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RESUMO

De Rosa, CS. Diferenciação de granulomas periapicais e cistos radiculares por
análise de textura em imagens de tomografias computadorizada de feixe cônico
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia;
2019. Versão Original.

As lesões periapicais inflamatórias estão entre as mais frequentes do complexo
maxilofacial, sendo que cistos e granulomas periapicais compõem dois terços
dessas lesões em região de mandíbula, onde são mais frequentes. Apesar das
características tomográficas destas lesões já estarem bem elucidadas, o diagnóstico
imaginológico pode gerar dúvidas, necessitando a realização do padrão ouro
histológico. O objetivo deste estudo é investigar a utilidade da análise de textura na
caracterização de granulomas e cistos e avaliar sua eficácia na diferenciação entre
essas duas lesões comparada com o diagnóstico histológico. O estudo prospectivo
foi realizado com a triagem de pacientes atendidos na Clínica de Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial da Fundação Faculdade de Odontologia – FFOFUNDECTO. Quarenta pacientes com diagnóstico de lesão periapical (clínico e
imaginológico) e com indicação cirúrgica de tratamento (exodontia) participaram do
estudo. Esses pacientes foram encaminhados para o Centro de Pesquisas Clinicas –
CEPEC da FOUSP onde foram submetidos a um exame de tomografia
computadorizada de feixe cônico (TCFC) no aparelho Planmeca Pro Max 3D Max
(Planmeca Oy, Helsinque, Finlândia). As lesões removidas foram encaminhadas ao
Serviço de Patologia Cirúrgica Oral e Maxilofacial do Departamento de
Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. As
imagens de TCFC foram analisadas por meio do software livre ITK-SNAP v3.4.0,
onde a renderização manual da lesão periapical possibilitou realizar medidas de
diâmetro (mm) e volume (mm3) das lesões (cisto e granuloma), correlacionando com
qualidade do trabeculado ósseo, textura da imagem e o diagnóstico histopatológico.
Os dados foram analisados utilizando Statistical Package for the Social Sciences,
17.0 software (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). Foram considerados estatisticamente
significantes os dados que tiveram p<0,005, de acordo com a correção FDR. Foram
realizados exames histológicos e imaginológicos em 25 dentes de 17 pacientes onde

observamos que 14 pacientes eram do sexo feminino e 11 do sexo masculino, com
idade média de 48 anos. Granulomas periapicais (GP) compuseram 44% da
amostra, já cistos radiculares (CR) 56%. O diâmetro variou de 2,168 a 7,093 mm
para GP e 3,053 a 8,127 mm para CR (p=0,055), e o volume 12 a 286 mm3 para GP
e 82,96 a 916,1 mm3 para CR (p=0,001). Foram estatisticamente significantes os
parâmetros de textura Soma dos Quadrados (para todas as distâncias), Soma das
Médias, Soma da Entropia e Entropia (se repetiram duas vezes em posições
diferentes) e Correlação, Contraste, Variância da Diferência e Momento da Diferença
Inversa (observados uma vez em posições diferentes). Finalmente, nosso estudo
observou que CRs apresentam volumes maiores que GPs e que são melhores
diferenciados através de um exame 3D. Observamos a análise de textura como um
método eficiente e menos invasivo, promissor como instrumento auxiliar de
diagnóstico e prognóstico por sua capacidade de diferenciação de áreas pequenas e
semelhantes.
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ABSTRACT

De Rosa, CS. Differentiation of Periapical Granulomas and Radicular Cysts Using
Texture Analysis on CBCT Images [dissertation]. São Paulo: Universidade de São
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Original.

Inflammatory periapical lesions are among the most frequent in the maxillofacial
complex, with cysts and periapical granulomas accounting for two-thirds of these
lesions in the mandibular region, where they are more frequent. Although the
tomographic characteristics of these lesions are well determined, the imaging
diagnosis can generate doubts and thus a gold standard histological examination is
needed. The objectives of this prospective study were to investigate the use of
texture analysis for characterisation of granulomas and cysts and to assess its
efficacy in the differentiation between both lesions in relation to histological
diagnosis. The patients attending the Bucco-Maxillofacial Surgery and Traumatology
Clinics of the Faculty of Dentistry Foundation (FFO-FUNDECT) were screened. Forty
patients with diagnosis of periapical lesion (clinical and imagiological) and indication
for surgical treatment (i.e. tooth extraction) participated in the study. They were
referred to the Clinical Research Centre (CEPEC) of the University of São Paulo
Faculty of Dentistry for computed cone beam tomography (CBCT) examination with a
Planmeca Pro Max 3D Max scanner (Planmeca Oy, Helsinki, Finland). The removed
lesions were sent to the Maxillofacial Surgery and Oral Pathology unit of the
Department of Stomatology of the University of São Paulo Faculty of Dentistry. CBCT
images were analysed by using the free software ITK-SNAP version 3.4.0, in which
manual rendering of the images allowed the lesions (cyst and granuloma) to be
measured in diameters (mm) and volume (mm3), including correlations with quality of
the trabecular bone, image texture and histopathological diagnosis. The resulting
data were analysed by using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)
software, version 17.0, (SPSS, inc. Chicago, IL, USA). Statistically significant data
were found according to the FDR correlation (P < 0.005). Histological and
imagiological examinations were performed in 25 teeth of 17 patients, with 14 being
female and 11 male with mean age of 48 years old. Periapical granulomas (PG)
accounted for 44% of the sample, whereas radicular cysts (RC) for 56%. The

diameter ranged from 2,168 to 7,093 mm for PG and from 3,053 to 8,127 mm for RC
(P = 0.055) and the volume ranged from 12 to 286 mm3 for PG and from 82.96 to
916.1 mm3 for RC (P = 0.001). Sum of squares (for all distances), sum of average,
sum of entropy, entropy (repeated twice in different positions), correlation, contrast,
difference variance and inverse different moment (observed once in different
positions) were the statistically significant texture parameters. Finally, our study has
found that RCs have larger volumes than GPs, thus being better differentiated with
3D images. We have concluded that texture analysis is a promising, less invasive
and effective method in assisting the diagnosis and prognosis as it allows
differentiation of small similar areas.
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1

INTRODUÇÃO

A exposição da polpa dental por fatores como progressão de cárie ou fratura,
ocasionando o contato com microrganismos e/ou seus produtos, induzirá uma
resposta inflamatória que poderá levar à necrose pulpar. A disseminação desses
produtos tóxicos para o periápice formará, neste local, uma lesão periapical,
caracterizada pela infiltração de células do sistema imunológico e produção de
mediadores inflamatórios. Cistos radiculares (CR) e granulomas periapicais (GP)
compõem dois terços dessas lesões inflamatórias em região anterior de maxila,
onde são mais frequentes (Silva et al., 2005; Andrade et al., 2013; Bracks et al.,
2014; Braz-Silva et al., 2019).
Tradicionalmente sabe-se que GP e CR podem ser diferenciados, através de
imagens bidimensionais (2D) devido suas características radiológicas. A literatura
indica que esta diferença pode ser vista também por meio de tomografia
computadoriza (TC) (Trope et al., 1989, Gbadebo et al., 2014).
Pesquisas anteriores indicaram que a ausência de radioluscência nas
radiografias periapicais (RP) não garante que o periápice esteja saudável e sugerem
que a realização de uma tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) para
esses diagnósticos seria indicada (Paula-Silva, 2009). Essa técnica detecta de 20 a
39% mais lesões periapicais pós intervenções cirúrgicas comparado com as
radiografias convencionais (Borden et al., 2013).
A TC tem sido utilizada em medicina desde os anos 70 e foi empregada na
odontologia nos anos 80 para estudos endodônticos, seguida do surgimento da
tecnologia de feixe cônico (Paula-Silva, 2009). Diferentemente das RP, as imagens
de TCFC, por serem tridimensionais (3D), apresentaram vantagens para detecção
precoce das LP, seu tratamento e acompanhamento (Tsai et al., 2012; Yilmaz et al.,
2017).
A incorporação da TCFC em Odontologia proporcionou uma revolução na
informação de procedimentos clínicos que contribuem para planejamento,
diagnóstico, tratamento e prognóstico (Estrela et al., 2014), pois excede a
capacidade de outras técnicas não invasivas para descrever características do osso
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periapical (Tsai et al., 2012), oferecendo uma ferramenta alternativa que evitará
possíveis intervenções desnecessárias (Okada et al., 2015).
Tais imagens podem ser trabalhadas por meio de softwares que permitem o
uso de modelos 3D para avaliação quantitativa e qualitativa das alterações
morfológicas. Atualmente, eles contribuem significantemente para análise de
imagens radiográficas, pois fornecem informações adicionais e (Schilling et al.,
2014), por meio dos recursos de desenho, medida, contraste, zoom e
posicionamento de imagens, podendo realizar um diagnóstico mais refinado e com
maior facilidade (Costa et al., 2008).
A análise de textura (AT) é uma técnica matemática, utilizada em imagens 2D
e 3D, para quantificação de estruturas complexas que abrange a variação na
intensidade de valores do elemento de imagem (pixel) adquirido sob certas
condições (Raja et al., 2012; Huang et al., 2013). Dentre as abordagens existentes
para a extração de parâmetros de textura de uma imagem, a abordagem estatística
tem sido a mais utilizada, que calcula os parâmetros de níveis de cinza (matriz de
co-ocorrência) de cada fatia 2D (Santos; Castellano, 2016; Albuquerque et al.,
2015).
Observamos na literatura um aumento de relatos de casos solucionados com
o auxilio da ferramenta 3D, principalmente nas áreas de Endodontia, para
monitoramento de lesões periapicais após tratamento endodôntico (Villoria et al.,
2017; Schloss at al, 2017) e reabilitação estética (Khan et al., 2015; Coachman et al,
2017).
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1

Lesões Periapicais: Considerações Iniciais

LPs são doenças comuns nos maxilares, causadas pela resposta inflamatória
dos tecidos periapicais frente enzimas e toxinas de microorganismos que persistem
cronicamente. Quando o estímulo inflamatório não é interrompido, este desencadeia
uma necrose pulpar e inicia uma reabsorção óssea local, onde o tecido ósseo é
substituído por tecido de granulação, com a presença de um infiltrado com células
inflamatórias, formando assim um GP. Se ainda assim o estímulo persistir, os restos
epiteliais de Malassez poderão ser estimulados por citocinas e fatores de
crescimento a sofrerem divisão e proliferação, evento que poderá desencadear o
surgimento de um CR (Suzuki et al., 2001; Hren; Ihan, 2009; Andrade et al., 2013;
Villasis-Sarmiento et al., 2017; Braz-Silva et al., 2019).
Os GP e CR estão entre as LP mais comuns, compondo dois terços (70%) de
todas as lesões inflamatórias. Quando comparado a ocorrência destas duas lesões,
os GP puderam ser observados com maior frequência do que os CR (Koivisto et al.,
2012; Andrade et al., 2013; Akinyamoju et al., 2014; Bracks et al., 2014; Sullivan et
al., 2016).
Quanto à localização destas lesões, há um consenso entre os autores em
relação a região anterior de maxila, acometendo principalmente os incisivos (Carrillo
et al., 2008; Koivisto et al., 2012; Bracks et al., 2014; Akinyamoju et al., 2014;
Velickovic et al., 2016). A distribuição por idade varia, havendo relatos dos 9 a 80
anos. A média de idade relatada é em torno da terceira e quarta década de vida e é
observado em menor frequência em pessoas com idade igual ou menor a 15 anos
(Fraga et al., 2013; Bracks et al., 2014; Akinyamoju et al., 2014; Villasis-Sarmiento et
al., 2017). Koivisto et al. (2012) ainda vai mais além em seu estudo, quando
observou que, 90% dos acometidos por CR e GP de sua amostra de 7146
pacientes, eram caucasianos.
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A maioria dos casos de GP e CR mostraram uma suave predileção pelo sexo
feminino (Stockdale; Chandler, 1988; Carrillo et al., 2008; Fraga et al., 2013; Bracks
et al., 2014; Villasis-Sarmiento et al., 2017), Raitz et al. (2000) justificaram este
acometimento pelo fato da cronologia de irrupção no sexo feminino ser antecipada, o
que

poderia

ocasionar

uma

maturação

incompleta

do

esmalte

e

maior

susceptibilidade à carie. Em um estudo de 104 casos, Akinyamoju et al. (2014)
discordou dos demais autores quando observou maior predileção dos CR no sexo
masculino.

2.2

Lesões Periapicais: Diagnóstico e Tratamento

Clinicamente as LPs são assintomáticas, descobertas através de um exame
radiográfico de rotina. Testes de vitalidade pulpar normalmente ajudam a direcionar
o tratamento apropriado para estas lesões, em que não será observado vitalidade
pulpar (Sullivan et al., 2016).
Até 1950 era observado uma dificuldade na classificação radiográfica das LPs
frente a observação de espessamento radiolúcido periapical e seu tratamento
comumente consistia-se em exodontia e limpeza da região, com o tecido removido
sempre examinado histológicamente. A partir de 1950 surgiram estudos na tentativa
de aumentar a sensibilidade do diagnóstico radiográfico das imagens 2D de GP e
CR. (Blum et al., 1951; Priebe et al., 1954).
Apesar de ambas as lesões apresentarem descontinuidade de lâmina dura,
conseguimos estabelecer diferenças radiográficas entre as lesões periapicais
inflamatórias através das radiografias 2D. CR apresentam-se radiolucidos de limites
definidos e corticalizados, pela presença do halo esclerótico. Por outro lado, um GP
tem uma aparência difusa e distorcida, podendo ser de qualquer forma (Trope et al.,
1989; Gbadebo et al., 2014; Bilodeau; Collins, 2017). Observa-se contradição dos
autores em relação ao diâmetro das lesões, Trope et al. (1989) e Gbadebo et al.
(2014) estabelecem que CR apresentam-se com diâmetro maior que 10 mm, já os
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GP diâmetro menor que 10 mm, Bilodeau e Collins (2017) estabelecem o diâmetro
como 20 mm.
Abrahams (2001) relataram que GP aparecem nas imagens sagitais e
reconstruções panorâmicas de TCFC, como uma área hiperdensa razoavelmente
bem definida no ápice radicular, tipicamente menor que 1 cm de diâmetro, lesões
menores podem simplesmente aparecer como áreas hiperdensas em forma de meia
lua, cobrindo o ápice da raiz. Nas imagens axiais, podem ter uma aparência em
forma de alvo, com o ápice da raiz radiopaca no centro da radiolucência.
Tsai et al. (2012) identificou como principal vantagem das imagens de TCFC a
identificação das lesões sem a necessidade de descontinuidade de lâmina dura para
sua detecção. Okada et al. (2015), Yilmaz et al. (2017) e Pitcher et al. (2017)
relataram que o fornecimento de arquivos de imagens volumétricas, são uma
maneira mais precisa e confiável para diagnóstico diferencial de lesões periapicais
inflamatórias, podendo determinar com maior exatidão seus limites. Ainda assim,
Borden et al. (2013) identificou desvantagens da TCFC quando comparada com as
RP como o alto preço e elevada variação de dose potencial de radiação o que,
segundo Estrela et al (2009) depende do dispositivo, campo de visão e seleção da
técnica escolhida.
Apesar de vários estudos tentarem estabelecer um método de diagnóstico
válido para a diferenciação de CR e GP antes da intervenção cirúrgica, sabe-se que
o método histológico ainda é o com maior sensibilidade e especificidade de
diagnóstico destas lesões (Çalışkan et al., 2016).
Microscopicamente GP podem ser observados quando há infiltrados
inflamatórios, com presença predominante de linfócitos, plasmócitos e macrófagos,
porém sem ou com pouco remanescente epitelial e cápsula de tecido conjuntivo
denso circundante. Já os CR são revestidos por tecido epitelial pavimentoso
estratificado não queratinizado, com espessura variável, e tecido conjuntivo
adjacente, circundados por uma leve cápsula fibrosa. O infiltrado inflamatório é misto
e contém corpos hialinos (Rushton), podendo também conter depósitos de cristais
de colesterol e células gigantes que podem formar nódulos luminais (Shear; Speight,
2008; Çalışkan et al., 2016; El-Naggar, 2017).
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O tratamento de eleição já é bem definido na literatura e consiste em terapia
endodôntica ou, dependendo de seu acometimento, exodontia do elemento dental
ou enucleação da lesão por apicectomia (Bilodeau; Collins, 2017).

2.3

Software de Código Aberto

Nos últimos 20 anos observamos uma grande evolução no desenvolvimento
de sistemas para as mais diversas áreas, incluindo a manipulação de imagens para
a área médica. Atualmente, existem software que permitem visualizar e segmentar
imagens de TC e para a renderização de modelos em 3D (Jaffe; Lynch, 1996; Costa
et al., 2008). Este processo possibilita informações importantes para o auxílio do
ensino e diagnóstico médico, permitindo uma melhor localização das estruturas,
planejamentos de cirurgias e análise dos exames (White, 1989).
Um software de código aberto ou de código livre refere-se ao programa com
direitos autorais que é disponibilizado prontamente para que qualquer pessoa o
utilize, estude, modifique ou redistribua, de modo que possa beneficiar a sociedade,
sob um contrato com nenhuma ou com poucas restrições, sem ter, o usuário, que
pagar por royalties ou licenças (Hahn et al., 2016).
Dentre os software mais utilizados, podemos destacar o ITK-SNAP v3.4.0
(http://www.itksnap.org/), um programa de código livre capaz de realizar a leitura de
imagens médicas (DICOM – Digital Imaging Comunication in Medicine). Sua
principal finalidade é a segmentação manual ou automatizada de estruturas
anatômicas de maneira precisa e intuitiva. Com ele é possível, através de suas
ferramentas, realizar desenho, medidas (mm), contraste, zoom e posicionamento de
imagens (Yushkevich et al., 2006).
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2.4

Análise de textura

Com o avanço das técnicas de computação, a AT pôde realizar a
quantificação de estruturas complexas de maneira mais eficiente e menos invasiva,
através da mensuração da distribuição dos níveis de cinza em uma área de
interesse. Estudos anteriores empregaram a AT para caracterizar lesões nas várias
regiões do corpo e para distingui-los dos tecidos normais, onde observou-se uma
maior heterogeneidade de textura em tecidos patológicos (Raja et al., 2012; Huang
et al., 2013; Baldissini, 2013; Lubner et al., 2017).
Podemos entender textura como um conjunto de propriedades intrínsecas da
imagem (brilho, cor, tamanho) relacionadas à aparência, estrutura e arranjo das
várias partes de um objeto representado na mesma. Normalmente, as imagens
utilizadas para fins de diagnóstico são digitais (Haralick , 1973; Materka; Strzelecki,
1998; Oliveira et al., 2009).
Uma imagem digital bidimensional é composta por pequenos retângulos ou
pixels (picture element) e, no caso tridimensional, é composta por pequenos blocos
ou voxels (volume element). Cada pixel ou voxel é representado por um conjunto de
coordenadas que o localiza no espaço e por um valor específico que representa o
nível de cinza daquele elemento na imagem (Haralick, 1979; Materka; Strzelecki,
1998; Oliveira et al., 2009).
Atualmente observarmos a AT sendo aplicada majoritariamente em imagens
médicas provindas de RM e TC. Ganeshan et al. (2009) demonstrou uma predileção
à RM devido aos artefatos de imagem (ruído fotônico) observados em imagens de
TC, já Juerchott et al. (2018) observou que, em imagens de TCFC, por possuírem
menos artefatos que as TC, possuem a mesma sensibilidade que as imagens de
RM.
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Figura 2.1 - Exemplo de imagem digital. Em (a) Imagem com 5x5 pixels, com valores de cinza entre 0
(preto) e 7 (branco), já em (b) observamos uma representação numérica da imagem

Fonte: Oliveira et al. (2009)

As imagens tridimensionais médicas possuem uma grande quantidade de
informações sobre textura que podem ser importantes na prática clínica, na
classificação de regiões de interesse similares, por distingui-las através de números,
proporcionando ao profissional uma decisão mais refinada da área em que
diferenças sutis não podem ser visualizadas devido a limitação da capacidade visual
(Oliveira et al., 2009; Castellano et al., 2009).
Existem diversas abordagens para a extração de parâmetros de textura de
uma imagem sendo eles estatístico, modelares (baseada em modelos, é mais
utilizada) ou por transformações (transformadas). ou por transformações. Para
imagens médicas, uma das mais utilizadas é a abordagem estatística, e, dentro
desta, a classe de parâmetros mais utilizada tem sido a MCO de níveis de cinza
(Santos; Castellano, 2016; Lubner et al., 2017).
Para calcular estes parâmetros, usualmente calculam-se MCOs para fatias 2D
da imagem de TCFC, que é 3D (o que demanda um custo computacional menor e
ainda assim traz bons resultados). A matriz é calculada definindo uma direção e uma
distância, os pares de pixels separados pela distância definida numa certa direção
são analisados. Cada entrada da matriz corresponde a um nível de cinza “coocorrendo” com outro. Como exemplo vamos definir a distância d = 1, para uma
imagem hipotética com os níveis de cinza acima (Figura 2.1). Na figura 2.2 temos a
forma de construção da matriz em que são computados o número que cada pixel coocorre com o outro (olhando para a horizontal). No programa utilizado a varredura é
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feita na horizontal (q= 0°), vertical (q= 90°), e na diagonal (q= 45° e 135°) (Oliveira et
al., 2009).

Figura 2.2 – Exemplificação do cálculo de pixels

Fonte: Oliveira et al. (2009)

Após a construção da matriz são gerados parâmetros estatísticos da mesma.
Com base nesses parâmetros, são produzidos mapas de textura (imagens
matemáticas) que representam uma visualização dos diversos parâmetros
calculados. Em alguns casos, é possível ver diferenças que não eram possíveis na
imagem tomográfica, podendo servir como ferramenta de análise, mas que não
representam mais a imagem do tecido do ponto de vista biológico (Oliveira et al.,
2009; Castellano et al., 2009).
O MaZda v4.6 (http://www.eletel.p.lodz.pl/programy/mazda) é um software
para plataforma MS Windows®, em desenvolvimento desde 1998, utilizado para
cálculo de parâmetros de textura em imagens digitalizadas. Atualmente o programa
é capaz de calcular cerca de 300 parâmetros para a quantificação de uma área de
interesse (Szczypinski et al., 2007) e se mostrou de grande utilidade em projetos que
utilizavam AT como Oliveira et al. (2009) e Baldissin (2013).
Lubner et al. (2017) observaram que a AT é uma técnica muito promissora
que consegue proporcionar uma avaliação radiológica mais objetiva entre tecidos
sadios e tecidos patológicos, o que confere uma melhor confiança diagnóstica e
suporte

às

tomadas

de

decisão.
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3

PROPOSIÇÃO

O escopo deste trabalho é investigar se existem alterações de textura nas
imagens de TCFC de granulomas e cistos e que não sejam perceptíveis em uma
análise visual, comparando-se com o diagnóstico histopatológico.
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

Atendimento às normas bioéticas

O presente estudo seguiu as normas e diretrizes da resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, tendo sido submetido e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa Humana da Universidade de São Paulo sob o parecer CAAE
68731017.0.0000.0075 (ANEXO A).

4.2

Amostra

O estudo prospectivo foi realizado com a triagem de pacientes atendidos na
Clínica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Fundação Faculdade de
Odontologia – FFO-FUNDECTO, sob coordenação do Prof. Dr. Waldyr Antonio
Jorge.
Vinte e cinco pacientes com diagnóstico de lesão periapical (confirmado por
exames clínico e imaginológico) e com indicação cirúrgica de tratamento (exodontia)
foram incluídos no estudo. Após leitura e assinatura do termo de consentimento livre
e esclarecido (ANEXO B), os pacientes foram encaminhados para a realização de
TCFC no Centro de Pesquisas Clinicas da FOUSP.
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4.3

Protocolo de obtenção de imagens

Foi utilizado o tomógrafo Planmeca Pro Max 3D Max (Planmeca Oy,
Helsinque, Finlândia), com o paciente sentado em tomada rotacional a seguinte
padronização: 96 kVp, 12 mA, FOV de 6cm, voxel de 200 μm, tempo de exposição
12s.

4.4

Procedimento cirúrgico e avaliação histopatológica

Após a aquisição das imagens, os pacientes foram submetidos ao tratamento
cirúrgico de rotina. As lesões removidas, com ou sem o dente associado (CRs e
GPs), foram acondicionadas em formol tamponado 10% para o processamento
histológico e encaminhadas para o Serviço de Patologia Cirúrgica Oral e Maxilofacial
do Departamento de Estomatologia da FOUSP. A analise histopatológica foi
realizada por um patologista Oral e Maxilofacial experiente, por microscopia de luz
em lâminas corada por hematoxilina e eosina. Foram também coletadas informações
como idade, sexo, localização da lesão, tempo de evolução, sintomatologia,
características radiográficas e história médica pregressa dos prontuários dos
pacientes presentes na clínica de cirurgia oral menor.
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4.5

Segmentação das imagens

As imagens tomográficas em formato DICOM (Digital Imaging Comunication
in Medicine) foram analisadas com o uso do ITK-SNAP v3.4.0 (Yushkevich et al.,
2006), um software de código livre. Após a reconstrução multiplanar e com o auxilio
da ferramenta “modo régua”, a extensão da lesão foi considerada obtendo o
tamanho do maior diâmetro (mm) observado nas fatias de imagens sagitais. As
renderizações foram realizadas por meio da segmentação manual da imagem,
usando a ferramenta “modo de segmentação” do software, selecionamos o ROI e
delimitamos as estruturas de interesse nos diversos planos. Finalmente, realizamos
a reconstrução 3D, na qual, podemos analisar seu volume (mm3) em “volume e
estatísticas” (Figura 4.1).
Figura 4.1 - A esquerda podemos observar o diâmetro em mm medido com o auxilio da ferramenta
“modo régua”, já a direita observamos a interface do software ITK-SNAP, juntamente
com a renderização manual e o volume em mm3 adquirido do modelo 3D
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4.6

Análise de textura

Para a análise de textura começamos utilizando o software OnDemand3DTM
v1.0 (Cybermed, Irvine, EUA) (https://www.ondemand3d.com), para converter as
imagens sagitais de interesse para extensão BMP (Bitmap) (Figura 4.2). As imagens
em

BMP

foram

então

utilizadas

no

software

MaZda

(http://www.eletel.p.lodz.pl/programy/mazda) (Szczypinski et al., 2007) (Figura 4.3)
para extração dos seguintes atributos de textura: Segundo Momento Angular
(AngScMom), Contraste (Contrast), Correlação (Correlat), Soma dos Quadrados
(SumOfSqs), Momento da Diferença Inversa (InvDfMom), Média da Soma
(SumAverg), Variância da Soma (SumVarnc), Entropia da Soma (SumEntrp),
Entropia (Entropy), Diferença da Variancia (DifVarnc), Diferença da Entropia
(DifEntrp).
Os parâmetros de textura são calculados por equações matemáticas e
significam diferentes medidas de uma mesma imagem. Os mapas de textura são
produzidos para cada um dos parâmetros previamente calculados por essas
equações na imagem estudada. Cada ponto no mapa representa um valor de textura
que corresponde a um ponto da imagem original.
O mapa é representado por uma imagem de níveis de cinza na qual cada
valor de textura é representado por um nível de cinza relativo. Existem diversas
abordagens para a extração de parâmetros de textura de uma imagem, sendo que
para imagens médicas, uma das mais utilizadas tem sido a abordagem estatística, e,
dentro desta, a classe de parâmetros mais utilizada tem sido a matriz de
coocorrência (MCO) de níveis de cinza. Para calcular estes parâmetros, usualmente
calculam-se MCOs para fatias 2D da imagem de TCFC, que é 3D.
Várias informações a respeito da textura de uma imagem estão contidas nas
MCOs. Destas matrizes podem ser extraídos parâmetros estatísticos, dentre eles os
descritores de Haralick e Shanmugam (1973). Os parâmetros estatísticos de cada
fatia são então combinados para fornecer uma estimativa da textura da imagem
volumétrica, técnica que vem sendo utilizada em diversos trabalhos (Oliveira et al.,
2009; de Baldissin, 2013).
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Figura 4.2 - Interface do software OnDemandTM

Figura 4.3 - Interface do software MaZda a direita, com os ROIs de textura a serem calculados e a
esquerda o relatório com os parâmetros da análise de textura
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4.7

Análise estatística

Os diagnósticos imaginológicos das lesões serão comparados com o
diagnostico histopatológico (padrão-ouro). Os valores volumétricos de cada grupo de
lesões obtidos pela TCFC, foram avaliados utilizando o teste de Mann-Whitney, uma
vez que as amostras não apresentaram distribuição normal. Valores de p<0,05
serão considerados significativos. Os dados foram analisados utilizando o Statistical
Package for the Social Sciences, 17.0 software (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
Observamos que utilizando p<0,005 nossos resultados não se encontraram
específicos o suficiente, sugerindo amostras falsas positivas, portanto utilizamos a
razão de falsas descobertas (FDR) proposta por Benjamini & Hocheberg (1995) para
qual p= valor de p, m= total de hipóteses testadas, a= maior valor da amostra, B=
&

taxa de erro, portanto, 𝑝(𝑎) ≤ ' 𝐵 utilizado para corrigir o valor de p e aumentar a
confiabilidade dos resultados.
Após aplicada a correção FDR, utilizamos p<0,005 como resultados
estatisticamente significante.
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5

RESULTADOS

5.1

Amostra e Avaliação histopatológica

De um total de 25 pacientes com 39 elementos dentais comprometidos por
LPs, foram realizados exames histológicos e imaginológicos em 25 dentes de 17
pacientes. Sete pacientes não foram incluídos no estudo, três não compareceram às
demais sessões de extração dos elementos dentais comprometidos, dois pacientes
não apresentavam LP ao realizarem a exodontia e três não apresentavam área
suficiente para a delimitação da área de interesse para análise de textura.
Das 25 LPs incluídas, 14 pacientes eram do sexo feminino e 11 do sexo
masculino, com idade variando de 24 a 72 anos, com média de 48 anos.
GPs compuseram 44% da amostra, já os cistos periapicais 56%. Quatro
lesões periapicais foram encontradas em dentes anteriores e 19 em dentes
posteriores (Gráfico 5.1). GPs puderam ser observados em 11 mulheres e 7
homens, se mostrando mais comum no sexo feminino que no masculino, já CRs se
apresentaram igualmente no sexo feminino (7 casos) e masculino (7 casos).

Gráfico 5.1 - Distribuição de lesões periapicais por grupo dental

Distribuição de lesões periapicais por
grupos dentais.
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5
0
Molar
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5.2

Avaliação Imaginológica e Segmentação das Imagens

As imagens de TCFC de CR e GP foram observadas como uma área
hiperdensa de densidade homogênea que apresentavam limites definidos e
corticalizados. Em abas as lesões não foi possível observar a presença de lâmina
dura, porém as imagens mostraram discreto a severo aumento de espaço
pericementário.
Através da ferramenta “modo régua” foi possível mensurar, considerando o
corte sagital, o maior diâmetro das lesões periapicais que variou de 2,168 a 7,093
mm para GP (Figura 5.1) e 3,053 a 8,127 mm para CR (Figura 5.2).

Figura 5.1 - Menor (A) e maior (B) mensuração do diâmetro de GPs

Figura 5.2 - Menor (A) e maior (B) mensuração do diâmetro de CRs
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Para a mensurar o volume das LPs foi necessário realizar a reconstrução 3D
da imagem, com auxílio do “modo de segmentação” do software ITK-SNAP v3.4.0
(http:// www.itksnap.org/download/snap/). Assim, conseguimos observar em “volume
e estatísticas” o volume da área de interesse renderizada. O volume obtido variou de
variou de 12 a 286 mm3 para GP e 82,96 a 916,1 mm3 para CR (Figura 5.3).

Figura 5.3 - Renderização 3D e mensuração do volume em mm3. Em verde foi selecionado o
remanescente dental e em vermelho a área comprometida pela patologia
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Tabela 5.1 – Resultado estatístico para diâmetro e volume. *Valores estatisticamente
significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Diâmetro
Volume

5.4

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

15,50

Granuloma Periapical

11

9,82

Cisto Radicular

14

17,36

Granuloma Periapical

11

7,45

P
0.055
0.001*

Análise de Textura

Figura 5.4 - Podem ser observados boxplot com um comparativo de parâmetros de textura
utilizando p<0,05 e p<0,005 para a mesma distância

Os parâmetros de textura para as posições 1 e 2 consideradas na AT
encontram-se dispostas nas tabelas abaixo (Tabela 5.2 a 5.9). Observamos que
para todas as posições, houve diferença estaticamente significante para o parâmetro
Soma dos Quadrados (SumOfSqs), que representa uma medida de variação ou
desvio da média.
Ao analisarmos as imagens matemáticas (Figuras 5.5, 5.6 e 5.7) provindas
como resultado da análise de MCOs pudermos constatar diferenças sutis de
coloração em região de lesão periapical em comparação com as imagens
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tomográficas. Além disso, também observamos que as imagens matemáticas nos
certificaram de áreas de reabsorção radicular externa que não puderam ser
constatadas nas imagens tomográficas.

Tabela 5.2 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (1,0) referentes a distância 1 e
ângulo (q) 0°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(1,0)

S(1,0)AngScMom

S(1,0)Contrast

S(1,0)Correlat

S(1,0)SumOfSqs

S(1,0)InvDfMom

S(1,0)SumAverg

S(1,0)SumVarnc

S(1,0)SumEntrp

S(1,0)Entropy

S(1,0)DifVarnc
S(1,0)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,43

Granuloma Periapical

11

8,64

Cisto Radicular

14

10,61

Granuloma Periapical

11

16,05

Cisto Radicular

14

9,36

Granuloma Periapical

11

17,64

Cisto Radicular

14

9,00

Granuloma Periapical

11

18,09

Cisto Radicular

14

15,18

Granuloma Periapical

11

10,23

Cisto Radicular

14

9,29

Granuloma Periapical

11

17,73

Cisto Radicular

14

10,86

Granuloma Periapical

11

15,73

Cisto Radicular

14

9,64

Granuloma Periapical

11

17,27

Cisto Radicular

14

10,21

Granuloma Periapical

11

16,55

Cisto Radicular

14

10,61

Granuloma Periapical

11

16,05

Cisto Radicular

14

10,46

P
1

0.009

0.065

0.005*

0.002*

0.095

0.004*

0.101

0.010

0.033

0.066
0.052

48

Tabela 5.3 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (0,1) referentes a distância 1 e ângulo
(q) 45°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(0,1)
S(0,1)AngScMom
S(0,1)Contrast
S(0,1)Correlat
S(0,1)SumOfSqs
S(0,1)InvDfMom
S(0,1)SumAverg
S(0,1)SumVarnc
S(0,1)SumEntrp
S(0,1)Entropy
S(0,1)DifVarnc
S(0,1)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,14

Granuloma Periapical

11

9,00

Cisto Radicular

14

9,32

Granuloma Periapical

11

17,68

Cisto Radicular

14

10,07

Granuloma Periapical

11

16,73

Cisto Radicular

14

9,14

Granuloma Periapical

11

17,91

Cisto Radicular

14

15,96

Granuloma Periapical

11

9,23

Cisto Radicular

14

9,29

Granuloma Periapical

11

17,73

Cisto Radicular

14

10,93

Granuloma Periapical

11

15,64

Cisto Radicular

14

9,86

Granuloma Periapical

11

17,00

Cisto Radicular

14

9,64

Granuloma Periapical

11

17,27

Cisto Radicular

14

9,43

Granuloma Periapical

11

17,55

Cisto Radicular

14

9,50

Granuloma Periapical

11

17,45

P
1
0.016
0.005*
0.025
0.003*
0.023
0.004*
0.112
0.016
0.010
0.006
0.007
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Tabela 5.4 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (1,1) referentes a distância 1 e
ângulo (q) 90°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(1,1)
S(1,1)AngScMom
S(1,1)Contrast
S(1,1)Correlat
S(1,1)SumOfSqs
S(1,1)InvDfMom
S(1,1)SumAverg
S(1,1)SumVarnc
S(1,1)SumEntrp
S(1,1)Entropy
S(1,1)DifVarnc
S(1,1)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,43

Granuloma Periapical

11

8,64

Cisto Radicular

14

9,71

Granuloma Periapical

11

17,18

Cisto Radicular

14

10,93

Granuloma Periapical

11

15,64

Cisto Radicular

14

9,00

Granuloma Periapical

11

18,09

Cisto Radicular

14

15,46

Granuloma Periapical

11

9,86

Cisto Radicular

14

12,21

Granuloma Periapical

11

14,00

Cisto Radicular

14

10,14

Granuloma Periapical

11

16,64

Cisto Radicular

14

9,43

Granuloma Periapical

11

17,55

Cisto Radicular

14

9,14

Granuloma Periapical

11

17,91

Cisto Radicular

14

10,18

Granuloma Periapical

11

16,59

Cisto Radicular

14

9,93

Granuloma Periapical

11

16,91

P
1
0.009
0.012
0.112
0.002*
0.059
0.014
0.029
0.006
0.003*
0.030
0.018
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Tabela 5.5 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (1,-1) referentes a distância 1 e
ângulo (q) 135°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(1,-1)

S(1,-1)AngScMom

S(1,-1)Contrast
S(1,-1)Correlat
S(1,-1)SumOfSqs

S(1,-1)InvDfMom

S(1,-1)SumAverg

S(1,-1)SumVarnc

S(1,-1)SumEntrp

S(1,-1)Entropy
S(1,-1)DifVarnc
S(1,-1)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,50

Granuloma Periapical

11

8,55

Cisto Radicular

14

9,71

Granuloma Periapical

11

17,18

Cisto Radicular

14

9,79

Granuloma Periapical

11

17,09

Cisto Radicular

14

9,36

Granuloma Periapical

11

17,64

Cisto Radicular

14

16,36

Granuloma Periapical

11

8,73

Cisto Radicular

14

10,21

Granuloma Periapical

11

16,55

Cisto Radicular

14

9,86

Granuloma Periapical

11

17,00

Cisto Radicular

14

9,36

Granuloma Periapical

11

17,64

Cisto Radicular

14

9,29

Granuloma Periapical

11

17,73

Cisto Radicular

14

10,07

Granuloma Periapical

11

16,73

Cisto Radicular

14

9,82

Granuloma Periapical

11

17,05

P
1
0.007
0.012
0.014
0.005*
0.010
0.033
0.016
0.005*
0.004*
0.025
0.015
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Tabela 5.6 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (2,0) referentes a distância 2 e
ângulo (q) 0°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(2,0)
S(2,0)AngScMom

S(2,0)Contrast
S(2,0)Correlat
S(2,0)SumOfSqs
S(2,0)InvDfMom
S(2,0)SumAverg
S(2,0)SumVarnc
S(2,0)SumEntrp
S(2,0)Entropy
S(2,0)DifVarnc
S(2,0)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,07

Granuloma Periapical

11

9,09

Cisto Radicular

14

10,82

Granuloma Periapical

11

15,77

Cisto Radicular

14

9,71

Granuloma Periapical

11

17,18

Cisto Radicular

14

9,00

Granuloma Periapical

11

18,09

Cisto Radicular

14

15,46

Granuloma Periapical

11

9,86

Cisto Radicular

14

10,93

Granuloma Periapical

11

15,64

Cisto Radicular

14

10,07

Granuloma Periapical

11

16,73

Cisto Radicular

14

9,50

Granuloma Periapical

11

17,45

Cisto Radicular

14

10,21

Granuloma Periapical

11

16,55

Cisto Radicular

14

11,46

Granuloma Periapical

11

14,95

Cisto Radicular

14

11,04

Granuloma Periapical

11

15,50

P
1
0.019
0.095
0.012
0.002*
0.059
0.112
0.025
0.007
0.033
0.239
0.132
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Tabela 5.7 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (0,2) referentes a distância 2 e
ângulo (q) 45°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(0,2)
S(0,2)AngScMom

S(0,2)Contrast
S(0,2)Correlat
S(0,2)SumOfSqs
S(0,2)InvDfMom
S(0,2)SumAverg
S(0,2)SumVarnc
S(0,2)SumEntrp
S(0,2)Entropy
S(0,2)DifVarnc
S(0,2)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,21

Granuloma Periapical

11

8,91

Cisto Radicular

14

9,46

Granuloma Periapical

11

17,50

Cisto Radicular

14

9,86

Granuloma Periapical

11

17,00

Cisto Radicular

14

9,07

Granuloma Periapical

11

18,00

Cisto Radicular

14

15,64

Granuloma Periapical

11

9,64

Cisto Radicular

14

10,71

Granuloma Periapical

11

15,91

Cisto Radicular

14

9,57

Granuloma Periapical

11

17,36

Cisto Radicular

14

9,57

Granuloma Periapical

11

17,36

Cisto Radicular

14

9,71

Granuloma Periapical

11

17,18

Cisto Radicular

14

9,29

Granuloma Periapical

11

17,73

Cisto Radicular

14

9,86

Granuloma Periapical

11

17,00

P
1
0.014
0.007
0.016
0.003*
0.043
0.080
0.009
0.009
0.012
0.004*
0.016
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Tabela 5.8 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (2,2) referentes a distância 2 e
ângulo (q) 90°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(2,2)
S(2,2)AngScMom

S(2,2)Contrast
S(2,2)Correlat
S(2,2)SumOfSqs
S(2,2)InvDfMom
S(2,2)SumAverg
S(2,2)SumVarnc
S(2,2)SumEntrp
S(2,2)Entropy
S(2,2)DifVarnc
S(2,2)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,50

Granuloma Periapical

11

8,55

Cisto Radicular

14

10,55

Granuloma Periapical

11

15,86

Cisto Radicular

14

11,71

Granuloma Periapical

11

14,64

Cisto Radicular

14

9,36

Granuloma Periapical

11

17,64

Cisto Radicular

14

15,61

Granuloma Periapical

11

9,68

Cisto Radicular

14

9,93

Granuloma Periapical

11

16,91

Cisto Radicular

14

9,96

Granuloma Periapical

11

16,86

Cisto Radicular

14

9,25

Granuloma Periapical

11

17,77

Cisto Radicular

14

10,14

Granuloma Periapical

11

16,64

Cisto Radicular

14

10,21

Granuloma Periapical

11

16,55

Cisto Radicular

14

10,00

Granuloma Periapical

11

16,82

P
1
0.007
0.084
0.324
0.005*
0.046
0.019
0.020
0.004*
0.029
0.033
0.021
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Tabela 5.9 – Resultado estatístico dos parâmetros analisados para (2,-2) referentes a distância 2 e
ângulo (q) 135°. *Valores estatisticamente significantes (p<0,005)

PARÂMETRO
Area_S(2,-2)
S(2,-2)AngScMom

S(2,-2)Contrast
S(2,-2)Correlat
S(2,-2)SumOfSqs

S(2,-2)InvDfMom

S(2,-2)SumAverg

S(2,-2)SumVarnc

S(2,-2)SumEntrp

S(2,-2)Entropy
S(2,-2)DifVarnc
S(2,-2)DifEntrp

LESÃO

N

MEAN RANK

Cisto Radicular

14

13

Granuloma Periapical

11

13

Cisto Radicular

14

16,21

Granuloma Periapical

11

8,91

Cisto Radicular

14

9,71

Granuloma Periapical

11

17,18

Cisto Radicular

14

11,93

Granuloma Periapical

11

14,36

Cisto Radicular

14

9,00

Granuloma Periapical

11

18,09

Cisto Radicular

14

17,21

Granuloma Periapical

11

7,64

Cisto Radicular

14

10,57

Granuloma Periapical

11

16,09

Cisto Radicular

14

9,86

Granuloma Periapical

11

17,00

Cisto Radicular

14

9,64

Granuloma Periapical

11

17,27

Cisto Radicular

14

9,50

Granuloma Periapical

11

17,45

Cisto Radicular

14

9,54

Granuloma Periapical

11

17,41

Cisto Radicular

14

9,43

Granuloma Periapical

11

17,55

P
1
0.014
0.012
0.412
0.002*
0.001*
0.063
0.016
0.010
0.007
0.008
0.006
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Figura 5.5 - Imagens matemáticas (A e B) e tomográfica (C) onde observamos lesão periapical em
raiz disto-vestibular de elemento 26. Na imagem A é possível observar claramente a
reabsorção radicular externa na raiz relatada já na imagem C, não é possível (seta).
Além disso, nas imagens A e B podemos caracterizar o trabeculado ósseo, onde em C
não é visível

Figura 5.6 - Imagens matemáticas (A) e tomográfica (B). Podemos observar em A pequenas
diferenças na segmentação de camadas de pixels de dentro da LP (#36), não visíveis
em B (setas)
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Figura 5.7 - Imagens matemáticas (A e B) e tomográfica (C). Podemos observar em A e B pequenas
diferenças na segmentação de camadas de pixels de dentro da LP (#46), não visíveis em
C (setas)

Os parâmetros Soma das Médias (SumAverg), Soma da Entropia e Entropia
(Entropy), se repetem duas vezes em posições diferentes e Correlação (Correlat),
Contraste (Contrast), Variância da Diferência (DifVarnc) e Momento da Diferença
Inversa (InvDfMom) foram observados relevantes apenas uma vez em posições
diferentes. Não foi possível observar diferenças entre as imagens tomográfica e
matemática para estes parâmetros. Isto pode ter ocorrido devido ao n pequeno
utilizado, sugerindo, portanto, a necessidade de estudos futuros.
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6

DISCUSSÃO

A avaliação das LPs antecipadamente ao ato cirúrgico mostrou-se de extrema
importância para sua conduta terapêutica e o sucesso do procedimento (Pitcher et
al., 2017). Para isso, técnicas cada vez mais modernas vem se desenvolvendo,
dentre elas, a análise de textura.
Para a aquisição das imagens 3D dentarias e realização da AT temos como
opção duas tecnologias diferentes, a RM onde não há utilização de radiação
ionizante, além do alto contraste dos tecidos moles fornecidos pelo exame,
permitindo uma melhor avaliação dos componentes teciduais ou a TCFC onde
utilizamos a radiação ionizante (Juerchott et al., 2018).
Apesar desta vantagem, a RM se apresenta como um exame muito mais
desgastante ao paciente devido seu tempo de realização e sonoridade do aparelho.
Em 2015 Geibel e colaboradores publicaram um estudo de viabilidade da RM frente
à TCFC e encontraram que ambas tecnologias se apresentavam iguais em
sensibilidade. Contudo, a RM apresenta um alto custo para a realização do exame.
No total, após a análise histológica, detectamos 30% a mais de CR do que
GP, discordando da literatura consultada (Koivisto et al., 2012; Andrade et al., 2013;
Akinyamoju et al., 2014; Bracks et al., 2014; Sullivan et al., 2016), fator esse que
pode ser explicado pela amostra do estudo.
Em relação ao sexo, nosso estudo concordou com a literatura ao
observarmos uma suave predileção pelo sexo feminino (1,3:1). Particularmente
observamos os GP ocorrendo em maior taxa no sexo feminino (1,75:1), já os CR, na
mesma proporção entre os sexos (1:1). Observamos resultados semelhantes
também em relação a idade de acometimento, ocorrendo em média na quarta
década de vida (Stockdale; Chandler 1988; Carrillo et al., 2008; Fraga et al., 2013;
Bracks et al., 2014; Villasis-Sarmiento et al., 2017).
Diferente do relatado por Carrillo et al. (2008), Koivisto et al. (2012), Bracks et
al. (2014), Akinyamoju et al. (2014) e Villasis-Sarmiento et al. (2017), nosso estudo
encontrou maior acometimento de região posterior de mandíbula, onde os grupos
dentais mais acometidos foram molares inferiores, seguidos por molares superiores
e pré-molares superiores.
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O ITK-SNAP é um software de segmentação de estruturas anatômicas em
imagens biomédicas. O software é gratuito, de código aberto e multiplataforma
mostrando-se o software mais adequado para a realização de renderizações de
áreas pequenas e com riqueza de detalhes pois, com a ferramenta de segmentação
manual observamos nitidamente ROIs mesmo que pequenos (Costa et al., 2008;
Yushkevich et al., 2006). Autores como Villoria et al. (2017) e Schloss et al. (2017),
já demonstraram a eficácia do programa para o estudo de lesões periapicais
(mensurações e renderizações).
Considerando o corte sagital, a variação do diâmetro das LPs encontrado
variou de aproximadamente 2,2 a 8,1 mm. Carillo et al em 2008 observou, em seu
estudo

de

70

casos

por

radiografias

panorâmicas,

uma

variação

de

aproximadamente 5,0 a 30,0 mm.
O volume obtido variou de variou de 12 a 286 mm3 para GP e 82,96 a 916,1
mm3 para CR. Bracks et al. (2014) encontrou, em seu estudo com 30 CR o volume
variando de 48 a 7875 mm3, já Pitcher et al. (2017), estudou 118 casos précirurgicos de LPs em TCFC, onde encontrou a maior quantidade de casos de
volume dos GPs variando de 30,7 a 101,7 mm3 e de CRs variando de 77,7 a 430,7
mm3.
A análise metodológica utilizada neste estudo para AT demonstrou diferenças
estatisticamente significantes para o grupo das duas lesões periapicais comparadas
(CR e GP). O fato de que alterações na textura são detectáveis pode estar
relacionada a fisiopatologia das lesões, onde, em granulomas, observamos um
conteúdo celular patológico similar ao fisiológico, já em cistos, temos alteração deste
conteúdo por um material semi-sólido, resultado da necrose por liquefação das
células epiteliais (Suzuki et al., 2001; Hren; Ihan, 2009; Andrade et al., 2013; VillasisSarmiento et al., 2017).
O parâmetro de textura Soma dos Quadrados apareceu estatisticamente
relevante em todas as distâncias calculadas (d=1 e 2 e θ=0°, 45°, 90° e 135°), onde
foi possível observar claras diferenças entre a imagem matemática e tomográfica, se
mostrando grande aliado ao diagnóstico das lesões. Foi possível observar, nas
imagens matemáticas, reabsorções externas, diferenciação de trabeculado ósseo e
áreas com diferentes tonalidades de cinza na região de lesões periapicais.
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A Soma dos Quadrados está associada à variância dos dados da imagem, ou
seja, quanto nossos valores se encontram afastados dos valores esperados (Ito et
al., 2009; Oliveira et al., 2009; Baldissin et al., 2013). Ao observarmos relevância
estatística neste parâmetro, podemos concluir que os valores de textura deste se
encontram próximos ao esperado.
A Diferença da Variância, como o próprio nome diz, é uma medida de
dispersão que calcula a diferença de todas as variâncias para uma determinada
distância (Ito et al.,2009; Oliveira et al., 2009; Baldissin et al., 2013). Este parâmetro
está associado a Soma dos Quadrados, e se mostrou relevante em apenas uma
direção vertical (d=1 e θ=135°).
Entropia e Soma da Entropia são parâmetros relacionados a desordem ou
heterogeneidade dos níveis de cinza nas lesões (Ito et al.,2009; Oliveira et al., 2009;
Baldissin

et

al.,

2013).

Observamos

estes

parâmetros

matematicamente

significantes na avaliação de co-ocorrência com deslocamentos agudo (d=1 e θ=45°
e d=2 e θ=45°) e obtuso (d=1 e θ=135°), sugerindo que estas lesões sejam mais
uniformes no sentido horizontal e vertical que em suas diagonais.
O parâmetro de Correlação, que avalia a medida da dependência linear dos
tons de cinza em uma imagem (Ito et al.,2009) foi significante na avaliação de coocorrência com deslocamento horizontal (d=1 e θ=0°).
O Contraste em AT representa o intervalo de distribuição de tons de cinza em
um determinado conjunto de pixels adjacentes. Quanto menor este valor, mais
próxima da diagonal principal estará a matriz de co-ocorrência da imagem, indicando
um padrão de tons dos pixels analisados. Por outro lado, o Momento da Diferença
Inversa avalia a proximidade dos tons dos pixels, sendo inversamente proporcional
ao valor do Contraste (Ito et al.,2009). Estes parâmetros se apresentaram
significantes, respectivamente, nos deslocamentos horizontal (d=1 e θ=0°) e oblíquo
(d=2 e θ=135°).
Com esta pesquisa, pôde-se constatar que nas lesões avaliadas as imagens
apresentam um padrão de heterogeneidade maior do que com a inspeção visual, o
que possibilita a percepção de novas características dessas patologias. Tais
características podem ser utilizadas como ferramentas diagnósticas prévias ao
exame histopatológico, proporcionando ao profissional informações importantes na
conduta terapêutica.

61

7

CONCLUSÕES

Assim como estabelecido na literatura atual, nosso estudo observou que CRs
apresentam volumes maiores que os GPs e que a visualização destas lesões é
melhor através de um exame tridimensional do que bidimensional.
A AT é uma análise matemática para a quantificação de estruturas complexas
de maneira mais eficiente e menos invasiva que se mostrou eficaz para a
diferenciação de CR s e GPs, lesões periapicais com diferenças sutis, quase
imperceptíveis, nos exames realizados por imagens. Além disto, esta revelou-se um
indicador capaz de nos proporcionar dados sobre o trabeculado ósseo e região
periapical radicular.
Por meio de nossos achados demonstramos a importância da utilização da
AT como ferramenta no campo odontológico, demonstrando-se como um
instrumento auxiliar de diagnóstico, prognóstico e controle periapical, com
capacidade e aferir patologias a uma dimensão microscópica, com recursos e
técnicas acessíveis.
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