada uma associação 

significativa da faixa etária dos sujeitos com o tipo de pneumatização (p = 0,046).  

Quando analisada cada faixa etária separadamente, observou-se uma presença 

significativamente maior do tipo multilocular (p = 0,0023) apenas para a faixa etária >65 

anos, não havendo diferença para as demais faixas etárias (p > 0,05). Os homens 

apresentaram pneumatização do tubérculo articular com maior ocorrência bilateral (p = 

0,0335), entretanto isto não foi observado para o sexo feminino (p = 0,2799). Para a 

associação entre faixa etária e o local de ocorrência, observou-se apenas a existência 

de pneumatização bilateral significativamente maior (p = 0,0106) para os sujeitos entre 

45 e 65 anos. Não foi observada associação (p = 0,096) entre do tipo de pneumatização 

do tubérculo articular (Unilocular ou Multilocular) e seu local de ocorrência (Unilateral ou 

Bilateral). Uma vez observada a ocorrência da pneumatização do tubérculo articular 



unilateralmente, não foi verificada diferença significativa (p = 1) entre os lados que a 

pneumatização ocorreu (direito ou esquerdo). 

Esperamos que com os resultados apresentados possamos ter um maior 

entendimento a respeito da epidemiologia da pneumatização o tubérculo articular e da 

fossa da mandíbula do osso temporal na população brasileira, de acordo com o gênero 

e idade, bem como o esclarecimento a respeito da sua localização e padrão 

radiográfico para os dentistas brasileiros a fim de fornecer aos profissionais o 

conhecimento e esclarecimento adequado a cerca da interpretação e diagnóstico 

dessas pneumatizações a fim de um correto plano de tratamento e prognóstico quando 

intervenções na região forem necessárias. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse estudo ao que se concerne a pneumatização do tubérculo articular do osso 

temporal e da fossa da mandíbula é possível concluir que é uma variação anatômica, 

que se dá pela pneumatização acessória do osso temporal. 

Em um total de 1.000 RPDs, 80 apresentaram pneumatização correspondendo a 8% 

da população estudada, onde: 

 Classificados pelo gênero havia 38 indivíduos do sexo masculino e 42 do 

sexo feminino.  

 Quanto ao padrão radiográfico, 27 casos eram uniloculares (59,25% feminino 

e 40,75% masculino) e 53 biloculares (49.05%feminino e 50,95% masculino). 

 Quanto à localização, 37 possuíam a pneumatização unilateralmente 

(67,57% feminino e 32,43% masculino) e 43 bilateralmente (39,53% feminino 

e 60,47 % masculino). 

Encontra-se a pneumatização geralmente em exames de rotina como achados 

radiográficos, e não deve ser considerado, sem que possua algum sinal ou sintoma, 

uma patologia. 
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