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RESUMO 

 

 

Velasco SK. Detecção de fraturas radiculares e alveolares em incisivos superiores 
de maxilas caninas maceradas por meio de radiografias periapicais digitais e 
tomografia computadorizada por feixe cônico. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida. 

 

O objetivo deste trabalho foi comparar radiografias periapicais (RP) com quatro 

protocolos diferentes de tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) para o 

diagnóstico de fraturas alveolares e radiculares. Oitenta incisivos superiores (40 

hígidos e 40 com fratura radicular) de cães foram inseridos em 80 alvéolos  

anteriores (40 hígidos e 40 com fratura alveolar) de 20 maxilas caninas maceradas 

em posições randomizadas previamente. Cada maxila foi submetida a duas RP com 

diferentes angulações verticais e a quatro protocolos de TCFC com variações em kV 

(72 kV ou 80 kV), mA (4 mA ou 8 mA) e número de projeções (400 ou 500). As 

imagens obtidas foram randomizadas e analisadas por dois radiologistas 

odontológicos por duas vezes, com um intervalo de duas semanas entre as 

observações. Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia para as análises 

binárias foram melhores para TCFC do que RP; fraturas radiculares apresentaram 

melhores resultados corretos de diagnóstico do que fraturas alveolares para RP e 

TCFC. Para a verificação da acurácia através da área sob a curva (ASC) de 

característica de operação do receptor (ROC),  resultados de TCFC foram melhores 

do que resultados de RP; fraturas radiculares apresentaram melhores resultados 

corretos de diagnóstico do que fraturas alveolares para RP e TCFC. Quando a 

localização da fratura alveolar (porção vestibular ou porção palatina do alvéolo) ou 

da fratura radicular (terço cervical, médio ou apical) foi levada em consideração para 

a realização das análises estatísticas, os mesmos apresentaram uma discreta 

redução. RP com duas angulações verticais diferentes podem ser consideradas um 

bom método para diagnosticar fraturas radiculares. Quando não é possível 

diagnosticar fraturas radiculares e alveolares em RP, o próximo exame de escolha é 

a TCFC.  

 



 

 

Palavras-chave: Diagnóstico por imagem. Tomografia computadorizada por raios X. 

Radiografia dentária digital. Fraturas dos dentes. Tomografia computadorizada de 

feixe cônico. Fraturas ósseas. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Velasco SK. Detection of root and alveolar fractures in macerated canine maxillae 
upper incisors by means of digital periapical radiographs and cone-beam computed 
tomography. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2016. Versão Corrigida. 

 

The purpose of this study was to compare periapical radiograph (PR) and four 

different protocols of cone-beam computed tomography (CBCT) in the diagnosis of 

alveolar and root fractures. Eighty incisor teeth (40 higid and 40 with root fracture) 

from the canine species were inserted in 80 anterior alveolar sockets (40 higid 

sockets and 40 sockets with alveolar fracture) of 20 macerated canine maxillae in 

previously randomized positions. Afterwards, each maxilla was submitted to 

periapical radiograph in two different vertical angulation incidences, and to four 

different CBCT protocols, with variations in kV values (72 kV or 80 kV), mA values (4 

mA or 8 mA) and number of frames (400 ou 500). The images were randomized and 

posteriorly analyzed by two oral and maxillofacial radiologists two times, with a two-

week interval between observations. Sensitivity, specificity and accuracy values for 

binary analyses were better for CBCT than for PR; root fractures showed better 

diagnosis results than alveolar fractures for both CBCT and PR. When accuracy was 

calculated through area under the receiver operating characteristic (ROC) curve, 

CBCT showed better results than PR; root fractures showed better diagnosis results 

than alveolar fractures for both CBCT and PR. There was a slight reduction in value 

results when we considered the alveolar fracture (buccal or palatine portion of 

alveolus) or root fracture (cervical, median or apical third) location to perform the 

statistical analyses. Periapical radiograph with two different vertical angulations may 

be considered an accurate method to detect root fractures. When no fractures are 

diagnosed in PR and the patient describes pain symptoms, the subsequent exam of 

choice is CBCT. 

 

Keywords: Diagnostic imaging. Tomography, X ray computed. Digital dental 

radiography. Tooth fractures. Cone-beam computed tomography. Bone fractures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
Trauma em região anterior de maxila pode resultar em fraturas dentárias e/ou 

alveolares. Em crianças, o trauma pode ocorrer mais comumente em região anterior 

e em geral está associado a acidentes por queda, esportes de contato ou 

brinquedos com rodas (bicicletas, patins, skates) (1–6).  

De acordo com as diretrizes descritas por DiAngelis et al. (7), fraturas dentárias 

e luxações foram classificadas em: 

- Infração: fratura incompleta em esmalte, sem perda de estrutura dentária; 

- Fratura em esmalte: fratura completa em esmalte sem exposição de dentina, 

somente em coroa, com perda de estrutura dentária; 

- Fratura em esmalte e dentina: fratura em esmalte e dentina sem exposição 

pulpar (teste de vitalidade pulpar geralmente positivo) somente em coroa,  e 

com perda de estrutura dentária; 

- Fratura em esmalte, dentina e polpa: fratura em esmalte e dentina com 

exposição pulpar (polpa exposta é sensível a estímulos) somente em coroa,  

e com perda de estrutura dentária; 

- Fratura em coroa e raiz sem exposição pulpar: fratura em esmalte, dentina e 

cemento sem exposição pulpar (a porção apical apresenta teste de 

vitalidade pulpar geralmente positivo). A fratura se estende sob a margem 

gengival e o fragmento coronário apresenta mobilidade; 

- Fratura em coroa e raiz com exposição pulpar: fratura em esmalte, dentina e 

cemento com exposição pulpar. O fragmento coronário apresenta 

mobilidade; 

- Fratura radicular: a porção coronária apresenta mobilidade e pode ocorrer 

alteração na cor, pode ocorrer sangramento através do sulco gengival e o 

teste de vitalidade pulpar pode ser negativo (indicando dano pulpar 

transiente ou permanente); 

- Concussão: o dente responde positivamente a teste de percussão, mas não 

ocorreu deslocamento ou aumento de mobilidade. Teste de vitalidade pulpar 

geralmente positivo; 

- Subluxação: o dente responde positivamente a teste de percussão. Ocorreu 

aumento de mobilidade, porém não houve deslocamento. Pode ocorrer 
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sangramento gengival. O teste de vitalidade pulpar pode ser negativo 

(indicando dano pulpar transiente ou permanente); 

- Luxação extrusiva: o dente apresenta mobilidade e extrusão. Teste de 

vitalidade pulpar em geral é negativo; 

- Luxação lateral: o dente foi deslocado para a direção vestibular ou 

lingual/palatina, ocorrendo fratura do processo alveolar. Teste de percussão 

pode apresentar um ruído seco (semelhante ao da anquilose) e teste de 

vitalidade pulpar em geral é negativo; 

- Luxação intrusiva: o dente foi deslocado axialmente para o interior do osso 

alveolar. Teste de percussão pode apresentar um ruído seco (semelhante 

ao da anquilose) e teste de vitalidade pulpar em geral é negativo; 

- Fratura alveolar: a fratura envolve o osso alveolar e eventualmente ossos 

adjacentes. Pode ocorrer mobilidade e deslocamento do fragmento com 

consequente desalinhamento oclusal. Teste de vitalidade pulpar pode ser 

positivo ou negativo.  

O diagnóstico de fraturas radiculares e/ou alveolares pode ser de difícil 

execução (1–6), uma vez que os sintomas e sinais clínicos podem apresentar-se de 

várias maneiras. O paciente pode relatar dor espontânea ou a percussão (horizontal 

e/ou vertical), mobilidade ou sangramento na gengiva. A inspeção visual e o exame 

clínico muitas vezes tornam-se difíceis devido ao edema em tecidos moles 

adjacentes. O exame radiográfico pode ser um auxiliar ao diagnóstico. Entretanto, 

quando o cirurgião-dentista realiza uma tomada radiográfica periapical, muitas vezes 

não é possível observar nenhuma alteração, uma vez que é necessário que o feixe 

de raios-X incida paralelamente ao traço de fratura para ser possível a visualização 

na radiografia periapical. Para os casos onde não é possível realizar o diagnóstico 

através de radiografia periapical, podemos utilizar a tomografia computadorizada por 

feixe cônico (TCFC). 

 Radiografias periapicais são amplamente utilizadas em Odontologia, pois 

podem ser obtidas no próprio consultório. Porém, esta modalidade de exame 

apresenta a limitação de bidimensionalidade, o que resulta em sobreposição de 

estruturas no sentido vestíbulo-lingual/palatino (8). Além disso, caso a linha de 

fratura não esteja paralela ao feixe de raios-X, muitas vezes não é possível 

visualizar a mesma (9).  
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A TCFC apresenta um amplo uso em todas as especialidades clínicas (9,10), 

resultando em um melhor planejamento e consequentemente, um maior benefício 

para o paciente. A aquisição das imagens é obtida através de um detector que 

recebe imagens bidimensionais geradas a partir de uma fonte de raios X. Estas 

imagens são processadas em um software, resultando na formação das imagens 

axiais, coronais e sagitais (reconstruções multiplanares). Isto permite que o 

cirurgião-dentista faça a análise das imagens em três dimensões com o auxílio das 

várias ferramentas disponíveis no software. Para esta análise, podem ser utilizados 

tanto o próprio software dedicado ao tomógrafo quanto softwares que processam as 

imagens em formato DICOM (9,10). 

Para o diagnóstico de fraturas radiculares e/ou alveolares, é importante 

confirmar a localização da fratura para que o profissional opte por um melhor 

tratamento e consequentemente, um melhor prognóstico para o paciente. Neste 

aspecto, as características imaginológicas da TCFC podem auxiliar o cirurgião-

dentista para localizar a fratura radicular (terço cervical, médio ou apical) e a fratura 

alveolar (porção vestibular ou palatina), bem como realizar o acompanhamento do 

caso clínico (11,12). No entanto, a TCFC é um exame em que o paciente recebe 

uma maior dose de radiação quando comparado à radiografia periapical, e por isso 

deve ser utilizado com parcimônia, principalmente em crianças (2,13–16). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 
2.1   Fraturas radiculares e alveolares associadas a trauma 

 
 

O trauma em região de face pode resultar em fraturas dentárias e alveolares 

(1,3). O impacto que leva à fratura pode ser do tipo direto ou indireto e as 

consequências estão associadas à força do impacto, formato e resiliência do objeto 

causador da lesão, direção do impacto e a reação dos tecidos adjacentes aos 

dentes. O trauma dentoalveolar ocorre com maior frequência em dentes anteriores 

na maxila e em crianças e jovens (6).  

Dentre as causas de trauma dentoalveolar, podemos citar quedas, acidentes 

em parques infantis, violência doméstica, acidentes de bicicleta, acidentes de 

trânsito, violência física e prática de esportes (1). Em crianças, existe uma proporção 

maior de indivíduos do sexo masculino afetados (1,3,6). Características faciais tais 

como maloclusão do tipo classe II, trespasse horizontal maior do que 4 mm, 

ausência de selamento labial, inclinação acentuada dos incisivos superiores para a 

vestibular e respiração bucal levam a uma maior predisposição para trauma 

dentoalveolar em região anterior (17–20). 

Posteriormente ao impacto, várias situações clínicas envolvendo dente e 

tecido adjacente podem ser observadas. A avaliação da situação clínica é 

importante para que o profissional determine o plano de tratamento e realize o 

acompanhamento necessário. O resultado mais favorável após o trauma é o total 

restabelecimento da função da polpa e dos tecidos adjacentes. No entanto, quadros 

clínicos desfavoráveis tais como necrose pulpar, periodontite periapical, alteração na 

coloração da coroa, fístulas, anquilose ou reabsorção radicular externa podem 

incorrer em um prognóstico desfavorável para o paciente (21,22).  

Fraturas coronárias ou radiculares podem resultar em necrose pulpar. A 

necrose pulpar ocorre quando há um dano ao suprimento vasculonervoso da polpa e 

pode ser de dois tipos: estéril (quando há interrupção do suprimento vascular na 

região apical) ou infecciosa (por exposição pulpar, resultando em necrose de 

liquefação). O dano estará associado ao tipo de luxação ocorrido, ao estágio de 

desenvolvimento do periápice e ao tratamento de emergência que foi realizado, ou 

seja, a necrose pulpar estéril está associada a dentes que sofreram luxação lateral e 
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com ápice fechado. Quando ocorre uma fratura dentária com exposição pulpar, a 

probabilidade de não ocorrer comprometimento pulpar pode variar entre 63% a 94%, 

sendo que nos casos onde se obtém uma intervenção adequada, a porcentagem de 

dentes que apresentam vitalidade pulpar a longo prazo é de 60% a 80% (6). 

A reabsorção radicular externa está associada a luxação lateral, avulsão ou 

intrusão e pode ser de três tipos: reabsorção da superfície, reabsorção inflamatória e 

anquilose (reabsorção por substituição). Os casos de reabsorção radicular externa 

estão associados a um dano aos tecidos adjacentes (ligamento periodontal e feixe 

vasculonervoso, assim como cemento e dentina). A luxação lateral também pode 

provocar fratura da tábua óssea vestibular. A avulsão ocorre em 0,5% a 3% de todos 

os dentes traumatizados e acomete o ligamento periodontal de forma severa, pois o 

reposicionamento do dente avulsionado causa dano nas células do ligamento 

periodontal. No caso da intrusão, a membrana periodontal e a superfície radicular 

são severamente afetadas, resultando frequentemente em reabsorção radicular 

externa e necrose pulpar (6). 

De acordo com DiAngelis et al. (7), dentes que sofrem trauma dentoalveolar 

podem apresentar prognósticos variados de acordo com o desenvolvimento de seu 

periápice. Dentes com ápice aberto apresentam maior capacidade de regeneração 

pulpar após exposição pulpar, fratura radicular ou luxação. Mesmo em casos onde 

os testes de vitalidade pulpar são não responsivos, pode ocorrer regeneração ou 

revascularização dos tecidos pulpares e posterior fechamento do ápice. Em casos 

de luxações severas, é comum ocorrer obliteração pulpar. Dentes com ápice 

fechado, no entanto, apresentam maior probabilidade de necrose pulpar diante de 

uma fratura coronária com ou sem exposição pulpar ou luxação. 

 
 

2.2    Radiografias Periapicais (RP) X TCFC 

 
 
O diagnóstico das fraturas radiculares muitas vezes é realizado através da 

radiografia periapical. Porém, a sensibilidade deste exame é baixa devido à 

sobreposição de estruturas e a ampliação e distorção da imagem (23,24). Para obter 

melhores resultados no diagnóstico de fraturas radiculares horizontais através de 

radiografias intraorais, Celikten et al. (25) utilizaram duas angulações verticais 

distintas nas tomadas peripicais e uma radiografia oclusal.  Mais recentemente, 
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alguns estudos procuraram comparar radiografias periapicais com TCFC para o 

melhor diagnóstico de fraturas radiculares (11,23,26–30).  

A TCFC foi introduzida na Odontologia por Mozzo et al. (31) e Arai et al. (32) 

no final da década de 1990. Esta modalidade imaginológica permite a avaliação em 

dimensões muito próximas do real (33,34) de estruturas do complexo 

maxilomandibular em três dimensões. Após a aquisição e processamento das 

imagens, é possível realizar uma avaliação baseada nas reconstruções 

multiplanares (RMP) em três planos distintos (axial, coronal e sagital), sem 

sobreposição de estruturas.   

O diagnóstico de fratura radicular é um tema amplamente pesquisado, porém 

os trabalhos realizados para a pesquisa de fraturas alveolares em geral são relatos 

de casos clínicos (35–44), estudos retrospectivos (21,45–48) ou diretrizes de 

diagnóstico e tratamento (7).  

 
 

2.3   Diferentes protocolos de TCFC 
 
 
Vários autores utilizaram diferentes parâmetros para avaliar a presença de 

fraturas radiculares, tais como diferentes tamanhos de FOV  (49–52), diferentes 

tamanhos de voxel (29,49–55), ou diferentes números de projeções (53,55,56) em 

um mesmo aparelho. A partir dos resultados obtidos, é possível obter um 

diagnóstico mais adequado para o paciente ao mesmo tempo que ele receba a 

menor dose de radiação possível (princípio de ALARA – as low as reasonably 

achievable) (57).  

 
 

2.4   Utilização de maxilas caninas 

 
 
A utilização de cães em pesquisas realizadas com TCFC é bastante 

difundida. Muitos autores utilizaram cães em estudos realizados nas mais diversas 

áreas da Odontologia, tais como: endodontia (58,59), implantodontia (60–62) e 

cirurgia (63). IIkubo et al. (26) realizaram um estudo com cães da raça “beagle” 

comparando radiografias periapicais, TCFC e tomografia computadorizada espiral 

para o diagnóstico de fraturas radiculares horizontais. Todos os estudos foram 

realizados com animais vivos.  





 
 

 

 





29 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 

 
 

 Avaliar a presença ou ausência de fraturas radiculares e alveolares em maxilas 

caninas secas através de radiografias periapicais e diferentes protocolos de 

TCFC e comparar os resultados obtidos em cada modalidade imaginológica. 

 Demonstrar a sensibilidade, especificidade, acurácia, concordância inter e 

intraobservador e área sob a curva (ASC) de característica de operação do 

receptor (ROC) de radiografias periapicais e diferentes protocolos de 

tomografia computadorizada por feixe cônico (TCFC) para a detecção de 

fraturas radiculares e alveolares. 

 Determinar a influência dos seguintes protocolos de aquisição: valores de 

voltagem do tubo de raios X (kV), valor da corrente presente no tubo de raios 

X (mA) e número de projeções nos diferentes protocolos de TCFC. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 
 
4.1   Preparo dos espécimes 

 
 
Em nosso estudo, utilizamos oitenta incisivos centrais e laterais superiores de 

cães (espécie Canis lupus familiaris) inseridos em oitenta alvéolos anteriores, em 20 

maxilas caninas maceradas. Os alvéolos foram previamente inspecionados e não 

apresentavam fraturas e os dentes foram inspecionados e não apresentavam cáries, 

reabsorções radiculares e fraturas.  

O Comitê de Ética para o Uso de Animais da FOUSP isentou esta pesquisa 

de aprovação (protocolo 011/2015) (Anexo A). 

Um operador não envolvido na análise das imagens enumerou as maxilas de 

1 a 20. Em cada maxila, foram utilizados quatro alvéolos, que foram denominados 

sítio A (incisivo lateral direito), sítio B (incisivo central direito), sítio C (incisivo cental 

esquerdo), e sítio D (incisivo lateral esquerdo), perfazendo um total de 80 sítios. 

Estes sítios foram randomizados em um website (www.random.org, 

Randomness and Integrity Services Ltd, Dublin, Irlanda) (64) em quatro situações: 

- 20 sítios com dente hígido e alvéolo hígido; 

- 20 sítios com dente hígido e alvéolo fraturado; 

- 20 sítios com dente fraturado e alvéolo hígido; 

- 20 sítios com dente fraturado e alvéolo fraturado. 

O mesmo operador induziu a fratura radicular em 40 dentes utilizando a 

técnica descrita por Hassan et al. (65), Wenzel e Kirkevang (66) e Costa et al. (8): 

cada dente foi colocado sobre uma base horizontal macia e foi utilizado um martelo 

para aplicar uma força perpendicular sobre a raiz. Os dois fragmentos resultantes da 

fratura foram colados com adesivo a base de cianoacrilato (SuperBonder®, Henkel, 

São Paulo, Brasil) (Figuras. 4.1 e 4.2). 
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Figura 4.1- Dente fraturado 

 

 

Figura 4.2- Dente após a colagem com adesivo a base de cianoacrilato 

 

 

Para a fratura alveolar, foi desenvolvida uma técnica utilizando um pino 

metálico no interior do alvéolo; o pino foi elaborado com o auxílio do Prof. Dr. Rafael 

Yague Ballester, do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da FOUSP. 

Primeiramente, os alvéolos receberam uma camada de cera tipo 7 (Lysanda, São 

Paulo, Brasil) ao seu redor de aproximadamente 2 milímetros, com o intuito de 

manter os fragmentos ósseos em posição após a fratura. Após esta fase, o operador 

mantinha a maxila em posição, e com os dedos polegar e indicador apreendia as 

corticais vestibular e palatina do alvéolo. Um segundo operador inseria um pino 

metálico individualizado (cujo diâmetro era menor do que o diâmentro do alvéolo) no 

interior do alvéolo vazio (sem o dente em posição) e aplicava uma força na cabeça 

do pino com o auxílio de um martelo. O pino produzia uma pressão sobre o osso 

resultando na fratura alveolar (Figura 4.3). A confirmação da fratura era realizada por 

inspeção visual. O dente era então inserido em seu respectivo alvéolo. 

Posteriormente, uma lâmina de cera tipo 7 (espessura de 1 milímetro) era aplicada 

sobre a região anterior da maxila para manter os dentes em posição durante a 

aquisição das imagens (Figura 4.4). 
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Figura 4.3- Fratura alveolar 

  

 

Figura 4.4- Lâmina de cera 7 utilizada para manter os dentes em posição  

 

 
 
4.2   Aquisição das imagens 

 
 
As radiografias periapicais (RP) foram obtidas em um aparelho Focus 

(Instrumentarium, Tuusula, Finlândia) utilizando um posicionador radiográfico para 

técnica de paralelismo Jon (São Paulo, SP,  Brasil). Foram realizadas duas tomadas 

periapicais (a primeira com o posicionador em sua posição usual e a segunda com o 

cilindro localizador do aparelho de raios X disposto com um aumento de angulação 
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vertical de 10° em relação à angulação inicial registrada pelo goniômetro do 

aparelho de raios X), adaptando uma técnica similar à utilizada por Kamburoglu et al. 

(27). O aparelho foi programado para 60 kV, a 7mA e tempo de exposição de 0,06 

segundos (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5- Radiografias periapicais em duas angulações verticais diferentes 

 

 

As imagens de TCFC foram obtidas em um aparelho PlanmecaProMax 

(Planmeca Oy, Helsinque, Finlândia), utilizando quatro protocolos, abaixo descritos e 

denominados: 

- Protocolo Normal 80-8: 80 kV, 8 mA, campo de visão (FOV) 5 x 5.5 cm, voxel 

0.20 mm e 400 projeções (Figura 4.6); 

- Protocolo HD 80-8: 80 kV, 8 mA, campo de visão (FOV) 5 x 5.5 cm, voxel 0.15 

mm e 500 projeções (Figura 4.7); 

- Protocolo HD 80-4: 80 kV, 4 mA, campo de visão (FOV) 5 x 5.5 cm, voxel 0.15 

mm e 500 projeções (Figura 4.8); 

- Protocolo HD 72-4: 72 kV, 4 mA, campo de visão (FOV) 5 x 5.5 cm, voxel 0.15 

mm e 500 projeções (Figura 4.9). 

Em protocolos padronizados pelo tomógrafo, valores mais altos de kV e mA são 

utilizados para pacientes adultos e valores mais baixos são preconizados para 

crianças. Em nosso estudo, utilizamos variações de kV e mA em um mesmo 

protocolo (“HD”) para simular aquisições realizadas em adultos e aquisições 

realizadas em crianças. 
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Figura 4.6- TCFC. Protocolo Normal 80-8 

-  

 

Figura 4.7- TCFC. Protocolo HD 80-8 

-  
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Figura 4.8- TCFC. Protocolo HD 80-4 

-  

 

Figura 4.9- TCFC. Protocolo HD 72-4 

-  

 
  

Foi utilizada uma silicona de condensação pesada (Zetaplus, Zhermack SpA, 

Badia Polesine, Itália) para posicionar a maxila na base do tomógrafo (Figura 4.10).  
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Figura 4.10- Posicionamento no tomógrafo 

 

 
 

4.3   Análise das imagens 

 
 
Todas as imagens radiográficas e tomográficas foram importadas para o 

software OsiriX MD (Pixmeo, Geneva, Switzerland; http://www.osirix-viewer.com/), 

um programa para o Sistema Operacional MacOS (Apple, Cupertino, CA, EUA) 

(58,67–70). As imagens foram observadas no Laboratório de Imagem em Terceira 

Dimensão – Labi3D da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 

em uma estação de trabalho iMac 27” Mac OS X (Apple, Cupertino, CA, EUA), por 

dois radiologistas odontológicos calibrados e que não estiveram envolvidos no 

processo de preparação de espécimes ou aquisição de imagens. As análises foram 

realizadas de forma independente e em ocasiões separadas. Cada sítio (dente + 

alvéolo correspondente) foi analisado separadamente. 

http://www.osirix-viewer.com/
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A sequência de observações para as radiografias periapicais (RP) e para as 

imagens tomográficas foram randomizadas em um website (www.random.org, 

Randomness and Integrity Services Ltd, Dublin, Irlanda) (64). Ambos os radiologistas 

usaram a mesma estação de trabalho para realizar as análises das imagens. Para 

aferir a concordância inter e intraobservador, todas as imagens foram avaliadas 

pelos dois radiologistas com um intervalo de duas semanas entre as observações. 

As análises das radiografias periapicais (RP) foram realizadas no visualizador básico 

do OsiriX e as imagens tomográficas foram analisadas na ferramenta de pós-

processamento 3D-RMP do Osirix MD. Em ambas as modalidades os observadores 

estavam aptos a utilizar quaisquer ferramentas do software que pudessem auxiliar 

no diagnóstico, tais como ajuste de brilho e contraste, filtros e ferramentas de 

aumento.  

O critério para análise das imagens foi: modalidade de imagens testadas 

versus padrão-ouro (dente hígido ou fraturado, e alvéolo hígido ou fraturado).  

A presença ou ausência de fratura foi avaliada das seguintes maneiras: 

- em uma escala binária (0, não há fratura; 1, há presença de fratura); 

- em uma escala de cinco pontos (1, fratura definitivamente ausente; 2, fratura 

provavelmente ausente; 3, incerto; 4, fratura provavelmente presente; 5, fratura 

definitivamente presente);  

- em caso positivo para fraturas, era necessário classificar a sua localização 

em: 1, terço apical; 2, terço médio; e 3, terço cervical (para fraturas radiculares): e/ou  

1, porção vestibular; ou 2, porção palatina do alvéolo (para fraturas alveolares). 

(Figuras 4.11 e 4.12). 

 
 
4.4   Análise dos dados 

 
 
As respostas das observações foram tabuladas juntamente com o padrão-

ouro. Foram realizadas análises “independente da localização da fratura” e “levando 

em consideração a localização da fratura”.  

A análise “independente da localização da fratura” foi realizada de duas 

formas: análise binária (0=não há fratura, e 1=há fratura) e análise em escores de 1 

a 5 (1=fratura definitivamente ausente, 2=fratura possivelmente ausente, 3=não é 
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possível avaliar a presença ou ausência de fratura, 4= fratura possivelmente 

presente, e 5= fratura definitivamente presente). 

A análise “levando em consideração a localização da fratura” foi realizada em 

duas etapas. Primeiramente, foi realizada a análise binária. Para os casos 

classificados como 1 (há fratura), era necessário classificar as fraturas alveolares 

como “vestibular” ou “palatina”, e as fraturas radiculares como “terço cervical”, “terço 

médio” ou “terço apical”. Caso houvesse concordância entre o padrão-ouro e a 

localização da fratura, a resposta era classificada como “1”. Caso contrário, a 

resposta era classificada como “0” (não há fratura).  

A sensibilidade, especificidade e acurácia das análises binárias (levando ou 

não em consideração a localização das fraturas) bem como as concordâncias intra e 

interobservador foram calculadas (utilizando o coeficiente Kappa (71)) em uma 

planilha Excel (Microsoft, Redmond, WA, EUA).  

As respostas das análises realizadas com escores de 1 a 5, bem como as 

análises binárias levando em consideração a localização foram inseridas em um 

software baseado na rede mundial de computadores (MedCalc Software, Ostend, 

Bélgica) já utilizado na literatura (72). A análise da área sob a curva (ASC) ROC foi 

então realizada com a resposta dos observadores e os valores de sensibilidade, 

especificidade e acurácia das modalidades de imagem foram determinados.  

Para calcular a sensibilidade e a especificidade foi utilizada uma categoria de 

classificação onde foram considerados positivos (fratura) os três maiores escores 

(para a escala de 1 a 5, escores 3, 4 e 5) ou então o escore 1 (para a escala 

binária).  

As áreas sob a curva (ASC) ROC (acurácia) por tipo de exame (radiografias 

periapicais e os quatro protocolos distintos para TCFC), observadores (dois 

observadores) e observações (duas observações para cada observador) foram 

analisados através de análise ANOVA de medidas repetidas associada ao teste de 

Bonferroni, adotando o nível de significância de 5%, conforme estabelecido pelo 

software utilizado. Caso a hipótese nula seja aceita, significa que não há diferenças 

estatísticas entre os observadores, ou entre as modalidades de imagem e entre os 

protocolos testados.  

Todos as análises foram realizadas e todos os resultados foram apresentados 

separadamente para fraturas radiculares e alveolares. 
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Figura 4.11. Possibilidades de diagnóstico. Fraturas alveolares 

 

 

Figura 4.12. Possibilidades de diagnóstico. Fraturas radiculares 
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5  RESULTADOS 
 
 
5.1   Fratura Alveolar – Radiografias Periapicais (RP) versus TCFC 
 
 

Nas tabelas 5.1 a 5.4 observamos os resultados comparativos de fraturas 

alveolares obtidas através de análise binária independente de localização (RP e 

TCFC) e levando em consideração a localização (TCFC). Os valores de 

sensibilidade, especificidade e acurácia (tabelas 5.1 e 5.3) foram maiores para 

TCFC independente de localização, seguidos da TCFC levando em consideração a 

localização. RP tiveram resultados numericamente menores do que TCFC. 

 Para os resultados de coeficiente Kappa (tabelas 5.2 e 5.4), observamos 

valores de concordância semelhantes para TCFC (intra e interobservadores) e 

valores numericamente menores para RP. 

 

Tabela 5.1- Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac). Análise binária independente de 
localização 

 Radiografias Periapicais TCFC 

Se Es Ac Se Es Ac 

Observador 

1 

1a observação 0.35 0.60 0.48 0.73 0.71 0.72 

2a observação 0.22 0.65 0.44 0.79 0.66 0.72 

Observador 

2 

1a observação 0.05 0.90 0.48 0.71 0.93 0.82 

2a observação 0.05 0.88 0.46 0.64 0.96 0.80 

 

Tabela 5.2- Coeficiente Kappa. Análise binária independente de localização 

 Observador 1 Observador 2 Observador 1 vs. 

Observador 2 1a vs. 2a observações 1a vs. 2a observações 

Radiografias Periapicais 0.47 - 0.09 0.06 

TCFC 0.44 0.78 0.33 
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‘ 

Tabela 5.3- Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac). Análise binária levando em 
consideração a localização 

 TCFC 

Se Es Ac 

Observador 

1 

1a observação 0.54 0.73 0.63 

2a observação 0.59 0.66 0.62 

Observador 

2 

1a observação 0.52 0.94 0.73 

2a observação 0.44 0.96 0.70 

 

Tabela 5.4- Coeficiente Kappa. Análise binária levando em consideração a localização 

 Observador 1 Observador 2 Observador 1 vs. 

Observador 2 1a vs. 2a observações 1a vs. 2a observações 

TCFC 0.51 0.77 0.31 

 

Valores de p estatisticamente não significantes foram encontrados para as 

áreas sob a curva (ASC) ROC quando foram analisadas as radiografias periapicais 

(RP). Os valores de ASC ROC foram semelhantes para as análises independente de 

localização e levando em consideração a localização das fraturas alveolares (tabelas 

5.5 e 5.6).  

Para a TCFC, os valores de ASC ROC foram estatisticamente significantes e 

apresentaram valores numericamente maiores para o diagnóstico independente de 

localização quando comparados aos valores levando em consideração a localização 

das fraturas alveolares (tabelas 5.5 e 5.6). 

 
Tabela 5.5- Área sob a curva ROC (ASC ROC), Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Valor de P. 

Independente da localização* 

 Radiografias Periapicais TCFC 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

Observador 

1 

1a 

observação 

0.532 40.00 65.00 > 0.05 0.759 60.62 83.75 <0.0001 

2a 

observação 

0.563 35.00 77.50 > 0.05 0.780 55.00 91.25 <0.0001 

Observador 

2 

1a 

observação 

0.525 95.00 10.00 > 0.05 0.838 70.62 93.12 <0.0001 

2a 

observação 

0.538 12.50 95.00 > 0.05 0.815 63.13 95.62 <0.0001 

*para valores >3, em escala de 1 a 5 
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Tabela 5.6- Área sob a curva ROC (ASC ROC), Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Valor de P. 
Levando em consideração a localização** 

 Radiografias Periapicais TCFC 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

Observador 

1 

1a 

observação 

0.525 40.00 65.00 > 0.05 0.634 53.75 73.12 <0.0001 

2a 

observação 

0.563 35.00 77.50 > 0.05 0.625 58.75 66.25 <0.0001 

Observador 

2 

1a 

observação 

0.525 95.00 10.00 > 0.05 0.728 51.88 93.75 <0.0001 

2a 

observação 

0.538 12.50 95.00 > 0.05 0.700 44.38 95.62 <0.0001 

**para valores >0, em escala de 0 a 1 

 
 

5.2   Fratura Radicular – Radiografias Periapicais versus TCFC 
 
 

Nas tabelas 5.7 a 5.10 observamos os resultados comparativos de fraturas 

radiculares obtidas através de análise binária independente de localização (RP e 

TCFC) e levando em consideração a localização (TCFC). Os valores de 

sensibilidade, especificidade e acurácia (tabelas 5.7 e 5.9) foram semelhantes para 

TCFC independente de localização e TCFC levando em consideração a localização. 

Resultados numericamente menores, porém semelhantes para as análises 

independente de localização e levando em consideração a localização, foram 

obtidos com RP. 

 Para os resultados de coeficiente Kappa (tabelas 5.8 e 5.10), observamos 

valores de concordância semelhantes para TCFC (intra e interobservadores). 

Valores discretamente menores foram observados em RP. 

 
Tabela 5.7- Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac). Análise binária independente de 

localização 

 Radiografias Periapicais TCFC 

Se Es Ac Se Es Ac 

Observador 

1 

1a observação 0.68 0.25 0.46 0.94 0.91 0.92 

2a observação 0.70 0.18 0.44 0.94 0.87 0.90 

Observador 

2 

1a observação 0.45 0.53 0.49 0.93 0.71 0.82 

2a observação 0.53 0.50 0.51 0.92 0.96 0.93 
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Tabela 5.8- Coeficiente Kappa. Análise binária independente de localização 

 Observador 1 Observador 2 Observador 1 vs. 

Observador 2 1a vs. 2a observações 1a vs. 2a observações 

Radiografias Periapicais 0.74 0.65 0.21 

TCFC 0.81 0.69 0.77 

 

Tabela 5.9- Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac). Análise binária levando em 
consideração a localização 

 Radiografias Periapicais TCFC 

Se Es Ac Se Es Ac 

Observador 

1 

1a observação 0.60 0.30 0.45 0.91 0.92 0.91 

2a observação 0.68 0.20 0.44 0.93 0.88 0.90 

Observador 

2 

1a observação 0.38 0.55 0.46 0.89 0.76 0.83 

2a observação 0.48 0.53 0.50 0.91 0.94 0.93 

 

Tabela 5.10- Coeficiente Kappa. Análise binária levando em consideração a localização 

 Observador 1 Observador 2 Observador 1 vs. 

Observador 2 1a vs. 2a observações 1a vs. 2a observações 

Radiografias Periapicais 0.68 0.62 0.16 

TCFC 0.80 0.71 0.78 

 
Nas tabelas 5.11 e 5.12, encontramos valores de p estatisticamente 

significantes para as áreas sob a curva (ASC) ROC quando foram analisadas as RP 

e TCFC. 

Quando analisamos os valores para RP, observamos que os valores 

numéricos de ASC ROC para o diagnóstico de fraturas radiculares independente de 

localização foram discretamente maiores quando comparados aos valores levando 

em consideração a localização. Para TCFC, encontramos resultados semelhantes 

para ASC ROC para o diagnóstico de fraturas radiculares independente de 

localização e levando em consideração a localização (tabelas 5.11 e 5.12).  
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Tabela 5.11- Área sob a curva ROC (ASC ROC), Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Valor de P. 
Independente da localização* 

 Radiografias Periapicais TCFC 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

Observador 

1 

1a 

observação 

0.817 72.50 85.00 <0.0001 0.813 81.25 81.25 <0.0001 

2a 

observação 

0.766 65.00 77.50 <0.0001 0.920 93.12 90.62 <0.0001 

Observador 

2 

1a 

observação 

0.781 72.50 85.00 <0.0001 0.915 83.12 95.00 <0.0001 

2a 

observação 

0.783 67.50 85.00 <0.0001 0.941 90.62 97.50 <0.0001 

*para valores >3, em escala de 1 a 5 

 

Tabela 5.12- Área sob a curva ROC (ASC ROC), Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Valor de P. 
Levando em consideração a localização** 

 Radiografias Periapicais TCFC 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

Observador 

1 

1a 

observação 

0.650 80.00 50.00 0.0155 0.913 90.62 91.87 <0.0001 

2a 

observação 

0.688 92.50 45.00 0.0018 0.900 92.50 87.42 <0.0001 

Observador 

2 

1a 

observação 

0.738 65.00 82.50 <0.0001 0.827 89.37 76.10 <0.0001 

2a 

observação 

0.725 70.00 75.00 0.0001 0.925 91.25 93.75 <0.0001 

**para valores >0, em escala de 0 a 1 

 
 
5.3   Comparação entre diferentes protocolos de TCFC - Fratura Alveolar e  

Fratura Radicular 
 
 

Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia para fraturas alveolares 

apresentaram valores numericamente maiores para análise independente de 

localização quando comparados a análise levando em consideração a localização. 

Todos os protocolos independente de localização apresentaram valores 

semelhantes entre si; o mesmo foi observado para os protocolos levando em 

consideração a localização (tabelas 5.13 e 5.14). 

Para fraturas radiculares, valores semelhantes foram encontrados para 

ambas as análises (independente de localização e levando em consideração a 

localização) e para todos os protocolos (tabelas 5.13 e 5.14). 
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Analisando as tabelas 5.15 e 5.16, observamos que a concordância 

intraobservador foi maior para o Observador 2, para fraturas alveolares, em ambas 

as análises (independente de localização e levando em consideração a localização). 

A concordância intraobservador foi moderada. 

Para fraturas radiculares, foram obtidos resultados numericamente menores 

para os protocolos HD 80 kV-4 mA e HD 72 kV-4mA para as análises levando em 

consideração a localização. 

Valores para fraturas radiculares foram numericamente maiores quando 

comparados a valores para fraturas alveolares. 

 
Tabela 5.13- Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac). Análise binária independente de 

localização 

Protocolos de TCFC Fratura Alveolar Fratura Radicular 

Se Es Ac Se Es Ac 

Normal 80 kV-8mA 0.71 0.81 0.76 0.94 0.88 0.91 

HD 80 kV-8mA 0.73 0.85 0.79 0.92 0.91 0.91 

HD 80 kV-4mA 0.69 0.83 0.76 0.94 0.81 0.88 

HD 72 kV-4mA 0.74 0.77 0.75 0.91 0.84 0.88 

 

Tabela 5.14- Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Acurácia (Ac). Análise binária levando em 
consideração a localização 

Protocolos de TCFC Fratura Alveolar Fratura Radicular 

Se Es Ac Se Es Ac 

Normal 80 kV-8mA 0.51 0.83 0.67 0.93 0.87 0.90 

HD 80 kV-8mA 0.54 0.85 0.70 0.92 0.91 0.91 

HD 80 kV-4mA 0.51 0.84 0.68 0.91 0.82 0.87 

HD 72 kV-4mA 0.51 0.77 0.64 0.89 0.83 0.86 
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Tabela 5.15- Coeficiente Kappa. Análise binária independente de localização 

 

Protocolos 

de TCFC 

Fratura Alveolar Fratura Radicular 

Observador 

1 

Observador 

2 

 

Observador 

1 vs. 2 

Observador 

1 

Observador 

2 

 

Observador 

1 vs. 2 1a vs 2a 

observação 

1a vs 2a 

observação 

1a vs 2a 

observação 

1a vs 2a 

observação 

Normal 80 

kV-8mA 

0.28 0.79 0.32 0.85 0.73 0.81 

HD 80 kV-

8mA 

0.50 0.76 0.35 0.88 0.83 0.85 

HD 80 kV-

4mA 

0.43 0.81 0.33 0.77 0.55 0.71 

HD 72 kV-

4mA 

0.54 0.76 0.32 0.75 0.65 0.72 

 

Tabela 5.16- Coeficiente Kappa. Análise binária levando em consideração a localização 

 

Protocolos 

de TCFC 

Fratura Alveolar Fratura Radicular 

Observador 

1 

Observador 

2 

 

Observador 

1 vs. 2 

Observador 

1 

Observador 

2 

 

Observador 

1 vs. 2 1a vs 2a 

observação 

1a vs 2a 

observação 

1a vs 2a 

observação 

1a vs 2a 

observação 

Normal 80 

kV-8mA 

0.47 0.77 0.30 0.80 0.73 0.76 

HD 80 kV-

8mA 

0.56 0.75 0.31 0.88 0.83 0.85 

HD 80 kV-

4mA 

0.49 0.79 0.40 0.75 0.53 0.69 

HD 72 kV-

4mA 

0.58 0.74 0.25 0.67 0.58 0.67 

 

Valores de ASC ROC foram numericamente maiores para as análises 

independentes de localização (tabela 5.17) quando comparadas às análises levando 

em consideração a localização das fraturas (tabela 5.18), tanto para fraturas 

alveolares quanto para radiculares. 
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Tabela 5.17- Área sob a curva ROC (ASC ROC), Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Valor de P. 

Independente da localização 

 

Protocolos de TCFC 

Fratura Alveolar Fratura Radicular 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

Normal 80 kV-8mA 0.785 55.63 93.75 <0.0001 0.941 93.12 88.12 <0.0001 

HD 80 kV-8mA 0.829 73.12 85.00 <0.0001 0.927 90.00 93.75 <0.0001 

HD 80 kV-4mA 0.791 68.75 82.50 <0.0001 0.930 94.37 81.87 <0.0001 

HD 72 kV-4mA 0.771 54.37 88.12 <0.0001 0.912 91.25 85.00 <0.0001 

*(para valores >3, em escala de 1 a 5) 

 

Tabela 5.18- Área sob a curva ROC (ASC ROC), Sensibilidade (Se), Especificidade (Es) e Valor de P. 
Levando em consideração a localização 

 

 

Protocolos de TCFC 

Fratura Alveolar Fratura Radicular 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

ASC 

ROC 

Se Es Valor de 

P 

Normal 80 kV-8mA 0.669 51.25 82.50 <0.0001 0.897 92.50 86.87 <0.0001 

HD 80 kV-8mA 0.697 54.37 85.00 <0.0001 0.913 91.87 90.62 <0.0001 

HD 80 kV-4mA 0.675 50.63 84.37 <0.0001 0.866 91.25 81.87 <0.0001 

HD 72 kV-4mA 0.641 51.25 76.87 <0.0001 0.856 88.75 82.50 <0.0001 

**(para valores >0, em escala de 0 a 1) 

 

 

5.4    Comparação entre áreas sob a curva (ASC) ROC 

 
 
Quando foram comparadas as áreas sob a curva (ASC) ROC (tabela 5.19) 

entre radiografias periapicais (RP) e os diferentes protocolos de TCFC entre si, para 

o diagnóstico de fraturas alveolares, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes (tabela 5.20). 
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Tabela 5.19- Desempenho dos observadores para radiografias periapicais e diferentes protocolos de 
TCFC (área sob a curva ROC). Fraturas Alveolares 

 Radiografias 

Periapicais 

Protocolos de TCFC 

N 80-8 HD 80-8 HD 80-4 HD 72-4 

Observador 1 1a 

observação 

0.532 0.600 0.637 0.650 0.650 

2a 

observação 

0.563 0.613 0.700 0.600 0.563 

Observador 2 1a 

observação 

0.525 0.738 0.738 0.738 0.688 

2a 

observação 

0.538 0.725 0.713 0.713 0.663 

 

Tabela 5.20- Teste de ANOVA de medidas repetidas. Fraturas Alveolares 

 Protocolos de TCFC 

N 80-8 HD 80-8 HD 80-4 HD 72-4 

Radiografias Periapicais NS NS NS NS 

N 80-8 - NS NS NS 

HD 80-8 NS - NS NS 

HD 80-4 NS NS - NS 

HD 72-4 NS NS NS - 

NS = Diferença estatisticamente não significante; S = Diferença estatisticamente significante 

  

 Para fraturas radiculares, quando foram comparados os resultados de ASC 

ROC (tabela 5.21), foi encontrada uma diferença estatisticamente significante entre 

RP e TCFC Protocolo HD 80 kV-8 mA (tabela 5.22). 

 

Tabela 5.21- Desempenho dos observadores para radiografias periapicais e diferentes protocolos de 
TCFC (área sob a curva ROC). Fraturas Radiculares 

 Radiografias 

Periapicais 

Protocolos de TCFC 

N 80-8 HD 80-8 HD 80-4 HD 72-4 

Observador 1 1a 

observação 

0.817 0.900 0.925 0.913 0.863 

2a 

observação 

0.766 0.925 0.913 0.863 0.900 

Observador 2 1a 

observação 

0.781 0.838 0.875 0.750 0.750 

2a 

observação 

0.783 0.925 0.938 0.938 0.913 
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Tabela 5.22- Teste de ANOVA de medidas repetidas. Fraturas Radiculares 

 Protocolos de TCFC 

N 80-8 HD 80-8 HD 80-4 HD 72-4 

Radiografias Periapicais NS S NS NS 

N 80-8 - NS NS NS 

HD 80-8 NS - NS NS 

HD 80-4 NS NS - NS 

HD 72-4 NS NS NS - 

NS = Diferença estatisticamente não significante; S = Diferença estatisticamente significante  
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6 DISCUSSÃO 

 
 

6.1   Fraturas alveolares X Fraturas radiculares 

 
 
A metodologia utilizada para provocar as fraturas alveolares resultou em dois 

tipos distintos de fratura, os quais descrevemos a seguir: “trinca” (fratura alveolar 

incompleta, visível através da superfície interior do alvéolo, porém que não se 

estende até a superfície vestibular ou palatina do osso alveolar); e “fratura” (fratura 

alveolar completa, que se estende desde a superfície interna do alvéolo até a 

superfície vestibular ou palatina do osso alveolar). As fraturas alveolares do tipo 

“trinca” em alguns casos foram diagnosticadas como “falsos negativos”.  

As fraturas alveolares foram obtidas aleatoriamente em parede vestibular ou 

palatina do alvéolo. Com  relação aos diferentes observadores, quando foi 

comparada a “análise binária independente de localização da fratura” à “análise 

binária levando-se em consideração a localização (vestibular ou palatina) da fratura”, 

observamos uma redução nos valores de sensibilidade e consequentemente, de 

acurácia, também devido à dificuldade em determinar corretamente em que região 

ocorreu a fratura alveolar.  

Foram utilizados crânios de cães macerados em nosso estudo devido à 

semelhança anatômica entre os incisivos centrais e laterais superiores e respectivos 

alvéolos desta espécie com os dentes e alvéolos homólogos humanos (tábua óssea 

vestibular mais delgada e tábua óssea palatina mais espessa). No entanto, foi 

observada a presença de um maior número de canais nutrícios nas maxilas caninas, 

quando comparadas às maxilas humanas. Acreditamos que canais nutrícios foram 

diagnosticados como fraturas (“falsos positivos”), fato que também contribuiu para 

resultados numericamente menores para fraturas alveolares. 

Em todas as análises realizadas, os resultados foram numericamente 

menores para fraturas alveolares quando comparados aos resultados obtidos para 

fraturas radiculares. Os valores de Kappa para fraturas alveolares foram muito 

baixos, o que demonstra dificuldade em diagnosticar este tipo de fratura. Atribuimos 

também esta variação à maior presença de canais nutrícios em osso alveolar de 

cães quando comparado ao osso alveolar humano.  
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Clinicamente, é importante diagnosticar a presença de fraturas radiculares e 

alveolares para realizar um bom plano de tratamento e consequentemente, 

determinar um melhor prognóstico para o paciente. Fraturas alveolares estão 

associadas a luxação lateral, intrusão ou avulsão de um dente, ou ainda a um 

trauma que resulte em deslocamento de uma região do processo alveolar (21,36–

38,40,41,73,74).  DiAngelis et al. (7) e Patel et al. (75) recomendam o 

reposicionamento e imobilização do fragmento alveolar, sutura dos tecidos moles 

lacerados e estabilização do segmento por quatro semanas, além de 

antibioticoteriapia (se necessário) e acompanhamento clínico e radiográfico. De 

acordo com Lauridsen et al. (21), o diagnóstico de fraturas alveolares é importante 

porque estas podem ocasionar necrose pulpar em dentes adjacentes e, em 

proporções menores, à perda do elemento dentário, reabsorção radicular ou perda 

óssea alveolar.  

Com relação a fraturas radiculares, é importante avaliar a sua direção 

(horizontal, vertical ou oblíqua) e a sua localização (terço cervical, terço médio ou 

terço apical). Em nosso trabalho, devido à metodologia utilizada (8), as fraturas 

radiculares resultantes foram horizontais, portanto optou-se por analisar a presença 

e a localização das mesmas. Assim sendo, comparamos a “análise binária 

independente de localização da fratura” à “análise binária levando-se em 

consideração a localização (terço cervical, terço médio ou terço apical) da fratura” e 

obtivemos valores semelhantes e muito bons para sensibilidade, especificidade e 

acurácia em ambas as análises para TCFC (vide tabelas 5.7 e 5.9).  

Do ponto de vista clínico, quando a fratura ocorre em terço cervical, o 

profissional deve considerar a extrusão ortodôntica com posterior restauração do 

fragmento perdido, ou então a extração e instalação de implante dentário. De acordo 

com Cvek et al. (76), fraturas cervicais apresentam pior porgnóstico. Caso a fratura 

esteja localizada em terço médio ou apical, é possível realizar somente 

acompanhamento, pois é comum ocorrer a interposição de tecido conjuntivo entre os 

fragmentos sem que ocorra dano ao dente fraturado (5,75). No entanto, de acordo 

com Zaleckiene et al. (6), é importante verificar a vitalidade pulpar e o 

comprometimento do feixe vasculonervoso que alimenta a polpa. Dentes fraturados 

sem comprometimento do feixe vasculonervoso e com vitalidade pulpar apresentam 

um mecanismo de defesa contra a entrada de bactérias nos túbulos dentinários e 

consequentemente seu prognóstico é melhor. 
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6.2    Radiografias periapicais X TCFC 

 
 
Quando foram analisados os resultados das análises binárias obtidos para 

radiografias periapicais e os comparamos com os resultados obtidos em TCFC, tanto 

para fraturas alveolares quanto para fraturas radiculares, resultados numericamente 

maiores foram obtidos com a TCFC. Vários estudos compararam os resultados entre 

radiografias periapicais e TCFC para o diagnóstico de fraturas radiculares 

horizontais (11, 77, 78).  

O estudo realizado por Bornstein et al. (11) demonstrou que a localização 

(terço cervical, terço médio ou terço apical) da fratura radicular obtida através de 

TCFC difere significantemente das radiografias intraorais (periapical e oclusal). De 

acordo com May et al. (77), fraturas horizontais ocasionadas por trauma muitas 

vezes mostram diagnóstico inconclusivo (“falsos negativos”) baseado apenas em 

radiografias periapicais. Além disso, quando a fratura radicular é visualizada em 

terço médio em radiografia periapical, ela pode estar localizada tanto em terço 

cervical quanto em terço apical. Nestes casos, a TCFC é importante para avaliar 

tanto os “falsos negativos” quanto a localização e direção da fratura radicular.Em 

nosso estudo, observamos que houve uma redução na acurácia da localização das 

fraturas para as radiografias periapicais. Quando realizamos a análise binária 

levando em consideração a localização da fratura radicular, as radiografias 

periapicais tiveram um desempenho numericamente inferior na sensibilidade, 

especificidade e acurácia quando comparadas à TCFC. Acreditamos que nossos 

resultados devem-se à análise de duas radiografias com angulações verticais 

diferentes, o que permitiu a visualização da fratura radicular, porém dificultou a 

correta localização da mesma. 

Em 2013, Bechara et al. (78) realizaram um estudo com dentes humanos 

extraídos tratados endodonticamente e posteriormente fraturados. Neste estudo, os 

autores concluíram que TCFC de pequeno volume apresentou maior acurácia (área 

sob a curva ROC) e sensibilidade para a detecção de fraturas radiculares do que 

radiografias periapicais digitais, mas que a especificidade foi maior para as 

radiografias periapicais. Este fato pode esta associado à maior dificuldade em 

diagnosticar fraturas radiculares em radiografias periapicais, resultando em um maior 
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número de “verdadeiros negativos”. Nosso estudo mostrou que acurácia, 

sensibilidade e especificidade para fraturas radiculares foram maiores para TCFC, 

quando comparada a radiografias periapicais, para as análises binárias. 

Makowiecki et al. (24)  descreveram um caso clínico de um incisivo central 

superior que havia sofrido trauma há 17 anos. Na radiografia periapical, observou-se 

uma fratura radicular cominutiva com separação dos fragmentos dentários. 

Posteriormente foi realizada uma TCFC, demonstrando que na realidade tratava-se 

de uma fratura única e oblíqua.  Em nosso estudo, o teste de de ANOVA de medidas 

repetidas realizado através da comparação entre áreas sob a curva ROC (escores 

de 0 a 1) mostrou uma diferença estatisticamente significante quando comparou os 

resultados para fraturas radiculares obtidos através das radiografias periapicais e os 

resultados de TCFC – Protocolo HD 80 kV/8 mA. Acreditamos que este fato ocorreu 

porque as radiografias periapicais apresentam a limitação da bidimensionalidade e 

consequentemente sobreposição de estruturas no sentido vestibulopalatino(8). Além 

disso, caso a linha de fratura não esteja paralela ao feixe de raios-X, muitas vezes 

não é possível visualizar a mesma (9). No entanto, para auxiliar a visualização de 

fraturas radiculares, as radiografias periapicais com duas angulações diferentes são 

o primeiro recurso imaginológico que o clínico pode utilizar para o diagnóstico das 

mesmas. Nosso estudo demonstrou que elas não apresentam diferenças 

estatisticamente significantes com relação aos outros protocolos de TCFC (N 80 

kV/8 mA, HD 80 kV/4 mA e HD 72 kV/4 mA), o que nos permite sugerir que podemos 

utilizar este recurso imaginológico antes de recomendar o exame de TCFC, 

reforçando o princípio de ALARA (57). 

Palomo e Palomo (2) ressaltaram a importância da TCFC e a sua 

superioridade com relação a radiografias periapicais para o diagnóstico de fraturas 

alveolares com relação à localização e direção das mesmas e a sua relação com os 

dentes vizinhos, a fim de promover um melhor tratamento e prognóstico em casos 

de trauma dentoalveolar. Em nosso estudo, embora não tenhamos encontrado 

diferenças estatisticamente significantes para fraturas alveolares, entre radiografias 

periapicais e os diferentes protocolos de TCFC para o teste de ANOVA de medidas 

repetidas realizado através da comparação entre áreas sob a curva ROC, as 

análises binárias mostraram melhores resultados para TCFC do que para as 

radiografias periapicais.  
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6.3   Diferentes protocolos de TCFC 

 
 

Baseado na literatura, onde alguns autores (30,50,52,78) concluíram que 

protocolos de FOV pequeno (também denominados TCFC de pequeno volume) 

eram os mais adequados para o diagnóstico de fraturas radiculares, optamos por 

realizar nosso estudo utilizando apenas protocolos de FOV pequeno. 

O tomógrafo nos permitiu alterar os valores de kV e mA, bem como o número 

de projeções a partir da escolha de diferentes protocolos (denominados “Normal” 

para 400 projeções e “HD” – high definition para 500 projeções).  

As diferentes combinações obtidas com os quatro protocolos de TCFC 

analisados nos permitiram a obtenção de diferentes valores de exposição à radiação 

em mGy estabelecidos pelo tomógrafo (Tabela 6.1). 

 

Tabela 6.1. Protocolos de TCFC e exposição à radiação 

Protocolo Número de 
projeções 

Tamanho do 
voxel 

kV mA Exposição à 
radiação (mGy) 

Normal 80-8 400 0.20 mm 80 8 5,6 
HD 80-8 500 0.15 mm 80 8 7,0 
HD 80-4 500 0.15 mm 80 4 4,0 
HD 72-4 500 0.15 mm 72 4 2,0 

 

Alguns autores também relacionaram um maior número de projeções e 

consequentemente, menor tamanho de voxel (29,50,52,53,55,56) com a maior 

acurácia no diagnóstico de fraturas radiculares. Desta forma, escolhemos comparar 

protocolos de 400 e 500 projeções (respectivamente, com 0.20 mm e 0.15 mm de 

tamanho de voxel) com os mesmo parâmetros de kV e mA. Foram obtidos 

resultados estatisticamente não significantes para a comparação entre áreas sob a 

curva ROC para ambos os protocolos (Normal 80-8 versus HD 80-8). 

Os valores de exposição à radiação foram determinados pelo tomógrafo a partir 

dos parâmetros (número de projeções, kV e mA) determinados em cada um dos 

quatro protocolos escolhidos para este estudo. Jones et al. (79) realizaram um 

estudo utilizando várias combinações entre mA, rotação do sensor de raio-X (180° 

ou 360°) e tempo de exposição em um tomógrafo Accuitomo 80, e obtiveram valores 

semelhantes em quase todos os protocolos, com exceção dos protocolos onde o mA 

estabelecido era 1.  Quando realizamos o teste de ANOVA de medidas repetidas 
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para avaliar as diferenças estatísticas entre as áreas sob a curva ROC dos 

diferentes protocolos de TCFC, não obtivemos nenhuma diferença estatisticamente 

significante entre os mesmos, tanto para fraturas alveolares, quanto para fraturas 

radiculares.  

Como foi observado neste estudo, pode-se sugerir que em humanos o 

protocolo de TCFC utilizado para auxiliar o diagnóstico de fraturas radiculares e 

alveolares deve ser escolhido de acordo com as características do paciente (adulto 

versus criança), de forma que o mesmo receba a melhor qualidade de imagem do 

exame com a menor radiação possível. A redução do kV e do mA não apresentou 

diferenças significantes estatisticamente, sugerindo que em crianças é possível 

reduzir os níveis de exposição a radiação sem influenciar a qualidade das imagens 

tomográficas, ou seja, respeitando o princípio de ALARA (57). 
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7 CONCLUSÕES 

 
 

 Para fraturas alveolares, obtivemos melhores resultados com TCFC quando 

comparados a RP. Para fraturas radiculares, os resultados não apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes para RP e os diferentes protocolos 

de TCFC, com exceção da comparação entre RP e TCFC Protocolo HD 80 

kV-8 mA. 

 Valores de sensibilidade, especificidade, acurácia, concordância inter e 

intraobservador e área sob a curva (ASC) de característica de operação do 

receptor (ROC) mostraram valores numericamente superiores para fraturas 

radiculares quando comparadas a fraturas alveolares.  

 Não houve diferença estatisticamente significante entre os diferentes protocolos 

de TCFC com relação a variações em valores de voltagem do tubo de raios X 

(kVp), valor da corrente presente no tubo de raios X (mA) e número de 

projeções nos diferentes protocolos de TCFC. 

 RP com duas incidências de angulação vertical distintas são o primeiro método 

diagnóstico indicado para a detecção de fraturas radiculares. No entanto, 

quando não for possível observar nenhuma fratura e o paciente apresentar 

sintomatologia dolorosa, o próximo exame de escolha é a TCFC. O protocolo 

de TCFC escolhido (com variações em valores de voltagem do tubo de raios 

X - kV, valor da corrente presente no tubo de raios X – mA, e número de 

projeções) dependerá da idade e características físicas do paciente. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética para o Uso de Animais.  

 


