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RESUMO 

 

 

Durante o século passado, o diagnóstico por imagem na odontologia, foi dominado por 

radiografias, que são representações bidimensionais de estruturas tridimensionais, com 

sobreposição e distorções associadas. Com a introdução da tomografia computadorizada cone-

beam (TCCB), houve um aumento no interesse por esta tecnologia dado às vantagens, como 

melhor qualidade de imagem, reconstrução tridimensional, possibilidade de visualização 

craniofacial, e as doses de radiação mais baixas em comparação com a tomografia 

computadorizada convencional (TC). A TCCB pode ser aplicada em diversas áreas da 

Odontologia, tais como: implantodontia, cirurgia, traumatologia, periodontia, endodontia, 

ortodontia, articulações temporomandibulares. Contudo, os profissionais da saúde devem 

estar cientes que os avanços tecnológicos terão implicações importantes sobre a prática 

clínica. Estes mesmos profissionais devem conhecer as indicações, limitações e implicações 

antes de considerar a utilização de tal equipamento. Sendo assim, o presente estudo pretende 

analisar, criticamente, a utilização e indicação do exame de imagem TCCB na Faculdade de 

Odontologia de Bauru – USP. Ao mesmo tempo, pretende avaliar quantitativamente o uso 

deste equipamento em relação ao motivo da solicitação e a área bucal requisitada. 

 

Palavras - chaves: Radiografia; tomografia; diagnóstico.  
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ABSTRACT 

 

 

During the past century, the diagnostic for image in the dentistry, was dominated for 

radiographies, which are bidimensional representation of the tridimensional structure with 

superposition and distortion associated. With the introduction of cone-beam computed 

tomography (TCCB), there was an increased interest in this technology due to advantages 

such as better image quality, three-dimensional reconstruction, ability of craniofacial 

visualization and lower radiation doses compared with the conventional computed 

tomography (CT). The TCCB can be applied in various areas of dentistry such as dental 

implants, surgery, traumatology, periodontics, endodontics, orthodontics, temporomandibular 

joints. However, health professionals should be aware that technological advances have 

important implications for clinical practice. These same professionals should know the 

indications, limitations and implications before considering the use of such equipment. Thus, 

this study aims to analyze critically the use and indication of imaging examination TCCB in 

the Bauru Dental School - USP. At the same time, evaluate quantitatively the use of 

equipment for the purpose of the request. 

 

Key words: Radiography; computerized tomography; diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tomografia computadorizada (TC) é um método de diagnóstico por imagem que 

utiliza a radiação x e permite obter a reprodução de uma secção do corpo humano em três 

dimensões. Ao contrário das radiografias convencionais que delineiam a imagem em apenas 

um plano, a TC apresenta as relações estruturais em profundidade (BROOKS et al., 1993; 

FREDERIKSEN et al., 1994; PARKS, 2000). 

Recentemente, o exame de tomografia computadorizada mostra-se muito requisitado 

não somente na área médica, como também no cenário odontológico, sobretudo nas áreas de 

implantodontia, diagnóstico bucal, cirurgia e ortodontia.  

Em nosso país, nos últimos 5 anos os cirurgiões-dentistas acompanham grandes 

avanços no diagnóstico por imagem que permitem a visualização das estruturas humanas em 

três dimensões. Em odontologia, a última geração de aparelhos que permitem a obtenção de 

imagens inclui uma nova tecnologia: tomógrafos computadorizados com feixe cônico, 

conhecidos também como tecnologia cone bean. A imagem volumétrica, obtida em um 

aparelho com as características físicas e os tamanhos semelhantes aos aparelhos panorâmicos, 

foi facilmente adotada nas especialidades odontológicas. A interpretação de imagens em 3D 

das estruturas anatômicas, localização vestíbulo-palatino e vestíbulo-lingual de lesões e 

corpos estranhos, auxiliam o diagnóstico e melhora sensivelmente os planejamentos 

cirúrgicos e protéticos. A prescrição das imagens, entretanto, aumenta com o aumento do 

acesso a esta técnica aparentemente revolucionária.  

Este equipamento revolucionário foi desenvolvido no início da década de 70 pelo 

engenheiro inglês Hounsfield (HOUNSFIELD et al., 1973) e pelo físico norte-americano 

Comark, aos quais foram entregue o premio Nobel de medicina em 1979 (BROOKS et al., 

1993; PARKS, 2000). O primeiro aparelho de TC acomodava somente a cabeça do paciente e 

necessitava de 4,5 minutos para escanear uma fatia e mais 1,5 minuto para reconstruir a 

imagem no computador (BROOKS et al., 1993; PARKS, 2000). Contudo, houve um grande 

avanço tecnológico nos últimos 30 anos o que coibiu com a redução do tempo de aquisição e 

a qualidade das imagens, assim como com a redução da dose de radiação. Já na década de 

noventa que surgiu os primeiros relatos literários sobre a tomografia computadorizada de 

feixe cônico para uso na Odontologia. Mozzo et al., em 1998, apresentaram os resultados de 
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um novo aparelho de TC volumétrica para imagens odontológicas. Esta tecnologia era 

baseada na técnica do feixe em forma de cone e apresentava alta acurácia das imagens assim 

como uma dose de radiação equivalente a 1/6 da liberada pela TC tradicional (MOZZO et al., 

1998). Atualmente, os aparelhos já acomodam o corpo todo e a reprodução de uma secção 

ocorre em um segundo ou menos. Alguns equipamentos alcançaram tal perfeição, que 

reproduzem uma fatia em 0,5 a 0,1 segundo (PARKS et al., 2000). 

É esperado que a cada novo lançamento no mercado, haja uma grande procura por 

imagens que auxiliem o diagnóstico odontológico. Da mesma forma, um determinado tempo é 

necessário para que o solicitante, cirurgião-dentista, conheça os verdadeiros benefícios dos 

respectivos equipamentos.   

Os avanços tecnológicos na implantodontia são visíveis desde a década de 70 e 

impulsionam a solicitação de imagens, novos programas para análise do crescimento e 

desenvolvimento craniofacial e planejamento ortodôntico e cirúrgico. A preocupação com o 

volume da prescrição está relacionada não apenas ao custo, mas principalmente ao uso de 

radiação ionizante para obtenção da imagem. Hoje, se comparadas às doses utilizadas para 

obtenção de imagem em tomógrafos da área médica do tipo multslice, a TCCB apresenta 

maior custo-benefício, pois permite melhor visualização do trabeculado ósseo dentoalveolar, a 

realização medidas específicas em dentes e osso, com exposição do paciente á doses menores 

do que as utilizadas em tomografias multslice com custo pouco menor. 

As inúmeras vantagens da tomografia odontológica, entretanto, não justificam o 

excesso de solicitações. Especialmente, se considerarmos que a grande parcela de cirurgiões-

dentistas não possui conhecimento sobre a nova tecnologia para a interpretação correta das 

imagens. Sendo assim, dada a preocupação com o excesso na prescrição destas imagens, 

surgem as discussões relacionadas ao real acréscimo destas imagens ao diagnóstico e 

planejamento odontológico. Neste estudo nos propusemos avaliar as requisições para 

aquisição de TCCB no período de 2008 a 2011. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O uso de métodos tridimensionais (3D) para imagens faciais tem aumentado 

significativamente nos últimos anos. Durante o século passado, o diagnóstico por imagem na 

odontologia foi dominado por radiografias, que são representações bidimensionais de 

estruturas tridimensionais, associadas à sobreposição e distorção de imagens. Com a 

introdução da tomografia computadorizada cone-beam (TCCB) na odontologia, em 1998, 

houve um grande interesse nesta nova tecnologia dado às vantagens como: melhor qualidade 

de imagem, reconstrução tridimensional, a razão 1:1 que permitiu medições confiáveis, a 

possibilidade de visualização craniofacial, e as doses de radiação mais baixas em comparação 

com tomografia computadorizada (TC) tradicional (PALOMO et al., 2008). Contudo, é 

necessário controlar as doses de radiação envolvidas nestes exames.  

A TCCB, também conhecida por tomografia computadorizada de feixe cônico, utiliza 

um conjunto composto por um feixe de radiação com formato cônico e um receptor de 

imagens bidimensional, que gira em 360º, uma única vez, ao redor da cabeça do paciente. 

TCCB difere, entre outras, da TC na medida em que utiliza uma fonte de raios-x que produz 

um único feixe de cone de radiação em vez de um feixe de ventoinha (KALENDER, 2005). 

De maneira geral, os exames são realizados em aproximadamente trinta segundos, dos quais 

somente cinco ou seis são utilizados para exposição à radiação X (MOZZO et al., 1998). 

Durante o único giro do aparelho, são obtidas imagens bidimensionais em diferentes ângulos, 

as quais são enviadas ao computador e recompostas em uma imagem tridimensional inicial, a 

partir da qual se é possível obter reconstruções panorâmicas e cefalométricas. Como as 

imagens são geradas a partir de um único escaneamento, não existe a formação de ―gaps‖, ou 

seja, as imagens são compostas por voxels isotrópicos (altura = largura = profundidade) que 

resultam em imagens sem distorções e com maior nitidez (SCARFE et al., 2006). Segundo 

Ludlow et al. (2006), a dose de radiação absorvida pelo paciente durante as TCCB é de 45 

μSv, 135 μSv e 477 μSv para o NewTom-9000®(QR, Verona, Italy), i-CAT® (Imaging 

Sciences International, Hatfield, PA, USA) e Mercuray® (Hitachi Medical Systems America, 

Twinsburg, OH, USA), respectivamente. Apesar deste avanço tecnológico e da qualidade da 

imagem obtida, as TCCB ainda levam a uma maior absorção da radiação, quando comparadas 

com alternativas mais simples de exames, como as radiografias periapicais (1-8.3 μSv), 

panorâmicas (4-30 μSv) e cefalométricas laterais (2-3 μSv), devendo ser prescritas com 
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critério e em casos bem selecionados (COMMISSION OF EUROPEAN COMMUNITIES, 

2009). A natureza 3D dos dados de imagem resultantes pode ser utilizada para visualizar 

estruturas internas e calcular os parâmetros tais como o volume, área superficial e superfície / 

volume de orientação (REIMANN et al., 1997). Contudo, segundo Farman, em 2005, o risco 

provocado pela exposição à radiação ionizante deve ser sempre confrontado pelo benefício 

em potencial desse exame para o paciente.  

As principais vantagens da aquisição da imagem tomográfica pela tecnologia TCCB 

são: 1) Reconstrução direta dos pontos radiografados por reconstruções axiais, coronais e 

sagitais sem reformatação; 2) Sofisticação tecnológica, em que a velocidade da totalidade do 

corte é controlada através de um programa eletrônico e não  por velocidade do tubo de raios 

X; 3) Mesmas condições de tempo de escaneamento, através de uma simples aquisição, 

diminuindo, sobremaneira, a dose de radiação e dispensando o mecanismo de cortes. A TCCB 

pode ser aplicada em diversas áreas da Odontologia, dentre elas: implantodontia (HATCHER 

et al., 2003; QUERESBY et al., 2008), cirurgia (QUERESBY et al., 2008); traumatologia 

(HEILAND et al., 2004; QUERESBY et al., 2008); endodontia (PATEL et al., 2007; 

COTTON et al., 2007); ortodontia (KORBMACHER et al., 2007) e no estudo das estruturas 

ósseas das articulações temporomandibulares (ATM) (HONDA et al., 2004; HONEY et al., 

2007). Esse tipo de tecnologia permite a criação de protótipos, a realização de simulações 

cirúrgicas, análises cefalométricas e uma série de outros trabalhos sem a necessidade da 

presença física do paciente, oferecendo ao profissional, a possibilidade de realizar um melhor 

diagnóstico bem como selecionar a terapia mais indicada para o caso. 

Em se tratando das indicações cirúrgicas, esta tecnologia tem melhorado a eficiência 

dos cirurgiões orais e bucomaxilofaciais em consultórios particulares, onde o acesso à 

imagem transversal agora se tornou mais rápida e mais fácil do que na prática hospitalar. 

Antes da introdução da TCCB, a radiografia panorâmica era a ferramenta de imagem mais 

comum em lesões e cirurgia maxilo-faciais. Somente casos limitados eram avaliados com 

corte transversal de imagem. Principais utilizações do exame TCCB na prática da cirurgia oral 

incluem: extração cirúrgica de terceiros molares e dentes impactados, rastreamento dos canais 

alveolar inferior, planejamento de implante, avaliação de cistos e tumores, diagnóstico de 

fratura, planejamento de cirurgia ortognática, avaliação das articulações 

temporomandibulares, e como um auxílio no diagnóstico de sintomas inexplicáveis de dor 

(ALHAMAD et al., 2012). 
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Na avaliação de cistos ou tumores benignos, radiografias intrabucais ou panorâmica 

mostram apenas as duas dimensões da lesão. A observação da terceira dimensão, ou seja, 

extensão vestíbulo-lingual de uma lesão, exige radiografias adicionais obtidos em 90 graus a 

partir da exibição original. A TCCB registra todas as três dimensões da imagem (axial, 

coronal e sagital) multiplanar. Tais pontos multiplanares fornecem informações importantes 

sobre a presença e extensão da reabsorção óssea, esclerose do osso vizinho, a expansão 

cortical e calcificações internas ou externas, e proximidade à estruturas  vitais (KANEDA et 

al., 2003). Além da avaliação pré-cirúrgica de cistos benignos agressivos ou tumores, a TCCB 

também é útil no acompanhamento pós-cirúrgico das margens de lesões que podem admitir 

uma alta taxa de recorrência. Em relação aos componentes ósseos, as medições sobre as 

imagens da TCCB admitem precisão com menos de 1% de erro. Em comparação, radiografias 

panorâmicas não são confiáveis para registrar o tamanho de uma lesão devido a possibilidade 

de ampliar o erro (STRATEMANN et al., 2008). A limitação das radiografias simples, que 

descrevem as margens de uma lesão benigna, também é encontrada no diagnóstico de lesões 

malignas. Uma lesão apresentando aparência "benigna" em uma radiografia panorâmica 

poderia revelar características malignas em fatias finas de TCCB. Ao contrário das margens 

lisas dos cistos e tumores benignos, as margens dos tumores malignos são irregulares. 

Imagens de TC podem identificar tais margens e fornecer informações nas fases iniciais de 

uma lesão maligna. A vantagem da TCCB sobre TC convencional reside na dose de radiação 

mais baixa e custo inferior (CLOSMANN et al., 2007).  

A obstrução das glândulas salivares tem sido diagnosticada por uma variedade de 

métodos incluindo películas simples, sialografia, ultra-som, TC e ressonancia magnetica 

(SARTORETTI-SCHEFER et al., 1999; SUMI et al., 1999). A sialografia é uma excelente 

modalidade para demonstrar a anatomia do ducto e a presença de pedras (NGU et al., 2007; 

BROWN et al., 1997), é considerada o método menos invasivo. Contudo,estudos apresentam 

relatos de falhas em casos de pequenas pedras semi calcificadas (BODNER, 1993). A 

sensibilidade deste exame para a detecção de pedra salivar é relatada como sendo 75,0%. A 

TC convencional tem sido utilizado para a detectar cálculos salivares e, embora mais sensível 

que as radiografias convencionais na detecção de calcificações salivares, não é indicada como 

rotina para pacientes com suspeita de obstrução dos ductos salivares (HANSSON et al., 1987; 

HANSSON et al., 1988) devido o alto custo e as altas doses de radiação. A ressonancia 

magnetica é relatada ser um método adicional de valioso diagnóstico em casos difíceis, ou 

quando há necessidade de diagnosticar tecidos moles. Para detectar sialolitos, a ressonância 
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magnética apresenta uma sensibilidade de 69% (VARGHESE et al., 1999). Desde a 

introdução da TCCB na odontologia em 1998, as aplicações tornaram-se rotineiras para 

procedimento pré-cirúrgicos, instalação de implantes dentários, e avaliações de terceiros 

molares. A requisição da TCCB para o diagnóstico de cálculo salivar, têm recebido pouca 

atenção na pesquisa (DRAGE et al., 2009). Contudo, na necessidade de exames precisos, 

quando se trata de cálculos pequenos e possibilidade de sobreposição por estruturas 

anatomicas, a TCCB deve ser requerida. 

Exames radiológicos tradicionais são, normalmente, limitados. As imagens são 

capturadas e exibidas em 2D por meio de uma película radiográfica ou sensores digitais e são 

adequadas para determinar a localização e estimar o tamanho do tumor. Contudo, devido as 

desvantagens das radiografias em 2D, tais como: distorção geométrica, a falta de detalhes, e 

inúmeros artefatos que necessitam de cuidados para interpretar, a TCCB tem sido cada vez 

mais requisitada em cirurgia oral e maxilofacial (MUNK et al., 1997; DE VOS et al., 2009). 

Neste contexto, em 2012, KOÇAK-BERBEROĞLU et al., apresentaram quatro casos clínicos 

de tumor keratocisto odontogênico (TKO) e compararam o diagnóstico por meio de imagem 

utilizando TCCB e radiografia panorâmica. Os autores concluíram que a TCCB é mais útil 

para o diagnóstico de TKO e também para o correto planejamento cirúrgico comparado a 

radiografia panorâmica. As informações fornecidas pela TCCB são mais detalhadas para 

avaliar as bordas da lesão e a relação das lesões com as estruturas anatômicas adjacentes. 

Outro ponto importante deste estudo foi enfatizar que os radiologistas maxilofaciais devem 

estar cientes dos achados tomográficos característicos da TKO a fim de diferenciar a lesão das 

demais (KOÇAK-BERBEROĞLU et al., 2012).  

A radiografia convencional é uma sombra em duas dimensões de um objeto em tres 

dimensões. Detecção de fraturas de raiz em radiografias é mais influenciada pela direção do 

feixe de raio x, que deve passar através da linha da fratura. O exame em 3D supera esta 

limitação permitindo a visualização da terceira dimensão, enquanto, ao mesmo tempo elimina 

as sobreposições (LUDLOW et al., 2003). Dolekoglu et al., 2010, discutiram e ilustraram o 

uso clínico da TCCB para o diagnóstico de fraturas maxilo-faciais em um paciente 

traumatizado por meio um caso clínico. O paciente em questão se apresentou à clínica da 

universidade com limitação de abertura bucal. De acordo com a análise cefalométrica em 2D, 

nenhuma fratura existia. Como as tomografias computadorizadas na região encefálica não 

mostram os detalhes com clareza, especialmente no lado esquerdo, a ressonância magnética 

(MRI) foi solicitada e, novamente, o paciente foi informado que não havia lesão. Após 17 
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dias, o paciente foi encaminhado para realização de exame dentário dado a continua limitação 

de abertura bucal. Radiografia panorâmica identificou as fraturas condilares. Contudo, foi à 

reconstrução frontal e os cortes sagitais de TCCB que evidenciaram: fratura alveolar na região 

do incisivo inferior esquerdo e duas linhas de fratura verticais no osso alveolar entre os dentes 

17, 18 e 14, 15, respectivamente. Em conclusão, TCCB deve ser considerada como uma 

técnica de radiografia adequada em casos variados, especialmente para pacientes portadores 

de traumas na região oral e maxilofacial quando todos os outros métodos radiográficos são 

inadequados (DOLEKOGLU et al., 2010). 

Outra aplicação comum da TCCB está, também, no planejamento e avaliação cirúrgica 

de dentes inclusos (SCARFE et al., 2007). O modelo em 3D deve ser reprodutível e de fácil 

aplicação para diferentes indivíduos, permitindo ao cirurgião e ortodontista determinar a 

melhor abordagem clínica para tratamento de caninos impactados. Para o cirurgião, conhecer 

a localização precisa do dente iria reduzir a capacidade de invasão da cirurgia. A localização 

espacial em 3D do canino impactado iria ajudar o cirurgião / ortodontista a prever a força 

ortodôntica a ser aplicada para mover o canino de forma eficiente, sem causar danos aos 

dentes adjacentes (OBEROI et al., 2012). Estudos têm informado que a imagem 2D com 

raios-x panorâmico não é um método confiável para a localização de caninos impactadas 

(NAPAL et al., 2009). Kau et al.. 2009, afirmaram que em casos ortodônticos complexos, 

como caninos impactados, lábio leporino e fenda palatina, exame de imagem em 3D é 

obrigatório e a TCCB é o método de escolha (KAU et al., 2009).  

Recentes avanços nas técnicas radiográficas empregadas em implantodontia têm 

aumentado a precisão do planejamento pré-cirúrgico (VAN DE VELDE et al., 2008). As 

imagens devem possuir apropriada qualidade para o diagnóstico e não conter artefatos que 

comprometam as avaliações das estruturas anatômicas. A finalidade do exame inicial 

radiográfico é avaliar o estado geral da dentição remanescente, identificar e caracterizar a 

localização e natureza das regiões edêntulas, e detectar anormalidades anatômicas regionais e 

patologias. Qualquer um destes pode ter implicações importantes no calendário geral e 

seqüenciamento de fases de tratamento, como protocolos de implantes com carga imediata 

(TYNDALL et al., 2012). Existem os riscos de lesão ao nervo alveolar inferior e perfuração 

do seio maxilar, como resultado do planejamento pré-cirúrgico inadequado, devido à 

discrepância entre as medidas radiográficas e as dimensões reais. Os valores em relação a 

altura e a espessura do osso alveolar e a identificação da morfologia óssea são indispensáveis 

para a colocação ideal de implantes dentários. Quando a região posterior da maxila e da 
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mandíbula são considerados, a localização de estruturas anatômicas importantes, tais como o 

canal mandibular e seio maxilar devem ser identificados com cuidado para seleção do 

comprimento adequado do implante (BOLIN et al., 1996; LINDH et al., 1992). A Academia 

Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial (AAROM), em 2000, publicou um documento, 

sobre o papel da TC no planejamento de implantes dentais, recomendando que alguma forma 

de corte transversal deveria ser utilizado para os casos de cirurgia com implante e que a 

tomografia convencional deveria ser o método de escolha  para adquirir previsibilidade no 

procedimento e informar a real situação ao paciente (TYNDALL et al., 2000; TETRADIS et 

al., 2010). Estas técnicas de corte transversal de imagem exibem várias precisões. Tomografia 

linear é relatada ser significativamente menos precisa do que a tomografia espiral na detecção 

de canal mandibular (HANAZAWA et al., 2004). No entanto, foi observado que a medição do 

volume ósseo disponível apenas por meio de tomografia espiral pode levar a uma situação 

perigosa, porque a altura óssea vertical disponível é exagerada em relação a radiografia 

panorâmica (FREI et al., 2004). A ampliação da imagem na TC corresponde a 0 a 4% 

(REDDY et al., 1994). A TC pode oferecer reconstrução volumétrica direta, em menor tempo 

e apresentar interpretação conveniente sem a sobreposição de imagens (HANAZAWA et al., 

2004); em contrapartida, libera uma alta dose de radiação (AL-EKRISH et al., 2011). A 

TCCB foi desenvolvida para superar esta limitação (HASHIMOTO et al., 2003; MOZZO et 

al., 1998). As imagens da TCCB são conhecidas por apresentar maior qualidade em 

comparação as imagens de TC com dose de 1/400 de radiação da TC convencional 

(HASHIMOTO et al., 2003; AL-EKRISH et al., 2011).  

Cada tipo de radiografia possui vantagens e desvantagens. A dose de radiação, a taxa 

de ampliação, e indicações específicas precisam ser consideradas quando da escolha para o 

planejamento pré-cirúrgico. Hu et al. 2012, determinaram a confiabilidade do planejamento 

pré-cirúrgico com base na utilização de dois tipos de imagens radiográficas: radiografia 

panorâmica digital (RPD) e tomografia computadorizada cone beam, ambas realizadas por 

dentistas iniciantes em cirurgias de implantes. Ao mesmo tempo, quantificaram as diferenças 

nas medidas entre imagens radiográficas e TCCB. Os autores observaram que erros médios de 

medição pré-operatória foram significativamente menores para TCCB do que para RPD na 

região maxilar. O erro médio de medição entre radiografias e amostras reais foi, também, 

significativamente menor para TCCB do que para RPD não apresentando diferença nos 

resultados se tratando da mandíbula. Em conclusão, este estudo recomenda o planejamento 

pré-cirúrgico utilizando TCCB na maxila quando uma estrutura em um local vestíbulo-lingual 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Hu%2BKS%5bauth%5d
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necessitar ser avaliada, uma vez que, esta modalidade de imagem fornece informações que 

não podem ser obtidas a partir de RPD. 

Na clínica ortodôntica, o tamanho, posição e relações de estruturas craniofaciais eram 

avaliadas utilizando radiografia cefalométrica lateral como uma ferramenta essencial para 

compreender a etiologia da má oclusão. Desde que as telerradiografias foram introduzidos na 

clínica ortodôntica, em 1931, elas têm sido utilizadas para o estudo sobre o crescimento 

craniofacial, para  o diagnóstico ortodôntico e plano de tratamento, para avaliar os resultados 

do tratamento, e para prever o crescimento craniofacial. Contudo, as imagens de duas 

dimensões (2D) admitem limitações como ferramenta de diagnóstico para deformidades 

dentofaciais. Para resolver este problema, imagens tridimensionais (3D) reconstruídas 

utilizando TC foram introduzidas, o que tornou possível avaliar o relacionamento de 

estruturas anatômicas de forma adequada durante o planejamento cirúrgico. Além disso, os 

dados de imagem em 3D podem ser utilizados para simulação cirúrgica reconstruídas em 

monitor de computador, simulação cirúrgica real para o modelo estereolitográfico produzido 

com dados de imagem em 3D, e construção de guias cirúrgicos. Não obstante, e como já dito 

anteriormente, a TC apresenta limitações, tais como o custo, alta taxa de radiação e 

dificuldade de acesso. O recém-desenvolvimento da TCCB na odontologia aumentou o uso 

prático no campo ortodôntico clínico dadas as vantagens como o custo-eficácia, menor dose 

de radiação, e mais acessibilidade em comparação com a TC. Por conseguinte, os 

ortodontistas têm o dever de preservar a saúde do paciente e sempre buscar o melhor 

tratamento. Esta busca começa com exames que exigem a menor quantidade de dose de 

radiação para tratar o paciente de forma adequada (LORENZONI et al., 2012). Ao decidir 

quando usar TCCB em ortodontia, o profissional deve realizar uma análise de benefício-risco 

(RENFREW et al., 1992). Muitos ortodontistas não requererem uma série completa de 

radiografias intraorais para o planejamento ortodôntico e esta prática reduz drasticamente a 

dose de radiação transmitida para o paciente quando comparado com a TCCB. Isto é 

particularmente importante quando se lida com crianças, sendo estas mais suscetíveis à 

radiação (HAGMAR et al., 1998). No entanto, em alguns casos, o diagnóstico por meio deste 

exame de imagem é dificultado uma vez que a radiografia panorâmica mostra grandes 

distorções que impedem o diagnóstico de alterações sutis, tais como cárie e reabsorção nos 

estágios iniciais. De acordo com Ludlow et al. 2006, o profissional não deve indicar um 

método de imagem a partir das doses de radiação geradas entre os procedimentos de 

diagnóstico, uma vez que a qualidade do diagnóstico não pode ser separada da dose utilizada.  
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A alta prevalência e o aumento do número de crianças que realizaram e realizam 

tratamento ortodôntico levanta um assunto importante: o uso da radiação ionizante com 

finalidade de diagnóstico aumenta o impacto na saúde pública (HUJOEL et al., 2008). Estas 

preocupações existem devido à capacidade dos raios-X induzirem mutações no DNA, 

aumentando assim o risco de câncer (CERQUEIRA et al., 2008). Além disso, as crianças 

podem expressar um aumento da susceptibilidade aos riscos ambientais, infecção crônica e 

inflamação, uma vez que apresentam diferenças na absorção, metabolismo e excreção de 

agentes mutagênicos em potenciais (HAGMAR et al., 1998). De acordo com Memon et al., 

2010, há uma forte relação entre exposição aos raios das radiografias dentais e um maior risco 

de câncer de tireóide (MEMON et al., 2010). 

Radiografias são os exames auxiliares mais precisos e menos subjetivos de diagnóstico 

disponíveis aos endodontistas para a análise das doenças que acometem a maxila e a 

mandíbula. Os raios X convencionis usam uma película analógica ou digital, receptor para 

produzir imagem bidimensional (2D) de um objeto tridimensional (3D). As estruturas 

anatômicas que circundam o dente podem sobrepor e tornar difícil de interpretar a imagem de 

raios-X convencional (GOLDMAN et al., 1972; GOLDMAN et al., 2004). As radiografias 

são consideradas uma parte importante do tratamento de canal, especialmente para 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento. No entanto, exames radiográficos de rotina não 

demonstram com precisão a presença de lesão, o tamanho real da lesão e a relação espacial 

com as estruturas anatômicas (COTTI et al., 2002). Neste momento, a TCCB surge como uma 

nova tecnologia, também, como exame complementar para auxiliar o diagnóstico de lesões 

endodônticas (MOL et al., 2000; NAIR et al., 2007). Potenciais aplicações da TCCB na 

endodontia incluem: diagnóstico de patologia endodôntica e morfologia do canal, a avaliação 

da patologia de origem não-endodôntica, a avaliação de fraturas radiculares e trauma, a 

análise de reabsorção radicular externa, interna e reabsorção cervical e planejamento pré-

cirúrgico (COTTON et al., 2007).   

Reabsorção radicular é a perda de tecido dental duro (ou seja, cemento e dentina) 

como resultado da ação das células odontoclásticas. Estas lesões podem ser observadas em 

dentes permanentes, geralmente, resultantes de trauma e inflamação crônica pulpar e/ou 

periodontal. Além disso, o desenvolvimento destas lesões pode ser induzido por pressão sobre 

o ligamento periodontal causada tanto pelo movimento ortodôntico, tumores, ou erupção 

dentária. O prognóstico das reabsorções radiculares é mais favorável quando a detecção 

ocorre nas fases iniciais do desenvolvimento. Em alguns casos, o tratamento consiste 
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exclusivamente na remoção do estímulo e tratamento endodôntico. Contudo, nas fases 

iniciais, as reabsorções são geralmente assintomáticas e não podem ser detectadas por 

radiografias de rotina. Um diagnóstico preciso é essencial para um plano de tratamento 

adequado a ser concebido. As dificuldades na detecção precoce das reabsorções radiculares 

externas dependem do local, e das dimensões das lesões, pequenas áreas de reabsorção são 

mais difíceis de diagnosticar (DURACK et al., 2011). Da mesma forma, as lesões que 

ocorrem nas superfícies vestibular ou lingual são mais difíceis de visualizar comparadas 

àquelas em superfícies proximais, devido à sobreposição radiográfica das estruturas 

anatômicas (WESTPHALEN et al., 2004; SILVEIRA et al., 2007). Neste contexto, a TCCB 

tem sido utilizado com sucesso para avaliar a verdadeira natureza e gravidade das lesões 

resultantes de reabsorção interna e externa (COHENCA et al. 2007, PATEL e DAWOOD 

2007) indicando que o clínico pode com confiança diagnosticar e controlar o defeito. 

Doença periapical pode ser detectada precocemente por meio deste exame dada à 

eficiência em avaliar a verdadeira dimensão, extensão, natureza e posição das lesões 

periapicais e, possíveis reabsorções. Fraturas de raiz, anatomia do canal radicular, e a real 

natureza da topografia do osso alveolar ao redor dos dentes também podem ser observadas. 

Os exames TCCB são desejáveis na avaliação de dentes posteriores previamente a cirurgia 

periapical. Nesta ocasião, é possível determinar a espessura do osso cortical e esponjoso com 

precisão, assim como a inclinação das raízes em relação à maxila e a relação das estruturas 

anatômicas, como o seio maxilar e o nervo alveolar inferior com os ápices radiculares 

(PATEL et al., 2007). 

Os exames de imagem também são requeridos com a finalidade de avaliar as 

condições periodontais e perrimplantares. Mengel et al. (2006) compararam a precisão e a 

qualidade da representação dos defeitos peri-implantares de radiografia intra-oral, radiografia 

panorâmica, tomografia convencional e TCCB. Os autores observaram que as TCCB e TC 

convencional foram capazes de medir todos os defeitos ósseos com um alto nível de precisão. 

Por outro lado, as radiografias periapicais só poderiam detectar os defeitos nos planos mésio 

distais e craniocaudal.  

O exame radiológico é uma parte essencial do diagnóstico e tratamento da doença da 

articulação temporomandibular. Avaliação precisa da ATM tem sido difícil devido à 

superposição de outra estrutura em gráficos de rádio de convenções (BARGHAN et al., 

2012). A Academia Americana de Dor Orofacial classifica DTM como distúrbios da 
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musculatura mastigatória e distúrbios articulares (LEEUW et al., 2008). Este último grupo 

inclui transtornos de desenvolvimento e adquiridos, distúrbios do disco articular, doenças 

inflamatórias, osteoartrite, deslocamento condilar, anquilose e fratura. Estas classificações são 

diagnosticadas, inicialmente, com base nos sintomas apresentados e no exame clínico 

(PETERSSON, 2010). No entanto, o exame clínico é insuficiente para avaliar completamente 

os componentes dos tecidos ósseo e mole da ATM e, portanto, a imagem é utilizada para 

aumentar a confiabilidade do diagnóstico. Ao longo das últimas três décadas, avanços em 

imagens fizeram contribuições importantes para melhorar o diagnóstico de DTM. É 

importante ressaltar que os achados de imagem também desempenham um papel importante 

em influenciar o tratamento clínico de pacientes com DTM (WHITE et al., 1995). Sendo 

assim, vários tipos de exames de imagens têm sido utilizados para exames da ATM, dentre 

eles: radiografia simples, CT, ressonância magnética (RM), e, recentemente, TCCB. As 

projeções em 2D sofrem sobreposição das estruturas sobrejacentes, o que compromete a 

capacidade para detectar alterações da ATM patológicas (BROOKS et al., 1997). Embora 

estas imagens envolvam técnica simples e relativamente barata, não mostram a superfície 

articular total da ATM, as estruturas são distorcidas e muitas vezes há sobreposição do 

processo zigomático (CROW et al., 2005). As radiografias panorâmicas têm uma baixa 

confiabilidade e baixa sensibilidade para detectar alterações ósseas da ATM e, portanto, são 

de valor limitado na avaliação radiográfica da ATM. Para superar os problemas com 

sobreposição e distorção de imagem, a tomografia convencional linear foi empregada para 

substituir à panorâmica. Contudo, esta modalidade de tomografia subestima alterações ósseas 

pequenas e, portanto, a precisão do diagnóstico continuou limitada (AHMAD et al., 2009; 

SHINTAKU et al., 2009).  

Com o advento da tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT), essas 

barreiras foram superadas. Unidades TCCB estão localizadas em escolas de odontologia, 

laboratórios radiológicos e consultórios particulares, e proporcionaram um maior acesso a esta 

tecnologia. A eficácia do diagnóstico por meio da TCCB é apropriada como a tomografia 

computadorizada convencional e superior à radiografia panorâmica (HONEY et al., 2007). 

Diretrizes recentes recomendam TCCB como a modalidade de escolha para avaliação de 

alterações ósseas na ATM, dada a menor dose de radiação e a crescente disponibilidade deste 

equipamento (AHMAD et al., 2009). Os objetivos da imagem obtida por meio da TCCB em 

relação à ATM são avaliar a integridade das estruturas ósseas na presença de distúrbios 
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suspeitos, para confirmar a extensão e estágio de progressão da desordem e para avaliar os 

efeitos do tratamento.  

Em 2012 Barghan et al. discutiram, por meio de uma revisão de literatura, as 

aplicações do exame TCCB para a avaliação da ATM. Nesta revisão os autores destacaram 

algumas patologias passiveis de identificação pelo exame TCCB, são estas: osteoartrite, artrite 

inflamatória, condromatose sinovial, degeneração interna de o disco articular, trauma, 

anquilose, hiperplasia coronoide e neoplasmas. Os autores concluíram que CBCT está 

evoluindo como a modalidade de escolha para avaliação dos componentes ósseos da ATM. 

Esta modalidade fornece imagens de alta resolução multiplanar da ATM, e mais importante, 

uma menor dose de radiação em comparação com a TC. Ao mesmo tempo, fornece 

informação essencial para auxiliar o diagnóstico de uma variedade de DTM (BARGHAN et 

al., 2012). 

A literatura científica é rica em se tratando de indicações para o uso da TCCB assim 

como das vantagens para como exame complementar. Não obstante e independente do 

alcance tecnológico, a indicação e a solicitação de determinado exame deve estar regulada na 

necessidade individual de cada paciente, na queixa principal e nos achados clínicos. O exame 

de imagem está indicado sempre que o exame clínico não for suficiente para elaborar o 

diagnóstico de um plano de tratamento adequado ou para complementar o mesmo, respeitando 

a experiência, bom senso e a capacidade de julgamento do profissional. Por conseguinte, o 

objetivo deste estudo é analisar, criticamente, a utilização do Tomógrafo Cone Beam na 

Faculdade de Odontologia de Bauru – USP e relacionar, quantitativamente, o motivo do 

exame requisitado. 
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3 PROPOSIÇÃO  

 

 

 O objetivo geral deste estudo foi realizar uma análise crítica descritiva sobre a 

utilização  do Tomógrafo Cone Beam na Faculdade de Odontologia de Bauru – U.S.P. 

e a indicação dos exames de imagem por ele realizados. 

 O objetivo específico foi avaliar quantitativamente o uso do Tomógrafo de Feixe 

Cônico - Cone Beam em relação à finalidade do exame de imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

 

 



39 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente projeto obteve o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Odontologia de Bauru – USP, comprovante de número 016386/2012, corroborada pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

4.1 Delineamento do estudo 

Para realização desse estudo foram analisados requisições de pacientes submetidos ao 

exame de imagem - tomografia computadorizada de feixe cônico na Faculdade de 

Odontologia de Bauru – USP (Figura 1). 

A pesquisa foi realizada por um único examinador, sendo este o próprio pesquisador, 

no período compreendido entre os anos de 2008 a 2011. O examinador avaliou e registrou 

todos os dados interessados ao projeto.  

Critérios de inclusão: todas as requisições do período selecionado foram incluídas na 

pesquisa. Foram excluídas apenas as requisições que apresentaram ausência de dados ou 

dados incompletos em relação ao motivo da solicitação.  

Os dados obtidos foram organizados em protocolo próprio, transferidos para uma 

planilha eletrônica, analisados e distribuídos a outras planilhas do mesmo programa para a 

criação do quadro contendo, dentre outras informações, o motivo pelo qual o exame foi 

solicitado. O anexo 1 representa a organização dos dados no quadro em questão.   

 

4.2 Análise dos registros 

Para realizar a análise dos registros das variáveis qualitativas nominais foi realizada 

porcentagem simples individual a cada item e os resultados analisados criticamente em 

relação à literatura científica.  
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Figura 1. Tomógrafo Computadorizado Cone Beam – iCAT – da Faculdade de 

Odontologia de Bauru / USP.  
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5 RESULTADOS 

 

 

Entre os anos de 2008 a 2011 foram solicitados um total de 1061 exames de imagem 

Tomografia Computadorizado Cone Beam na Faculdade de Odontologia de Bauru - USP. 

Dentre este total, foram considerados apenas os que se enquadraram no critério de inclusão, 

ou seja, 772 exames.  

Os motivos pelos quais a TCCB foram solicitadas foram: 1 (0,13%) avaliação 

ortodôntica; 2 (0,26%) avaliação endodôntica; 7 (0,91) reabsorção dentária; 9 (1,16%) 

cirurgia parendodôntica; 10 (1,29%) localização de sialolito; 11 (1,42%) avaliação óssea; 12 

(1,55%) dente supranumerário; 15 (1,55%) avaliação da ATM; 15 (1,55%) fratura radicular; 

19 (2,46%) dente irrompido; 20 (2,59%) avaliação de terceiro molar; 27 (3,50%) retratamento 

endodôntico; 35 (4,53%) avaliação do seio maxilar; 60 (7,77%) diagnóstico de lesão maxilar; 

62 (8,03%) avaliação periodontal; 66 (8,55%) diagnóstico de lesão mandibular; 99 (12,82%) 

controle pós-operatório; 297 (38,47%) avaliação para implante.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Em 2008, o Conselho Executivo (CE) da Academia Americana de Radiologia Oral e 

Maxilofacial publicou uma declaração sobre o desempenho e interpretação da TCCB na 

odontologia. A CE propôs diretriz e princípios para o uso deste equipamento na prática 

odontológica contemporânea; estas responsabilidades práticas incluíram: a exigência de 

documentação, a necessidade de dose de radiação reduzida e otimização da garantia de 

qualidade. Se a TCCB é utilizada (como acontece com qualquer tecnologia de imagem 

radiográfica), os benefícios para o paciente devem superar os riscos associados à exposição à 

radiação ionizante (CARTER et al., 2008). Neste sentido, a literatura reporta estudos de 

imagem sendo realizados nas diversas áreas da odontologia. 

Em um primeiro momento, é importante destacar a significativa quantidade de 

requisições com dados faltantes. Dentre 1061 requisições, 27% apresentaram algum item em 

branco, restando 772 corretamente preenchidos. Esta negligencia reflete um descaso e/ou 

desconhecimento legal de um documento e, ao mesmo tempo, atenta a Faculdade necessidade 

de maior fiscalização e orientação aos alunos envolvidos. Qualquer negligência de informação 

é inadmissível em se tratando de um documento de valor legal e ético e o correto 

preenchimento é pré-requisito prévio ao atendimento. De acordo com Bittar em 1980, o 

requisição é uma forma de contrato, todas as informações relatadas passam a ser um 

instrumento de ligação entre o paciente e o profissional de valor legal e jurídico e, sendo 

assim, com implicações como tal (BITTAR, 1980). Na ausência deste documento 

corretamente preenchido, ou seja, dos dados que permitiriam o julgamento em relação à 

correta indicação e à interpretação de como está sendo utilizado o equipamento, a 

possibilidade de questionamento se perde. 

  O exame radiológico sempre foi considerado um importante exame complementar de 

diagnóstico. Contudo, muitas vezes, dada as limitações impostas pelas radiografias em 2D, o 

exame era realizado e o beneficio não era alcançado, ou seja, o paciente era exposto à 

determinada doses de radiação, se desprendia de um valor para custear o exame e o resultado 

era falho.  Por diversos motivos, dentre os quais: tornar a imagem mais precisa e aumentar a 

possibilidade de correta interpretação, evitando, desta forma, o risco sem beneficio e evitando 

a necessidade de repetição, esta tecnologia sofre, continuamente, avanços positivos.  
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Com o advento da tecnologia, a TCCB tem sido aprimorada a modalidade de imagem 

para a região craniofacial, tornando o procedimento simples para os cirurgiões dentistas 

adquirirem quase que instantaneamente a informação mais relevante para o tratamento do 

paciente. TCCB é considerada detentora do poder de diagnóstico por imagem, sendo indicada 

para os procedimentos: remoção cirúrgica de patologias, planejamento de cirurgia de enxerto 

ósseo, avaliação e colocação de implante, cirurgia plástica e reconstrutiva e, mais 

recentemente, planejamento cirúrgico de pacientes com fissura oral (WHITE et al., 1995; 

ROGER et al., 2011; SALES et al., 2009; KAEPPLER, 2010; FARMAN et al., 2006; 

SCARFE et al., 2006; ALBUQUERQUE et al., 2011). Até o presente momento, as evidências 

sugerem que a TCCB é adequada para aplicações focadas, permitindo que os estudos sobre 

doses baixas, mas não há evidência de corrente que suporta a utilização da TCCB em funções 

gerais de diagnóstico, principalmente por causa da falta de resolução do tecido mole de 

contraste. 

A literatura reporta estudos científicos utilizando a TCCB em diversas áreas da 

odontologia e justifica a aplicação. A solicitação da TCCB para avaliação de implantes se 

destacou em nossa clínica da faculdade, compreendendo a 38,47% de todos os exames. Esta 

ocorrência está de acordo com a literatura no momento em que esta conclui ser este exame 

pré-requisito para instalação de implantes, uma vez que confere ao profissional a capacidade 

de planejar a cirurgia e a previsibilidade cirúrgica no pós-operatório. 

Durante a última década, tem havido mudanças conceituais em relação à conduta de 

planejamento para reabilitação do paciente com prótese sobre implantes (ROSENFELD et al., 

2006; MISCH, 2008; NORTON et al., 2010). De acordo com Ganz (2010) já não é uma 

prática aceitável a instalação de implantes na ausência de um plano previamente elaborado 

para restauração protética. Para aperfeiçoar a colocação do implante e evitar complicações 

cirúrgicas, o profissional deve ter pleno conhecimento da anatomia óssea de forma que 

qualquer alteração topográfica, excessos e/ou deficiências ósseas, possam ser corrigidas 

previamente ao momento cirúrgico. Apesar de a literatura científica reportar sucesso de, 

aproximadamente, 90% dos implantes instalados, existem os riscos de lesão do nervo alveolar 

inferior e perfuração do seio maxilar, consequência de um planejamento pré-cirúrgico 

inadequado dado à discrepância entre as medidas radiográficas inatas das panorâmicas e as 

dimensões reais (MISCH et al., 2008; VAN DE VELDE et al., 2008). Sendo assim, Hu et al., 

2012, se propuseram determinar a confiabilidade do planejamento pré-cirúrgico baseado no 

uso de dois tipos de exame de imagem radiográfica (radiografia panorâmica digital RPD e 
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TCCB) por dentistas inexperientes, para colocar implantes. Para isto foram utilizados dez 

cadáveres frescos com ausência de dentes posteriores. Doze profissionais, sem experiência de 

cirurgia com implantes, realizaram os procedimentos após 10 horas de instruções básicas. 

Posteriormente, cada participante realizou a cirurgia de implante utilizando um guia cirúrgico 

convencional com base em TCCB ou RDP. Os sítios para a cirurgia foram divididos 

aleatoriamente para os dois métodos de planejamento pré-cirúrgico investigados: 31 implantes 

foram instalados com o guia cirúrgico baseado na RPD enquanto que 32 implantes foram 

colocados com o guia cirúrgico correspondente a TCCB. Os autores concluíram que 

diferenças estatisticamente significativa foram observadas entre as duas técnicas 

radiográficas. Os erros foram maiores para RPD comparado a TCCB uma vez que o 

planejamento pré-cirúrgico é realizado em um plano bidimensional para RPD. A TCCB deve 

ser empregada para o planejamento pré-cirúrgico e avaliação pós-operatória, especialmente 

quando os profissionais admitem pouca experiência clínica, considerando os reduzidos erros 

quando do planejamento pré-cirúrgico em 3D. O Congresso Internacional de Implantologistas 

Orais (CIIO) tem apoiado a realização da TCCB previamente a instalação de implantes com a 

intenção de orientar os profissionais quanto à utilização deste equipamento como adjuvante 

aos métodos de imagens tradicionais. De acordo com o CIIO todos os exames tomográficos, 

assim como os demais exames radiográficos, devem ser justificados com as necessidades 

individualizadas. Os benefícios ao paciente devem superar os riscos potenciais e, ao mesmo 

tempo, os exames tomográficos não devem ser realizados na ausência da história médica e 

odontológica completa do paciente, e de um exame clínico minucioso (BENAVIDES et al., 

2012).  

Vários autores têm estudado a relação entre a densidade óssea e taxa de sobrevivência 

de implantes dentários. Misch em 1988 sugeriram que a densidade óssea estava mais 

relacionada com a sobrevivência do implante do que o local ocupado por estes nos ossos 

maxilares. Com base na classificação subjetiva de densidade óssea por Lekholm e Zarb 

(1985), Engquist et al. (1988) observaram que 78% de todas as falhas de implantes dentários 

ocorreram dentro de osso esponjoso. Similar a Friberg et al. (1991) que observaram taxa de 

insucesso de 66% em ossos maxilares com atrofia grave. Além disso, Jaffin & Berman (1991) 

demonstraram uma taxa de insucesso de 35% para implantes dentários colocados em qualquer 

região dos ossos maxilares com pobre densidade óssea. Em 2012, González-García et al., 

analisaram a relação entre a densidade óssea radiográfica, avaliada pelos valores de densidade 

obtidos por TCCB, e a histomorfometria dos ossos maxilares no local dos implantes 
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dentários, avaliados por micro CT. Esta relação pôde determinar a precisão da TCCB como 

uma ferramenta confiável para avaliação pré-operatória da densidade óssea e também para 

determinar os melhores locais para colocação de implantes dentários. Os autores concluíram 

que a densidade óssea avaliada pela TCCB tem uma forte correlação com a densidade óssea 

histomorfométrica expressa como fração volumétrica óssea por micro CT no local dos 

implantes maxilares. Portanto, a TCCB pode ser considerada uma ferramenta confiável para 

determinar com precisão a densidade óssea de determinada região e, com isto, favorecer o 

planejamento pré-operatório. Os resultados do presente estudo apresentara um destaque na 

solicitação de TCCB para avaliação de implantes na Faculdade de Odontologia de Bauru. A 

grande quantidade de requisições está de acordo com a literatura uma vez que esta enfatiza a 

importância da TCCB previamente à cirurgia dada à necessidade em conhecer a anatomia 

para planejar o procedimento cirúrgico e obter previsão em relação ao mesmo.  

Já é sabido que o seio maxilar pode apresentar variações anatômicas, tais como a 

pneumatização, hipoplasia, septo antral, e exostose. Da mesma forma, lesões dos seios 

maxilares, como espessamento da mucosa, sinusite e cisto de retenção mucoso não são 

incomuns (SHANKAR et al., 2006). Como os seios maxilares são importantes estruturas 

anatômicas na prática odontológica e a TCCB é uma modalidade de imagem de diagnóstico 

importante na odontologia, o reconhecimento das variações anatômicas e lesões dos seios 

maxilares por meio deste exame é notável. Lana et al., 2011, avaliaram a presença de 

variações anatômicas e lesões no seio maxilar utilizando a TCCB para o planejamento 

cirúrgico com implantes dentários. Os autores avaliaram uma amostra de 500 exames 

tomográficos da região maxilar necessários para o planejamento de implantes dentários. As 

variações anatómicas detectadas foram pneumatização, septo antral, hipoplasia, e exostose. 

As lesões identificadas foram espessamento da mucosa, lesões polipóides, descontinuidade do 

assoalho do seio, espessamento do osso da parede do seio maxilar, descontinuidade da parede 

do seio lateral, opacificação do seio e presenca de corpo estranho. Variações anatômicas e 

lesões do seio maxilar foram achados comuns nos exames tomográficos indicados para o 

planejamento de implantes dentários. Como algumas dessas condições pode modificar o 

planejamento de implantes dentários e deve exigir tratamento especializado, o 

reconhecimento é necessário na prática odontológica, e especialmente na implantodontia. A 

quantidade e a importância das variações anatômicas e lesões detectadas neste estudo reforça 

a importância da TCCB no planejamento pré-operatório para instalação de implantes (LANA 

et al., 2011). 
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Em relação às patologias endodônticas e ao tratamento das mesmas, a literatura tem 

mostrado insucessos clínicos, consequência de um tratamento endodôntico negligenciado por 

fatores cruciais não identificados por meio dos exames de imagens utilizados (WU et al., 

2006), tais como a radiografia periapical para estudos clínicos individuais. Esta técnica admite 

um valor limitado no diagnóstico do periápice saudável (STABHOLZ et al. 1994, 

HUUMONEN et al., 2002, RICUCCI et al., 2003). Lesões periapicais confinadas dentro do 

osso esponjoso podem não ser detectadas por meio de radiografias periapicais, e isto tem sido 

demonstrado tanto em estudos in vivo como ex vivo (STABHOLZ et al. de 1994, 

HUUMONEN et al., 2002, RICUCCI et al., 2003). Contudo, a TCCB pode detectar lesões 

periapicais em muitos casos onde a radiolucidez periapical não é notada em radiografias de 

2D (VANDENBERGHE et al., 2008). Para confirmar a acuidade da TCCB na endodontia, 

Jorge et al. (2008) infectaram 76 raízes de dentes de cães e analisaram por meio da radiografia 

periapical e TCCB após 14 dias e 21 dias. Em relação ao primeiro método de analise, 

nenhuma lesão foi identificada no 14º dia e apenas em 47% das raízes houve identificação 

após 21 dias. Ao contrário, por meio da TCCB, 14 dias após a infecção foram observadas 

lesões e em 33% das raízes e após 21, em 83%. Estudos transversais são considerados 

confiáveis uma vez que fornecem informações sobre a taxa de sucesso do tratamento de canal 

em longo prazo (PETERSSON et al., 1991). Em um estudo transversal, Estrela et al., 2008, 

identificaram periodontite apical em 35% dos dentes por meio de radiografia periapical e em 

63% dos mesmos dentes quando a TCCB foi utilizada. Isto significa que, em dentes humanos, 

a taxa de sucesso determinada pela TCCB pode ser 30% menor que o determinado por 

radiografia periapical (ESTRELA et al., 2008). De acordo com Wu et al., 2009, vários são os 

fatores que podem contribuir para a superestimação dos resultados bem-sucedidos após um 

tratamento de canal, dentre estes: alta porcentagem de casos confirmados como saudáveis por 

meio da radiografia periapical e, na verdade, apresentam periodontite apical confirmada por 

TCCB; diagnóstico complementar por meio da radiografia periapical no acompanhamento de 

lesões já tratadas e consideradas como curadas pela impossibilidade de identificar o 

alargamento da lesão confirmada pela TCCB. As radiografias periapicais, a princípio, eram o 

único método de imagem para diagnosticar o pós-tratamento da periodontite apical. Com o 

desenvolvimento da técnica TCCB, uma melhor compreensão do diagnostico e do resultado 

pós-tratamento, torna-se possível. Os resultados do tratamento do canal radicular devem ser 

reavaliados em estudos em longo prazo por meio da TCCB detentora de critérios mais 

rigorosos (WU et al., 2009). Estes estudos justificam a solicitação da TCCB, em nossa 
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faculdade, para avaliação endodôntica, possibilidade e necessidade de cirurgia parendodôntica 

e necessidade de retratamento endodôntico.  

Outra razão para solicitação do exame de imagem TCCB embasada na literatura 

cientifica é a verificação de possíveis reabsorções dentárias. Dentre as causas, numerosos 

estudos identificam a ortodontia como um fator de reabsorção radicular externa (BREZNIAK 

et al., 1993; WELTMAN et al., 2010). A precisão do diagnóstico de lesões radiculares com 

base em uma única imagem pode ser melhorada de 73% a 87% quando as imagens estão 

disponíveis em diferentes ângulos. No entanto, as radiografias intra-orais não indicam as 

verdadeiras dimensões das lesões. A quantidade de informações obtidas a partir das 

radiografias periapicais em 2D é incompleta uma vez que a anatomia em 3D é comprimida em 

uma imagem 2D (KIM et al., 2003). A compressão faz com que o "ruído" subestime o 

tamanho da lesão. Em concordância, Patel et al., 2007, concluiu que a verdadeira extensão de 

reabsorção cervical externa nem sempre pode ser estimada a partir de radiografias 

convencionais. Neste sentido, a TCCB pode ser uma ferramenta de diagnóstico útil na 

identificação destas lesões uma vez que se não for tratada, estas podem, eventualmente, se 

espalhar no sentido horizontal e vertical através da raiz e tornar-se intratável (PATEL et al., 

2007). Bernardes et al., 2012,  compararam dois métodos de aquisição de imagem, 

radiografias intra-orais e TCCB no diagnóstico de reabsorção externa. Para isto os autores 

realizaram perfurações de 0,3 e 0,6 mm de diâmetro e 0,15 e 0,3 mm de profundidade na raiz 

lingual de trinta dentes. Em seguida, os dentes foram montados em um aparato e 

radiografados utilizando radiografias periapicais convencionais e TCCB. Os resultados 

mostraram alta concordância entre os três examinadores. Os autores concluíram que a TCCB 

mostra melhor habilidade diagnóstica quando comparada as radiografia intraorais em se 

tratando de detectar reabsorções. A possibilidade de identificar possíveis lesões e, com isso, 

proporcionar tratamento em tempo de proteger o órgão dental, justifica a requisição da TCCB. 

Em nossa faculdade, dentre as 772 requisições apenas 7 foram solicitadas com a intenção de 

observar possíveis reabsorções. Estas lesões podem ser causadas por tratamento ortodôntico, 

lesões endodônticas, lesões ósseas, dentes não irrompidos e dentes supranumerários, e, apesar 

da baixa quantidade de indicações para esta finalidade, quaisquer das outras tomadas 

tomográficas relacionadas com as possíveis causas poderiam contribuir para tais achados.  

A aplicação da TCCB tem se tornado cada vez mais popular entre os cirurgiões-

dentistas para determinar a posição das raízes em 3D e localizar a exata posição dos caninos 

impactados. A maioria dos dentes supranumerários são erupcionados na fase de dentição 
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mista precoce com apenas 42-51% dos dentes não irrompidos. De acordo com Ericson et al., 

1986, em um estudo de mais de 500 crianças entre 8 a 12 anos, 8% apresentavam caninos com 

sinais de erupção perturbada. Identificar corretamente a localização de dentes 

supranumerários e impactado é importante, especialmente se a intervenção cirúrgica é 

necessária. Jacobs, em 1999, mostra como identificar estes dentes por meio das técnicas 

radiográficas intra-bucais convencionais. Contudo, Mason et al. alertam que um canino 

impactado na região vestibular é difícil de ser visualizado seja com ampliação da imagem 

vertical sendo, portanto, recomendado neste casos a utilização da tomografia 

computadorizada. Em 2010, Katheria et al., propuseram determinar se a TCCB é mais eficaz 

que a radiografia intrabucal (RI) no diagnóstico de dentes inclusos e supranumerários na 

odontopediatria. Para isto, dois grupos de dez avaliadores, constituídos por odontopediatras e 

residentes, foram testados na habilidade individual para definir o diagnóstico de 8 casos 

clínicos por meio de radiografias intrabucais ou CTTB. Os autores concluíram que a 

localização de dentes inclusos e supranumerários foi correta na maioria dos casos em que a 

TCCB foi utilizada com uma diferença estatisticamente significativa em relação ao 

diagnóstico por meio da RI. De acordo com estes autores, a comunidade odontopediátrica 

podem se beneficiar da quantidade de informações adicionais proporcionadas pela TCCB.  Ao 

mesmo tempo, é importante lembrar que os benefícios do exame de imagem com TCCB 

devem ser sempre ponderados de acordo com o risco da radiação para o paciente pediátrico e 

com a complexidade da patologia (KATHERIA et al., 2010). O estudo em questão identificou 

que, em nossa faculdade, 1,55% de todas as solicitações foram referentes a dentes 

supranumerários e 2,59% para avaliar a posição e localização precisa de dentes não 

irrompidos. Este número pode ser considerado baixo quando comparado ao número de 

solicitações com finalidade de instalação de implantes. Até mesmo porque o número de 

pacientes tratados apresentando dentes impactados e dentes supranumerários na FOB, neste 

intervalo estabelecido, é próximo ao número de pacientes que realizaram cirurgia de 

implantes. Ainda dentro do contexto da cirurgia oral e buco-maxilo-facial, o estudo em 

questão apontou que, aproximadamente, 16% das TCCB foram solicitadas com o objetivo de 

identificar a presença, tamanho e localização de lesões tanto na maxila quanto na mandíbula. 

Esta porcentagem é justificada pela literatura científica uma vez que em se tratando de 

patologia, conhecer precisamente as dimensões da lesão significa previsibilidade pré-cirúrgica 

e pós-cirúrgica.  
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Outra razão frequente para solicitação da TCCB pelos cirurgiões-dentistas observada 

em nossa faculdade e respaldada pela literatura científica é para avaliar a presença, causa e 

localização de fraturas radiculares.  A literatura científica mostra as fraturas horizontais de 

raiz variando entre 0,5% a 7%, ou seja, incidência considerada, relativamente, baixa quando 

comparada com o índice de dentes impactados (ANDREASEN et al., 1994). O diagnóstico de 

fraturas radiculares é realizado por meio de exames clínico e radiográfico. O exame clínico 

inclui a avaliação da mobilidade, a presença ou ausência de sensibilidade, dor à palpação dos 

tecidos moles e percussão dos dentes. Em se tratando de exames de imagens convencionais, 

radiografias em múltiplos ângulos devem ser tomadas uma vez que as fraturas radiculares 

podem ser negligenciadas dada a posição do feixe de raios X. Se este feixe não passar 

diretamente através da linha de fratura, esta não será identificada pelo exame (OZTAN et al., 

2001). Em 2012, Silveira et al., compararam a capacidade de duas técnicas de imagem: 

radiografia convencional e TCCB, para detectar fraturas radiculares verticais em dentes com 

ou sem tratamento endodôntico. Além disso, a influência do uso de diferentes tamanhos de 

voxel a partir de imagens TCCB também fora avaliada. Para isto, sessenta dentes 

unirradiculares de humanos foram divididos aleatoriamente em dois grupos: experimental e 

controle. Vinte dentes foram preparados endodonticamente e obturados com guta-percha, 20 

foram preparados com pinos metálicos e cimentados, e, finalmente, em 20 dentes não fora 

realizado nenhum procedimento. Os dentes do grupo experimental foram fraturados. Todos os 

dentes foram radiografados com três diferentes ângulos horizontais, e em seguida, as imagens 

foram adquiridas na sequência TCCB em três protocolos em que a variação foi à resolução do 

voxel (0,4, 0,3 e 0,2 mm). De acordo com os autores, o exame radiográfico com variação do 

ângulo horizontal deve ser incentivado como a primeira opção de imagem para avaliar a 

presença de fraturas verticais radiculares. Contudo, se a imagem convencional não é capaz de 

fornecer informações adequadas, a TCCB pode ser indicada em caso de suspeitas.  Em 

conclusão, a condição de raiz deve, então, orientar a escolha da resolução de voxel, 

selecionando 0,3 voxel para os dentes não obturados e 0,2-voxel para dentes com núcleo de 

preenchimento. Mesmo que a TCCB tenda a ser adotado como método de escolha de imagens 

em 3D nos próximos anos, o exame radiográfico convencional ainda é a mais frequente 

ferramenta auxiliar de diagnóstico disponível no consultório odontológico.  

Em relação à solicitação para a avaliação periodontal o trabalho em questão, expressa 

uma porcentagem significativa alta em comparação com as demais indicações, 8,03%. Já é 

sabido que as radiografias proporcionam informações complementares para a detecção de 
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alterações provocadas pela doença periodontal, ao mesmo tempo, tornam possível distinguir o 

padrão de reabsorção óssea (MOL, 2004). Não obstante, como já dito anteriormente, os 

métodos em 2D admitem limitações pela sobreposição das estruturas anatômicas, a 

dificuldade em normalização e pelo fato de subestimar o tamanho e a ocorrência dos defeitos 

ósseos. Estudos comparando o uso de imagens tridimensionais e imagens bidimensionais em 

defeitos ósseos artificiais têm mostrado que a TCCB aprova uma sensibilidade entre 80-100% 

na detecção e classificação de defeitos ósseos, enquanto as radiografias intraorais apresentam 

uma sensibilidade entre 63-67%. Quando comparado às imagens periapicais e panorâmicas, a 

TCCB também mostrou ausência de distorção e de sobreposição, e as dimensões se 

apresentaram compatíveis com o tamanho real do objeto. A percepção da imagem adquirida, 

com o TCCB na avaliação da perda óssea alveolar poderia conduzir a uma nova abordagem 

para a avaliação de pacientes com doença periodontal e provar ser um excelente recurso para 

decidir sobre a terapia mais adequada. Vasconcelo et al., 2012, compararam as imagens em 

TCCB com radiografias periapicais em relação a detecção e localização de perda óssea 

alveolar, em relação as medidas lineares da altura, profundidade e largura dos defeitos. Para 

isto, as imagens foram selecionadas de um banco de dados secundário contendo imagens de 

pacientes encaminhados para avaliação periodontal. A amostra consistiu de 51 sites que 

apresentaram perda óssea horizontal e vertical, avaliadas por 3 examinadores calibrados. Os 

resultados concluíram que um pedido de TCCB é justificado para o planejamento periodontal 

cirúrgico de pacientes com doença periodontal grave, como periodontite agressiva, e 

especialmente para o planejamento regenerativo ou mucogengival cirúrgico, porque estes 

procedimentos são caros e de baixa previsibilidade. É importante enfatizar que as radiografias 

periapicais são menos dispendiosas e devem ser indicadas para casos mais simples. As 

informações adquiridas a partir do exame clínico auxilia a escolha do método mais adequado para o 

diagnóstico da doença periodontal.  

A literatura cientifica mostra que, aproximadamente, 1% dos pacientes que se 

apresentam aos cirurgiões-dentistas sofre de problemas relacionados ao sialolito. Entre 80% a 

90% das pedras salivares ocorrem nas glândulas submandibulares, 10% a 20% ocorrem nas 

parótidas e 1% a 2% ocorrem em glândulas sublinguais (KESSE et al., 1998; BODNER et al., 

1995). Identificar a presença e o tamanho, e localizar a posição do cálculo são imprescindíveis 

para direcionar o tratamento. Alguns trabalhos (ZOU et al., 1992; STANLEY et al., 1996) 

mostram que os níveis de sensibilidade e especificidade dos exames de TCCB são superiores 

àqueles para as radiografias convencionais, ultrasonografia e sialografia. Ao mesmo tempo, 
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são comparáveis com os resultados da TC. Dreiseidler et al., 2010, se propuseram a 

diagnosticar os sialolitos em glâmaiores ndulas salivares por meio da TCCB. Para isso, vinte e 

nove imagens TCCB contendo cálculos salivares foram avaliadas retrospectivamente em 

relação a qualidade da imagem e influência do artefato. Os autores concluíram que 

considerando todos os riscos-benefícios a TCCB é a modalidade preferível para o diagnóstico 

de cálculo salivar. De acordo com o princípio ALARA as modalidades de imagem devem ser 

selecionadas considerando a maior proporção de informação radiológica com menor para 

risco de radiação. Embora a radiação ionizante não faça parta da ultrassonografia e 

ressonância magnética, os resultados mostram poucas informações de diagnóstico e 

apresentam menor sensibilidade em comparação com a TCCB. A ressonância magnética não 

pode ser considerada como exame complementar de rotina para o diagnóstico de cálculo 

salivar dado o laborioso esforço técnico e alto custo, bem como a baixa disponibilidade. 

Imagens convencionais em 2D é provável que resultem em baixo sucesso de diagnóstico, 

especialmente nos casos em que os cálculos, relativamente, pequenos são sobrepostos a 

estruturas anatômicas. Em tais casos, uma segunda radiografia convencional deveria ser 

realizada. A combinação de duas radiografias convencionais resultará em exposição à 

radiação para um nível semelhante ao de uma baixa dose para TCCB (LUDLOW et al., 2008). 

Em nossa faculdade, as TCCB são solicitadas em casos em que os exames tradicionais não 

identificam corretamente a presença, tamanho e localização dos sialolitos e dificultam, 

portanto, o tratamento. Neste intervalo estudado, 1,29% de todas as TCCB foram solicitadas 

com este objetivo, mostrando correta indicação e solicitação coerente com a descrita pela 

literatura científica. 

Em relação à articulação temporomandibular, 1,55% dos exames foram indicados com 

o objetivo de avaliação da ATM. A literatura mostra (ROBERTS ET AL., 1984; BENSON 

ET AL., 1994; NILNER ET AL., 1995) que, em muitos casos, o exame radiológico da ATM é 

um fator decisivo para o diagnóstico diferencial e final de várias condições patológicas. Entre 

as patologias envolvendo a ATM, a literatura mostra que a TCCB é requerida na presença de 

osteoartrite, quando uma doença inflamatória na ATM for suspeita a TCCB é recomendada 

para avaliar as alterações ósseas sutis, condromatose sinovial, identificar fraturas condilares, 

diagnosticar anquilose, hiperplasia coronóide e presença de neoplasias. Segundo Barghan et 

al., 2012, a TCCB está crescendo como o exame de imagem de escolha para avaliar as 

estruturas ósseas da ATM. A TCCB fornece informações essenciais para auxiliar o 

diagnóstico de uma variedade de DTM, incluindo as citadas acima.  
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Finalmente, aparecendo com 12,82% estão às solicitações para controle pós-operatório 

envolvendo todas as especialidades. Neste estudo, não nos preocupamos em distinguir as 

solicitações dos exames de imagens de TCCB de acordo com a área, e sim enfatizar 

numericamente a porcentagem das indicações e discutir a justificativa perante a literatura 

científica. Esta justifica a solicitação da TCCB no pós-operatório pelo mesmo motivo do 

planejamento inicial do caso, ou seja, a fim de visualizar com precisão a evolução do quadro 

após o tratamento ter sido instalado. Em alguns casos a TCCB se torna pré-requisito anterior à 

realização do procedimento clínico, como em casos de instalação de implantes na maxila. Por 

outro lado, em determinadas situações clinicas, este exame é indicado somente quando os 

exames tradicionais não promovem o efeito desejado. É importante enfatizar que o custo 

benefício deve ser considerado previamente a decisão do profissional em relação à solicitação 

de exames complementares de imagens.  
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7 CONCLUSÃO  

 

 

 As solicitações dos exames de TCCB na Faculdade de Odontologia de Bauru – USP 

no período determinado no estudo em questão são coerentes com as indicações 

apresentadas pela literatura científica.  

 Contudo, o número de requisições com informações faltantes representa negligência 

de informação e é inadmissível em se tratando de um documento de valor legal e ético.  

 O correto preenchimento é pré-requisito prévio ao atendimento.  
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