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RESUMO 

 

A maioria das calcificações em tecidos moles na região de cabeça e pescoço 

são achados radiográficos incidentais. Com o crescente uso da Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico na Odontologia (TCFC) há um aumento do 

número desses achados, visto que o exame permite a visualização das estruturas 

em três dimensões. Esse estudo estabeleceu uma metodologia para identificar 

algumas dessas calcificações. Um observador calibrado analisou 100 exames de 

TCFC e as respectivas panorâmicas, quanto à presença de Ossificação do 

Complexo Estilo-Hióideo (OCEH), tonsilólitos e ateromas. Adicionalmente os 

processos estilóides foram mensurados. As correlações para as radiografias 

panorâmicas foram estatisticamente significante entre idade e comprimento do 

processo estilóide. As correlações para os exames de TCFC foram estatisticamente 

significantes entre idade e tonsilólitos, idade e o comprimento do processo estilóide e 

idade e ateromas. Houve diferença estatística significante (Wilcoxon p<0,05) entre 

os exames de TCFC e panorâmicas quanto à presença de tonsilólitos, presença de 

OCEH e para as mensurações dos processos estilóides. Foi detectada maior 

quantidade de calcificações em tecidos moles nos exames de TCFC. A identificação 

das calcificações em tecidos moles é importante no diagnóstico diferencial de muitas 

patologias incluindo os flebólitos. Portanto o profissional deve ficar atento a correta 

interpretação dessas estruturas, buscando evitar erros e omissões, para que possa 

oferecer ao paciente opção correta de tratamento se for necessário. 

 

Palavras-chave: Radiografia Panorâmica. Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cônico. Calcificação fisiológica. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Differentiating soft tissue calcifications in CBCT and panoramic images 

 

The most common soft tissue calcifications in head and neck region are 

incidental findings in radiographic images. The use of Cone Beam Computed 

Tomography in Dentistry, has increased these incidental findings mainly, because 

CBCT allows a third dimension view. The goal of this study was to differentiate the 

styloid chain ossification (SHCO), tonsilloliths and calcified atheromas. Based on a 

specific methodology, one calibrated observer analysed 100 panoramic and CBCT 

exams from the same patients regarding these alterations. Afterwards, the styloid 

process was measured at the same exams. The correlations tests for the panoramic 

exams were statistically significant between age and styloid process length. The 

correlations tests for CBCT exams were statistically significant between age and 

tonsilloliths, age and styloid process length and age and calcified atheromas. There 

was a difference statistically significant (Wilcoxon p<0.05) between CBCT and 

panoramic exams regarding: presence of tonsillolith, presence of SHCO and styloid 

process length. It was detected more quantity of soft tissues calcifications in CBCT 

exams. The identification of soft tissues calcifications is important for the differential 

diagnoses of many pathologies including phlebolits. Therefore the professional 

should be able to do a correct image interpretation in some cases in order to avoid 

mistakes and offer the patient a treatment if is necessary.    

 

Key words: Panoramic Radiography. Cone-Beam Computed Tomography. 

Physiologic Calcification.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) é um método de 

diagnóstico por imagem da região craniofacial, que está sendo amplamente utilizado 

na odontologia desde a última década, devido ao crescente uso de imagens 

tridimensionais para o diagnóstico dentomaxilofacial e o planejamento cirúrgico. 

Esse exame permite a visualização de estruturas em três planos, e traz ao cirurgião-

dentista acesso a imagens que até então não eram possíveis com o uso das 

radiografias convencionais (LOUBELE et al., 2008 ; SCARFE; FARMAN; SUKOVIC, 

2006).  

O grande desafio é o fato dessa tecnologia, ainda considerada nova, mostrar 

estruturas que, até então, não eram vistas em três dimensões e não faziam parte da 

rotina odontológica, além da falta de treinamento prévio dos profissionais para tal 

visualização (ANGELOPOULOS, 2008 ; QUERESHY; SAVELL; PALOMO, 2008). 

As calcificações em tecidos moles são incidentalmente encontradas em 

imagens de radiografias panorâmicas e também em exames de TCFC.  

Existem algumas estruturas calcificadas que se situam na região do chamado 

complexo estilo-hióideo (CEH) que podem ser visualizadas em diferentes 

reformatações em uma imagem tomográfica. Entre elas encontram-se os tonsilólitos, 

as alterações no complexo estilo-hióideo (como por exemplo, o alongamento do 

processo estilóide e a ossificação do ligamento estilo-hióideo), e calcificações da 

artéria carótida (ANGELOPOULOS, 2008). 

Todas essas estruturas são facilmente confundidas nesses exames, devido à 

proximidade anatômica entre elas associado ao fato da TCFC não possuir resolução 

de contraste adequada para os tecidos moles. Assim sendo, calcificações em 

tecidos moles distintas, mas em regiões próximas podem ser facilmente confundidas 

umas com as outras, ex: tonsilólito com ossificações parciais do CEH. Esses casos 

criam desafios na interpretação.  
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Portanto com o advento da TC de feixe cônico é importante se estabelecer 

parâmetros que auxiliem na diferenciação entre as calcificações em tecido moles 

com o objetivo de facilitar o diagnóstico final. 

Geralmente, as calcificações em tecido moles são assintomáticas e não 

necessitam tratamento uma vez que não causam distúrbios clínicos, contudo podem 

fazer parte ou serem incluídos no diagnóstico diferencial de algumas entidades 

patológicas, como por exemplo: ateromas, flebólitos, linfonodos calcificados e 

sialólitos.(BAYRAM et al., 2006) 

As calcificações avaliadas neste trabalho estão situadas anatomicamente em 

regiões próximas umas as outras: tonsilólitos e o complexo estilo-hióideo, que inclui 

o processo estilóide, o ligamento estilo-hióideo e o corno menor do osso hióide, são 

todas estruturas que tem sua localização próxima as vias aéreas dependendo da 

anatomia do paciente. As calcificações da artéria carótida estão localizadas dentro 

de tecidos moles do pescoço, aproximadamente a dois centímetros inferior e 

posterior ao ângulo da mandíbula, no nível da margem inferior entre a terceira e a 

quarta vértebra cervical, próximo a cartilagem tritícea, e próxima a algumas 

estruturas do complexo estilo-hióideo (CARTER, 2002 ; FRIEDLANDER; ALTMAN, 

2001). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Panorâmica e Tomografia Computadorizada de Feix e Cônico  

 

O diagnóstico por imagem é uma ferramenta muito importante dentro da 

Odontologia e juntamente com a tecnologia digital está em evolução, com o objetivo 

de proporcionar uma imagem que seja muito próxima do real anatômico, e assim 

auxiliar procedimentos clínicos, diminuir riscos e garantir um melhor tratamento ao 

paciente. 

A radiografia panorâmica é sem dúvida, ainda nos dias atuais, o exame de 

imagem em Odontologia mais utilizado pelos profissionais desde 1970. Tem como 

característica ser um exame de fácil execução, acessível, de baixo custo, além de 

permitir a visualização em um único exame, da maxila, mandíbula e ainda algumas 

outras estruturas craniofaciais, com uma redução significante da dose de radiação 

para o paciente (LANGLAND; LANGLAIS; PREECE, 2002 ; SCARFE; FARMAN, 

2008).   

As radiografias panorâmicas digitais têm muitas vantagens, como por 

exemplo: o armazenamento, quando comparado com os dos filmes convencionais, 

pode-se realizar mensurações usando algumas ferramentas, o contraste e o brilho 

podem ser controlados, rápida comunicação entre os profissionais e a dose efetiva 

de radiação é de 40 a 70%, menor quando comparada com as radiografias 

panorâmicas convencionais (DULA et al., 1998 ; KIM et al., 2011 ; PEKER et al., 

2009). 

As limitações das radiografias panorâmicas são inerentes as projeções em 

duas dimensões: magnificação, distorção, imagens fantasmas, sobreposições e 

incorreta representação das estruturas (RUSHTON; HORNER, 1996 ; SCARFE; 

FARMAN, 2008).  

Com o surgimento dos exames de tomografia computadorizada helicoidal, 

que fornecem ao cirurgião-dentista uma imagem digital e tridimensional da região 
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craniofacial, outras limitações surgiram como, por exemplo: o alto custo, a baixa 

disponibilidade e as altas doses de radiação utilizadas, e, portanto o seu uso sempre 

foi muito limitado (SCARFE; FARMAN, 2008). 

A tomografia consiste na obtenção de imagens do corpo em cortes. É uma 

técnica que registra claramente objetos localizados dentro de um determinado plano 

e permite a observação da região selecionada com pouca ou nenhuma sobreposição 

de estruturas (WHAITES, 2003). 

A tomografia computadorizada de feixe cônico é uma nova geração de 

tomografia mais compacta, que foi desenvolvida também para estudar imagens das 

regiões de cabeça e pescoço. Surgiu no final da década de noventa, com o italiano 

Mozzo et al. (1998), que deram o nome ao primeiro aparelho com essa tecnologia de 

NewTom-9000. Esses aparelhos utilizam um feixe cônico de radiação (Cone Beam) 

associado a um receptor de imagens bidimensional, que permite uma melhor 

eficiência dos fótons de Raios X utilizados, portanto a dose utilizada é relativamente 

baixa (KUMAR et al., 2007 ; MOZZO et al., 1998 ; SUKOVIC, 2003). 

Essa tecnologia ainda considerada recente produz imagens por meio da 

rotação sincrônica do aparelho, que mantêm a fonte de Raios X e o receptor de 

imagem digital fixos, enquanto a radiação em formato de cone é dirigida ao centro 

da área de interesse. Durante essa rotação, inúmeras imagens são projetadas e 

unidas por um programa do próprio aparelho, para formar a imagem tridimensional 

(CAVALCANTI, 2010 ; SCARFE; FARMAN, 2008).  

As imagens digitais são formadas por um arranjo matricial que vão compor os 

chamados pixels (picture element). As dimensões desses pixels são específicas para 

cada tipo de aparelho. Entretanto os pixels dão origem à imagem bidimensional, e a 

TCFC produz imagens tridimensionais, portanto as projeções radiográficas que vem 

da TCFC são unidas e formam um volume tridimensional contendo milhões de 

voxels (volume element) (CAVALCANTI, 2010). 

Na TCFC, o voxel é chamado de isométrico, ou seja, apresenta altura, largura 

e profundidade de iguais dimensões. Cada lado do voxel apresenta dimensão 

submilimétrica (menor que 1 mm,  geralmente de 0,119 a 0,4mm) e, portanto, a 

imagem de TCFC apresenta boa resolução. Por essa razão, os poucos estudos na 
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área de validação da TCFC para análises qualitativas e quantitativas mostraram uma 

alta acurácia da imagem, além de boa nitidez (CEVIDANES et al., 2005 ; HILGERS 

et al., 2005).  

Além do programa de TC de feixe cônico permitir a visualização de imagens 

axiais, coronais, sagitais e oblíquas, ele também permite gerar imagens 

bidimensionais, réplicas das radiografas convencionais utilizadas na Odontologia, 

como a panorâmica e as telerradiografias em norma lateral e frontal, função 

denominada reconstrução multiplanar em volume. (MAKI et al., 2003).  

Para a Odontologia, por ser consideravelmente menor, o equipamento 

necessita de um espaço físico menor, e tem um custo menor do que a convencional. 

Fornece imagens de alto contraste das estruturas e, portanto é particularmente 

indicada para o estudo das estruturas ósseas craniofaciais. É usada mais 

comumente no acesso ao osso e condições dentárias patológicas, incluindo 

reconhecimento de fraturas, estudo pré-operatório de dentes impactados, imagem 

da articulação temporomandibular, análise de osso disponível para implante, 

planejamento e acompanhamento pós cirúrgico na cirurgia ortognática e na 

ortodontia, em cafalometria 3D (SCARFE; FARMAN, 2008). Outra vantagem é a 

habilidade para manipular e ajustar a imagem após ter sido completada a varredura, 

como ocorre de fato com toda a tecnologia digital (RODRIGUES; VITRAL, 2007). 

A TCFC tem se mostrado adequada para o complexo craniofacial, produzindo 

imagens de estruturas com alto contraste e sendo aplicada na avaliação de 

estruturas mineralizadas (ZIEGLER et al., 2002). 

Com a introdução da tomografia computadorizada de feixe cônico muitas das 

limitações já descritas foram eliminadas, e, portanto o seu uso em todas as áreas da 

odontologia tornou-se muito grande uma vez que criou uma revolução no 

diagnóstico por imagens da região maxilofacial. 
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2.2 Tonsilólitos 

 

Os tonsilólitos são estruturas calcificadas que se desenvolvem nas criptas 

tonsilares palatinas e nas criptas da adenóide. São formados por uma massa 

composta de epitélio descamado, soro, restos alimentares, colônias bacterianas e 

deposição de sais inorgânicos. Essa deposição faz com que haja o aumento gradual 

dessas concreções (CALDAS et al., 2007 ; SEZER; TUGSEL; BILGEN, 2003). O 

acúmulo de bactérias e restos epiteliais nas criptas tonsilares contribui para a 

formação e retenção de cistos e subseqüente deposição dos sais inorgânicos 

(SHETTY; SHETTY, 2001). 

Os sais responsáveis pela formação dos cálculos são compostos de sais de 

cálcio como: hidroxiapatita, oxalatos e outros sais de magnésio que contenham 

radicais de amônia (HIRANANDANI, 1967). 

De Moura (2007), define os tonsilólitos, como um tipo de calcificação 

distrófica, patológica que ocorre em tecidos degenerativos e mortos apesar de 

apresentarem níveis de cálcio sérico e fosfato normal (DE MOURA et al., 2007). A 

superfície das tonsilas palatinas é muito irregular, por apresentar muitas criptas, os 

restos já descritos anteriormente, orgânicos, bactérias mortas, restos epiteliais, são 

um nicho para a precipitação de sais provenientes da saliva e do exsudato 

inflamatório e com essa deposição o tonsilólito se forma e tende a crescer com o 

acréscimo de mais sais (MANDEL, 2008). 

Eles podem ser simples, múltiplos, unilaterais ou bilaterais, mais comumente 

encontrados são os pequenos (0,6cm), já os grandes (maiores que 2,5cm) são 

relativamente raros, não tem predileção por gênero e normalmente são encontrados 

mais em adultos do quem em crianças (CALDAS et al., 2007 ; DE MOURA et al., 

2007 ; NEVILLE; DAMM ; ALLEN 2002 ; PADMANABHAN et al., 1984 ; SILVESTRE-

DONAT et al., 2005).  

Cooper et al. (1983) revisou 23 casos de tonsilólitos e descobriu que a média 

de idades dos pacientes era de 20 a 68 anos, e que não havia predileção por 

gênero. Ram et al. (2004), em uma revisão da literatura inglesa encontrou 26 casos 
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de tonsilólitos entre o ano de 1920 e 2003, e baseado nesses casos, a idade média 

de ocorrência foi de 46,2 anos variando de 17 a 77 anos de idade, e a prevalência 

era duas vezes maior em homens do que em mulheres, afetando mais o lado direito 

do que o lado esquerdo.  

Grande parte dessas estruturas são descobertas acidentalmente em 

radiografias panorâmicas de rotina ou em qualquer outra radiografia de crânio, por 

serem em sua grande maioria assintomáticas (MARSHALL; IRWIN, 1981 ; NESHAT; 

PENNA; SHAH, 2001). Quando são sintomáticos, os sintomas mais comuns são: 

halitose crônica, odor fétido, tosse irritante, disfagia, otalgia, e sensação de corpo 

estranho (CALDAS et al., 2007). A halitose pode ser causada pela liberação de 

compostos sulfurados voláteis produzidos pelo metabolismo sulfuroso das bactérias 

anaeróbicas (STOODLEY et al., 2009). 

Clinicamente, quando visíveis, o seu diagnóstico não é complicado, aparece 

entre as criptas tonsilares como um objeto duro de cor branca ou amarelada. Porém 

quando não é visto clinicamente, e descoberto incidentalmente em exames de 

imagens, pode ser confundido com corpos estranhos, dentes mal posicionados, 

hipertrofia de tonsilas, linfonodos, flebólitos, processo estilóide alongado, ossificação 

do ligamento estilo-hióideo, tuberosidade da maxila proeminente ou ramo da 

mandíbula, quando visto em apenas uma imagem pela TC (ASPESTRAND; 

KOLBENSTVEDT, 1987 ; COGOLLUDO PEREZ et al., 2002). 

Nas radiografias panorâmicas, os tonsilólitos comumente aparecem como 

pequenas e múltiplas mal definidas radiopacidades. A imagem tende a se sobrepor 

ao ramo da mandíbula na região onde a imagem da porção dorsal da língua,  

atravessa o ramo nos espaços aéreos orofaringeanos (WHITE SC, 2009). 

Aspestrand e Kolbenstvedt (1987) revisaram imagens de TC e encontraram 

uma incidência de 16% de calcificações tonsilares variando de 1 a 7 mm em 

tamanho . 

Embora o diagnóstico dessa calcificação seja simples, a sobreposição dos 

tecidos duros e moles nas imagens radiográficas bidimensionais é comum nessa 

região anatômica em que se localizam os tonsilólitos e isso cria alguns desafios na 

interpretação radiográfica e na definição do diagnóstico. A TCFC mostra com mais 
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detalhes essas estruturas, porém as imagens dos tonsilólitos não são 

patognomônicas e portanto os clínicos devem se atentar para as possíveis 

patologias que entram no diagnóstico diferencial, e principalmente analisarem 

cuidadosamente um exame de TCFC. 

 

2.3 Ossificações do complexo estilo-hióideo (OCEH)  

 

O complexo estilo-hióideo (CEH) é uma cadeia que envolve o processo 

estilóide (PE), o ligamento estilo-hióideo (LEH) e o corno menor do osso hióide, e 

conecta o osso temporal ao osso hióide (MONSOUR; YOUNG, 1986 ; RAMADAN et 

al., 2007).  

Os componentes do CEH se desenvolvem em quatro segmentos de 

cartilagem que são derivados embriologicamente do segundo arco branquial, 

também chamado cartilagem de Reichert’s. O processo estilóide se desenvolve dos 

primeiros dois segmentos da cartilagem de Reichert’s ou epihial que são: 

seguimento proximal ou timpanohial, que forma um pequeno osso que se ossifica no 

nascimento, mas não se insere no osso temporal, essa fusão com a porção petrosa 

do osso temporal que irá formar a base do processo, acontece durante o primeiro 

ano de vida, e a parte estilohial é o outro segmento que se fusiona com a porção 

timpanohial na adolescência, responsável pela formação de grande parte do 

processo e que sofre uma ossificação lenta. Essas duas partes formam o processo 

estilóide, porém apesar de na maioria dos casos se fusionarem na adolescência, 

pode acontecer em outros um atraso no fusionamento ou até esse pode não ocorrer. 

A outra cartilagem é a ceratohial que está situada dentro do ligamento estilo-hióideo, 

sofre uma ossificação endocondral e forma um novo osso que pode se fusionar com 

a porção distal do processo estilóide, e/ou com o corno menor do osso hióide, ou 

ainda ficar na região ocupada pelo ligamento estilo-hióideo sem haver fusionamento 

com outra estrutura. A outra cartilagem é a hipohial que se ossifica e forma o corno 

menor do osso hióide (Figura 1) (KEUR et al., 1986 ; LEITE et al., 1988 ; O. 

CARROLL, 1984 ; OMNELL; GANDHI; OMNELL, 1998 ; RAMADAN et al., 2010 ; 

RAMADAN et al., 2007). 
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Fonte: RAMADAN, 2007. 
 

Figura 1: Segmentos do CEH: 1 – Porção timpanohial. 2 – Porção estilohial. 
3 – Porção ceratohial. 4 – Porção hipohial. 

 

 

Deve-se ressaltar que em exames de radiografias convencionais e tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC), apenas as porções ossificadas desse 

complexo podem ser visualizadas. 

Dissecções de cadáveres humanos, inspeções de crânios macerados e 

avaliações de radiografias em humanos vivos, têm revelado que o complexo estilo-

hióideo apresenta uma considerável variabilidade anatômica. Essas variações 

envolvem o comprimento do processo estilóide, a ossificação do ligamento, o 

aumento do corno menor do osso hióide, a espessura das partes ósseas, e as 

variações na direção, essas três últimas não foram avaliadas pelo nosso estudo 

(MONSOUR; YOUNG, 1986 ; OMNELL; GANDHI; OMNELL, 1998). 

As variações mais comuns são os aumentos de comprimento do processo 

estilóide, denominado nesse estudo como alongamento do processo, e a menos 

freqüente é a completa ossificação do ligamento (GOZIL et al., 2001 ; RAMADAN et 

al., 2007 ; SATYAPAL; KALIDEEN, 2000). 

Normalmente o processo estilóide (PE), está localizado a frente do forame 

estilomastóideo e fusionado com a porção inferior do osso temporal, entre as artérias 
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carótidas interna e externa, atrás da parede da faringe, está posicionado póstero 

lateralmente a fossa tonsilar, com três músculos inseridos nele: o estiloglosso, o 

estilohióide e o estilofaringeo, e a sua ponta é continuada pelo ligamento estilo-

hióideo e pelo ligamento estilo-mandibular. Eles mantêm uma balança entre os 

músculos infra-hióides e supra-hióides para estabilizar o osso hióide durante as 

funções oro-faríngeanas normais. O comprimento médio radiográfico é de 20 a 

30mm. Quando ultrapassa 30 mm, ou 3 cm é considerado por alguns autores e 

também neste trabalho como alongado (CORRELL et al., 1979 ; KAUFMAN; ELZAY; 

IRISH, 1970 ; LEITE et al., 1988 ; MONSOUR; YOUNG, 1986 ; RAMADAN et al., 

2010 ; RAMADAN et al., 2007). 

O ligamento estilo-hióideo (LEH) é um tecido que tem origem no processo 

estilóide e se insere no osso hióide. Em algumas ocasiões se ossifica e forma uma 

estrutura calcificada. É chamado ossificação, pois acontece uma metaplasia real, 

transformação direta de um tecido cartilaginoso em osso. Vários níveis de 

ossificação podem ser observados, devido ao conteúdo cartilaginoso do ligamento. 

A ossificação parcial é comum já a ossificação completa é muito rara (CAMARDA; 

DESCHAMPS; FOREST, 1989 ; STEINMANN, 1970 ; VOUGIOUKLAKIS, 2006). 

A causa exata da ossificação do ligamento estilo-hióideo e o alongamento do 

processo estilóide não são esclarecidos. Acredita-se que irritações crônicas locais, 

desordens endócrinas em mulheres na menopausa, persistência de elementos 

mesenquimais, crescimento de tecidos ósseos e o estresse mecânico do trauma 

durante o desenvolvimento, possam ser algumas das possíveis causas para o 

desenvolvimento de tal desordem. Alguns autores relatam que o ligamento tem a 

possibilidade de ossificar por ter uma origem cartilaginosa (GOKCE; SISMAN; 

SIPAHIOGLU, 2008 ; KEUR et al., 1986). 

Acredita-se que a porção ceratohial, pode reter alguns componentes 

embriológicos que podem ou não sofrer uma ossificação. Outra teoria seria que a 

ossificação acontece como um resultado da idade ou de algum processo 

degenerativo (KEUR et al., 1986). 

Dwigth (1907) no seu clássico artigo sobre a ossificação do CEH (OCEH), 

acredita que a calcificação da área do ligamento estilo-hióideo é resultado de um 
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crescimento continuo e subseqüente ossificação do segundo arco branquial ao invés 

da calcificação das fibras do ligamento por conta de um possível processo 

degenerativo. 

Algumas partes desse complexo cartilaginoso sofrem um processo normal de 

ossificação, porém outras partes se degeneram em tecido fibroso. O processo de 

desenvolvimento da ossificação do complexo apresenta uma grande variação entre 

os indivíduos e até mesmo entre o lado direito e esquerdo de um mesmo individuo. 

(DWIGHT, 1907) Alguns autores como O. Carroll (1984) acreditam que as alterações 

de ossificação no CEH são variações normais da anatomia.  

A condição é geralmente bilateral, mas já foi relatado casos unilaterais 

(CAMARDA; DESCHAMPS; FOREST, 1989 ; VOUGIOUKLAKIS, 2006). 

Omnell et al. (1998) mostrou que essa ossificação acontece durante a infância 

até a adolescência. O crescimento tem um aumento rápido e linear com o passar da 

idade até o final da adolescência, em média até os 20 anos de idade, depois disso 

qualquer outro crescimento não é linear e acontece mais lentamente (OMNELL; 

GANDHI; OMNELL, 1998 ; VOUGIOUKLAKIS, 2006). Porém existem muitos estudos 

com resultados diferentes entre a relação da idade e a presença de ossificação do 

ligamento e, portanto nenhuma conclusão final foi estabelecida (O. CARROLL, 

1984). 

A maioria dos pacientes com alterações no complexo são assintomáticos. 

Apenas uma porcentagem pequena da população (7,8%) apresenta sintomatologia 

relacionada. As dores chamadas de faríngeanas foram classificadas em três 

entidades distintas por Camarda (1989). A primeira e mais conhecida é a síndrome 

de Eagle, a segunda e mais comum é a síndrome do estilóide e a terceira é a 

síndrome do pseudoestilóide (CAMARDA; DESCHAMPS; FOREST, 1989 ; 

RAMADAN et al., 2010). 

Os sintomas clínicos relacionados às alterações nesse complexo são: dor de 

garganta, sensação de corpo estranho durante a deglutição, e dor cervicofacial, esse 

conjunto de características são as constituintes da conhecida síndrome de Eagle 

(GOZIL et al., 2001). Essa dor não específica da síndrome de Eagle pode mudar 

com movimentos de cabeça e pescoço. A sua prevalência na população é de 4%, é 
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mais freqüente em mulheres e a maioria dos pacientes tem mais de 50 anos de 

idade (SAVRANLAR et al., 2005). 

Eagle (1937) relatou alguns casos de diagnóstico radiográfico de ossificações 

no CEH associados à sintomatologia na região cervicofaringiana, que ocorriam 

alguns meses após a retirada cirúrgica das tonsilas palatinas. Portanto ele concluiu 

que algum evento traumático que ocorria durante a cirurgia na região faringiana 

poderia estimular o processo estilóide, resultando no seu super crescimento e 

subseqüentemente às dores faringianas e então essas alterações conjuntas levaram 

ao diagnóstico de tal síndrome (CAMARDA; DESCHAMPS; FOREST, 1989 ; 

EAGLE, 1937). Essa possível sintomatologia é explicada também por alguns 

autores, devido à proximidade do CEH com os nervos cranianos V, VII, IX, X e XII, 

todos passam em proximidade íntima com o processo estilóide (WHITE SC, 2009). 

Porém outros estudos mostram que a maioria dos casos que apresentam 

OCEH são assintomáticos, quando existem sintomas, esses não apresentam relação 

com a severidade da OCEH, e a maioria dos pacientes com sintomatologia não 

tiveram história recentes de cirurgias nas tonsilas ou qualquer outro tipo de trauma 

cervicofaringiano (CAMARDA; DESCHAMPS; FOREST, 1989). 

O prolongamento do processo estilóide e a ossificação do ligamento estilo-

hioide são relatados desde 1907 (DWIGHT, 1907). A incidência radiográfica dessas 

variações é muito variável na literatura, alguns estudos mostram a presença de 

1,4%, outros 28% de ossificação e prolongamento, variando até 84,4%, 

provavelmente devido às diferentes definições usadas para descrever esse 

fenômeno (FERRARIO VF, 1990 ; GOSSMAN; TARSITANO, 1977 ; KAUFMAN; 

ELZAY; IRISH, 1970 ; VOUGIOUKLAKIS, 2006).  

Em radiografias convencionais, é dificultoso o exame do CEH, devido à 

sobreposição de outras estruturas radiopacas na região como, por exemplo, as 

vértebras cervicais, o osso hióide e a mandíbula, e também determinar as suas 

dimensões e trajetórias nesse tipo de exame é muito complicado. Já os exames 

provenientes de tomografias computadorizadas, garantem imagens mais próximas 

da anatomia, e, portanto facilita o estudo dessas estruturas no que diz respeito a 
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tamanho, forma e orientação das áreas ossificadas do CEH (BASEKIM et al., 2005 ; 

CAMARDA; DESCHAMPS; FOREST, 1989).  

Devido à grande variabilidade dos graus de ossificação desse complexo, 

alguns autores desenvolveram uma classificação radiográfica que o descreve como 

alongado, pseudoarticulado ou segmentado (SANTANA et al., 2009).  

Em radiografias panorâmicas a ossificação do ligamento estilo-hióideo se 

estende do processo mastóide e atravessa a parte póstero inferior do ramo 

ascendente da mandíbula até o osso hióide. Como essa técnica radiográfica é 

designada primeiramente para mostrar dentes e tecidos ósseos de suporte da maxila 

e da mandíbula, conseqüentemente o osso hióide e as estruturas vizinhas estão 

normalmente localizados fora da área focal e não são muito bem reproduzidos. Na 

região de localização do CEH, há sobreposição de estruturas ósseas e também uma 

distorção linear baseado na posição que a cabeça do paciente assume na máquina 

de Raios X (GULNARA; FREITAS; LOFFREDO, 2003 ; OMNELL; GANDHI; 

OMNELL, 1998). Devido à dificuldade em se obter o diagnóstico correto, esse só fica 

mais claro com o uso da tomografia computadorizada, pois essa permite a melhor 

visualização da região anatômica, uma vez que descarta o problema de 

sobreposição de imagens que é tão comum nas radiografias panorâmicas (DE 

MOURA et al., 2007). 

A tomografia computadorizada por permitir reconstruções multiplanares e 

tridimensionais, tem grande importância na identificação dessas estruturas 

calcificadas, pois além de demonstrar tais estruturas também mostra a relação 

dessas com outras anatômicas adjacentes (SÁ et al., 2004 ; SANTANA et al., 2009).  

 

2.4 Ateroma calcificado em artérias carótidas  

 

Ateromas são placas fibrosas e gordurosas localizadas no íntimo das artérias, 

e podem estar presentes em qualquer artéria, porém são mais comuns na aorta, 

coronárias e artérias cerebrais, incluindo as carótidas.  
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O termo arteriosclerose é usado para descrever um grupo de patologias que 

tem em comum o espessamento e a perda da elasticidade nas paredes das artérias 

resultando na formação de ateromas Essa condição pode estar presente nas regiões 

de bifurcação das artérias, ou normalmente há 10 ou 15 mm abaixo ou a cima da 

região de bifurcação (ANGELOPOULOS, 2008 ; KAMIKAWA et al., 2006).  

O ateroma na carótida é uma doença arterioesclerótica que ocorre ao longo 

das paredes dos vasos da artéria carótida próximo da sua bifurcação. A placa 

arterioesclerótica consiste em um depósito de gordura, principalmente colesterol, 

nas paredes internas das artérias e a conseqüente resposta inflamatória que leva a 

deposição de sais de cálcio que podem produzir vários níveis de calcificação 

detectáveis radiograficamente (FRIEDLANDER; LANDE, 1981). Pedaços de ateroma 

podem ulcerar se soltar e formar um êmbolo que pode bloquear uma pequena artéria 

intracerebral e causar um acidente vascular cerebral (MADDEN et al., 2007).  

A maioria das causas de infarto é provocada pelas lesões arterioescleróticas 

na bifurcação das carótidas (FRIEDLANDER, 1995 ; KHAN et al., 2008). 

Nas imagens de TCFC aproximadamente no nível da epiglote, as artérias 

carótidas se bifurcam e dão origem a artéria carótida externa e interna, que é 

responsável por mandar suprimentos ao cérebro e a face de cada lado. O local mais 

comumente utilizado como referência para a real localização da bifurcação é a 

região das vértebras C3 e C4 e a região superior da cartilagem tireóide da laringe. 

As imagens de TCFC apresentam contraste limitado para tecidos moles, portanto a 

visualização dessas estruturas é um pouco dificultada (ANGELOPOULOS, 2008). 

A idade de maior prevalência dos ateromas em artéria carótida tem uma 

grande variabilidade e coincide algumas vezes com a ocorrência de outros tipos de 

mineralizações ou ossificações, que são responsáveis por diagnósticos errôneos, 

tais como a cartilagem tritícea, o osso hióide, a epiglote, o ligamento 

estilomandibular calcificado, os sialólitos, a ossificação do ligamento estilo-hióideo, 

flébólitos e linfonodos calcificados (ALMOG et al., 2002 ; KAMIKAWA et al., 2006 ; 

ROMANO-SOUSA et al., 2009). Diferentemente de outras condições, essas 

calcificações nodulares de ateroma que se localizam normalmente na região de 

bifurcação da artéria carótida não podem ser clinicamente palpadas, pois se 
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localizam profundamente nas paredes dos vasos. Quando essas se localizam nessa 

região podem ser visualizadas nas radiografias panorâmicas, e com o advento da 

TCFC, alguns exames mostram regiões de pescoço que antes não eram 

visualizados, e, portanto ateromas que estejam localizados em outras regiões da 

artéria carótida que não sejam próximos a sua bifurcação, também podem ser 

descobertos (FRIEDLANDER, 1995).  

O estudo de Kamikawa et al. (2006) revelou que em radiografias panorâmicas 

a maior causa de confusão entre as calcificações de tecidos moles próximas a 

região de bifurcação da artéria carótida são entre as calcificações na cartilagem 

tritícea e as calcificações de ateromas na artéria  carótida. Outras estruturas que 

também são confundidas são a calcificação no osso hióide, da cartilagem cricóide, e 

do corno superior da cartilagem tireóide. 

Os ateromas calcificados podem ser identificados radiograficamente. Quando 

ocorrem na artéria carótida podem ser diagnosticados por meio da radiografia 

panorâmica, em cerca de 1 a 5% da população adulta (ALMOG et al., 2002 ; 

FRIEDLANDER; MANESH; WASTERLAIN, 1994 ; ROMANO-SOUSA et al., 2009). 

 Nas radiografias panorâmicas essas calcificações podem aparecer como uma 

massa nodular radiopaca, com uma distribuição vertical linear, internamente 

apresenta uma radiopacidade heterogênea e alguns vazios radiolúcidos. Estão 

localizadas a mais ou menos 2 cm inferior e posterior ao ângulo da mandíbula, 

superior ou inferior ao corno maior do osso hióide, adjacentes as vértebras cervicais 

C3 e C4, ou no espaço intervetebral entre elas e próximos a cartilagem tritícea 

(CARTER, 2002 ; DE MOURA et al., 2007 ; FRIEDLANDER; ALTMAN, 2001 ; 

ROMANO-SOUSA et al., 2009 ; WHITE SC, 2009).  

Deve-se ressaltar que as radiografias panorâmicas, que são sem dúvida o 

exame radiográfico de uso odontológico mais estudado até então para os achados 

desses ateromas calcificados, apenas detectam lesões que apresentam um grau 

significante de depósitos de cálcio, ou seja, lesões iniciais e menores apenas são 

detectadas através de exames de ultrassonografia. Muitos estudos demonstram que 

essas calcificações são vistas primeiramente em radiografias panorâmicas e depois 
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são confirmadas pelo Doppler (FRIEDLANDER; ALTMAN, 2001 ; ROMANO-SOUSA 

et al., 2009). 

Friedlander et al. (1981), foram os primeiros a descrever a presença dessas 

calcificações em radiografias panorâmicas, em 2% de 1000 homens que 

freqüentavam o consultório dentário, já o estudo de Carter et al. (1997), avaliou 1175 

radiografias panorâmicas e encontrou 3,6% de incidência de calcificações na artéria 

carótida. Desde 1981 têm-se utilizado as radiografias panorâmicas como um método 

para detectar pacientes com risco de infarto, e, portanto encaminhar esses pacientes 

aos médicos, através apenas de imagens vistas em radiografias panorâmicas, 

parece ser uma conduta apropriada. Com o crescente uso de exames de TCFC que 

fornece imagens em 3D, a possibilidade de aumento na especificidade de detecção 

de ateromas calcificados nas regiões das artérias carótidas tem aumentado 

(CARTER et al., 1997 ; FRIEDLANDER; LANDE, 1981 ; KHAN et al., 2008). 

Nas reformatações axiais das TCFCs a maioria dos ateromas apresenta-se 

como únicos ou múltiplos grãos de arroz, com uma opacificação homogênea. Eles 

estão comumente localizados nos tecidos moles de 0 a 10 mm ântero lateralmente 

ao tubérculo anterior do processo transverso, e látero posterior ao corno maior do 

osso hióide. Estão sempre póstero-laterais ao espaço aéreo da faringe. Nas 

reformatações coronais, são laterais ao tubérculo anterior das vértebras cervicais. 

Nas reformatações sagitais estão medialmente e inferiormente ao ângulo da 

mandíbula, lateral e mais anterior ao tubérculo cervical com posição vertical variando 

entre C3 e C5 (SCARFE; FARMAN, 2008). 

O ateroma pode ser um indicador de risco para o paciente uma vez que pode 

levar a condições mais severas, como o desenvolvimento de um acidente cerebral 

vascular ou até a descoberta de doenças nas artérias coronárias, dessa forma o 

dentista pode prevenir o paciente de problemas futuros, detectando essas 

calcificações da artéria carótida por meio de uma radiografia ou uma tomografia 

computadorizada realizada por motivos odontológicos (ALMOG, 2007). 

Friedlander el al. (2001), mostraram que as mulheres que apresentavam os 

ateromas calcificados eram aquelas de mais ou menos 70 anos de idade, 

corroborando com outros que concluíram que a idade entre 66 e 70 anos é o período 
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crucial para mulheres desenvolverem lesões arterioscleróticas na região de 

bifurcação das carótidas, e as lesões dessa magnitude pode reduzir o fluxo 

sanguíneo cerebral e estão mais associadas com um risco precoce de infarto em 

aproximadamente 5% dos casos (FRIEDLANDER; ALTMAN, 2001 ; JOAKIMSEN et 

al., 2000 ; PRATI et al., 1992). 

O estudo de Romano-Souza et al. (2009), mostra que os estágios precoces 

da doença aterosclerótica pode ser identificada através de uma análise cuidadosa 

de radiografias panorâmicas pelos dentistas, que devem ser, para tanto, 

previamente treinados para saber identificar as calcificações. Carter et al (1997) 

conclui em seu estudo que a identificação das calcificações nas artérias carótidas 

por meio de exames realizados em consultórios dentários, é muito importante para 

identificar pacientes assintomáticos que ainda não foram reconhecidos como sendo 

para risco de desenvolver infarto. Outros estudos mostram que pacientes 

assintomáticos com mais de 60% de bloqueio na artéria carótida podem reduzir o 

risco pela metade de sofrer um infarto, se remover cirurgicamente a placa calcificada 

de ateroma (FRIEDLANDER, 1995). 

Uma revisão sistemática realizada por Mupparapu et al. (2007), concluiu que 

o risco para o desenvolvimento de um infarto não pode e não deve ser estimado 

através de uma radiografia panorâmica somente.  

Como essas calcificações em tecidos moles estão muito próximos umas das 

outras, e mesmo com o uso crescente dos exames de TCFC, em algumas situações 

ainda é difícil identificá-las, o profissional deve ficar atento e ter um conhecimento 

extensivo de todas as estruturas anatômicas para que com o auxílio de métodos 

complementares de imagem seja possível fornecer ao paciente o diagnóstico 

correto, evitando maiores perigos para sua saúde, quando se trata da presença de 

um ateroma por exemplo.  
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3 Proposição 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Os objetivos desse estudo foram:  

 

1- Avaliar e contabilizar os achados incidentais de alterações no complexo 

estilo-hióideo, tonsilólitos e ateroma em artéria carótida em TCFC, 

2- Comparar os achados em TCFC com os das radiografias panorâmicas 

digitais (PDs) dos mesmos pacientes. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Material e 

Métodos 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Os critérios de inclusão dos exames de TCFC e panorâmica digital foram: 

 

1- Visualização do processo estilóide, desde o osso temporal e visualização 

do corno menor do osso hióide. 

2- Os exames de TCFC e Panorâmica Digital (PD) deveriam pertencer ao 

mesmo paciente e não ter mais que 1 ano de diferença entre as datas. 

3- A idade deveria ser ≥ 18 anos. 

 

Baseado nesses critérios foram selecionados 100 exames de pacientes de 

TCFC (0,3 voxel/protocolo 8cm e 13cm) com as correspondentes panorâmicas. A 

idade dos pacientes foram de 19 a 77 anos.  

Todas as análises foram feitas em sala apropriada escurecida, por meio de 

uma estação de trabalho apropriada para análise dos exames de TCFC e 

panorâmicas digitais e no monitor próprio para visualização das mesmas FlexScan 

S2000 de 20 polegadas (Eizo Nanao Corporation, Hakusan, Japão). A visualização 

dos exames de TCFC foi realizada no programa i-Cat Vision (Imaging Sciences, 

Hatfield, Estados Unidos da América). 

O equipamento usado nessa pesquisa foi o i-CAT Classic, Imaging Science 

International, Hatfield, Pennsylvania, USA.  O paciente é colocado sentado e a 

cabeça posicionada de acordo com os parâmetros técnicos do equipamento. “O 

equipamento possui uma Workstation de aquisição com monitor Eizo 20” e outra 

workstation de  trabalho  também com  monitor  Eizo  de  20”,  cada  workstation  

está  em  sala  apropriada  e acondicionada para o  trabalho. O equipamento de 

panorâmica digital foi o Kodak 8000c, Digital Panoramic and Cephalometric System.  

Todos esses equipamentos estão alocados na Clínica e no Departamento de 

Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru.  
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4.1 Análise das imagens das panorâmicas digitais 

 

O examinador analisou em todas as panorâmicas digitais dos lados direito e 

esquerdo: 

 

1. Ossificações do CEH 

  1.1 - Alongamentos do processo estilóide 

  2.2 - Ossificações do ligamento estilo-hióideo 

3. Presença e quantidade de tonsilólitos  

4. Presença e quantidade de ateromas 

 

As radiografias panorâmicas digitais foram identificadas por códigos e assim 

era impossível saber a que paciente pertenciam de modo a estabelecer um estudo 

duplo cego. Os achados foram identificados e tabulados, baseados nesse 

mapeamento (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2: Mapeamento das calcificações na radiografia panorâmica. 
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Os processos estilóides foram mensurados desde sua saída na porção 

petrosa do osso temporal até a sua ponta e foi considerado alongamento desses 

quando ultrapassou um valor de 30mm. O programa utilizado para fazer as 

mensurações das panorâmicas foi o ImageJ (NIH/USA). 

 

4.2 Análise dos exames de Tomografia Computadorizad a de Feixe Cônico. 

 

O examinador analisou em todos os exames de TCFC dos lados direito e 

esquerdo: 

 

1. Ossificações do CEH 

  1.1 - Alongamentos do processo estilóide 

  2.2 - Ossificações do ligamento estilo-hióideo 

3. Presença e quantidade de tonsilólitos  

4. Presença e quantidade de ateromas 

 

As ossificações do CEH que foram avaliadas não foram separadas, foram 

apenas identificadas independentes de estarem presentes em qualquer um dos 4 

segmentos que formam o complexo, foram apenas registradas como presença ou 

ausência de ossificações. 

1ª Etapa: Os exames foram observados na tela MPR do programa i-cat vision 

e com espessura de 0,3mm. Nas imagens sagital, coronal e axial, achou-se o início 

do processo estilóide no osso temporal (Figura 3), e posteriormente o corno menor 

do osso hióide (Figura 4). 
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Figura 3: Reformatação sagital, coronal e axial respectivamente. As setas apontam para o início do 
PE. 
 
 

 

                            
Figura 4: Reformatação sagital, coronal e axial respectivamente. As setas apontam para o corno 
menor do osso hióide. 
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Com o auxílio da ferramenta de distância do programa, traçou-se uma reta em 

toda a extensão do complexo (porção do osso temporal até o corno menor do osso 

hióide, correndo com a imagem ate a sua inserção no osso hióide). (Figura 5)  

 

 

 

 
 
Figura 5: Reformatações sagitais. Sequência do traçado com a ferramenta distância, definindo a 
trajetória do CEH. 
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Figura 6: Reformatações coronais. Sequência do traçado com a ferramenta distância, definindo a 
trajetória do CEH. 

 

Após essa demarcação, toda a trajetória foi novamente visualizada nos três 

planos e todas as estruturas hiperdensas localizadas na trajetória (Figura 7), 

podendo haver uma pequena variação dessa, foram sugeridas como alterações do 

CEH. As estruturas hiperdensas, que não foram anatômicas conhecidas, localizadas 

medialmente a trajetória desse complexo (na reformatação coronal) e anteriormente 

a trajetória (reformatação sagital), que estavam, portanto mais próximas das vias 

aéreas, foram sugeridas por esse estudo como tonsilólitos (Figura 8). As estruturas 

hiperdensas localizadas lateralmente (na reformatação coronal) e posteriormente a 

trajetória (reformatação sagital) do complexo estilóide, que não foram anatômicas 

conhecidas, próximas a região de C3 e C4 foram sugeridas por esse estudo como 

ateroma (Figura 9). Não foram diferenciadas as calcificações localizadas abaixo do 

osso hióide. 
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Figura 7: Ossificação do CEH, entre a trajetória definida. 

  
8A                                                                     8B     

Figura 8: Seta aponta para um Tonsilólito (A), localizado medialmente a trajetória definida, e a região 
de orofaringe localizada medialmente ao tonsilólito (B). 

 

 
Figura 9: Seta aponta para um ateroma calcificado, localizado lateralmente a trajetória definida, entre 
as vértebras C3 e C4. 

 

Após o estabelecimento da metodologia que permitiu a diferenciação e a 

possível sugestão do diagnóstico das estruturas calcificadas, mediu-se o 

comprimento dos processos estilóides de ambos os lados. Baseado em Ramadan, 
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S.U em 2007, foi considerado prolongamento do processo estilóide, aqueles que 

fossem maiores que 30mm. (Figura 10) 
 

 
Figura 10: As mensurações de cada seguimento colorido, e o resultado do lado direito da imagem, 
que foram somados para então se obter a mensuração total do PE. 

 

2ª Etapa: Posteriormente as análises realizadas na tela MPR, foram 

realizadas reformatações panorâmicas, modificando a trajetória do corte, de maneira 

que o complexo estilo-hióideo ficasse no foco principal, assim visualizamos sua 

trajetória, e em mais uma imagem podemos sugerir se a calcificação faz parte do 

complexo ou não. (Figura 11) 
 

 
Figura 11: Reformatação Panorâmica, com o foco na região do CEH. 

 

Uma vez determinado esse mapeamento, todas as imagens foram analisadas 

duas vezes, com um intervalo mínimo de 30 dias entre as observações.  

3ª Etapa: Todas as imagens foram analisadas seguindo as mesmas 

seqüencias das duas primeiras observações, foram feitas as análises e 
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mensurações, porém as imagens no MPR e a reformatação panorâmica, foram 

observadas em maximum intensity projection (MIP), e em uma espessura de 15mm. 

O MIP é definido como um algoritmo que demonstra o voxel de maior intensidade, 

resultando em uma imagem que lembra uma superfície. (Figura 12) 

 

 

 

 
 
Figura 12: Visualização do complexo estilo-hióideo ossificado, tonsilólito lado esquerdo, ateroma 
calcificado do lado direito em MIP 15 mm, nas reformatações sagital, coronal e panorâmica 
respectivamente. 
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Foi realizada uma calibração para a comprovação da concordância intra-

examinador. Os 100 exames foram avaliados 2 vezes, tendo um espaço de no 

mínimo 30 dias entre as avaliações.  

 

4.3 Análise Estatística dos Resultados 

 

 Os dados foram analisados usando o programa Statistica Versão 5.1 (Stat 

Soft Inc, Tulsa, EUA) adotando-se nível de significância a 5%. As análises 

estatísticas utilizadas foram o Kappa, o erro sistemático (teste t pareado), o erro 

casual (Erro Dahlberg); o teste qui-quadrado; Correlação de Pearson; Teste t de 

student; Correlação de Spearman; teste de Mann-Whitney; teste exato de Fischer; o 

teste de McNemar e o teste de Wilcoxon. 

 

4.4 Comitê de Ética em Pesquisa 

 

A presente pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo, processo de no 

090/2009. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Kappa entre as observações.  

 

A concordância intra-observador foi boa (kappa > 0,5).  

 

5.2 Erro sistemático (teste t pareado) e erro casua l (Erro Dahlberg) 

 

O teste t pareado foi aplicado para calcular o erro sistemático entre as 

mensurações nas duas observações realizadas nas panorâmicas digitais. O valor de 

p para as mensurações dos PEs do lado direito nas panorâmicas foi de p= 0,33 e o 

erro casual dalhberg=0,30mm; para o lado esquerdo p= 0,26 e dalhberg=0,25mm.    

Comparando-se as mensurações do processo estilóide do lado direito nos 

exames de TCFC entre as duas primeiras observações, o valor de p=0,088 e o erro 

casual dalhberg=4,98mm. Para o lado esquerdo o valor das médias de erros entre 

as observações foi de p 0,55 e dalhberg= 4,32mm. Portanto não houve diferença 

estatística significativa.   

 

5.2.1 Erro sistemático (teste t pareado) e erro cas ual (Erro Dahlberg) entre a 1ª 

observação e a 3ª em que foi utilizado o MIP. 

 

Comparando-se as mensurações do PE entre a 1ª observação que não 

utilizou o MIP, e a terceira observação em que o MIP foi utilizado, o teste t pareado 

foi aplicado e os resultados foram para o lado esquerdo p=0,06 e erro 

dahlberg=6,49mm e lado direito p=0,054 e erro dahlberg=5,84mm. 
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5.3 Resultados para Tonsilólitos 

 

5.3.1 Panorâmicas Digitais 

 

Nas panorâmicas digitais a quantidade e a porcentagem de supostos 

tonsilólitos para o lado direito e esquerdo estão distribuídas na Tabela 1.  

 

Quantidade % lado esquerdo % lado direito 

0 86% 95% 

1 9% 4% 

2 5% 1% 

 
Tabela 1 - Quantidade e porcentagem de tonsilólitos do lado direito e esquerdo em panorâmicas 
digitais. 

 

Foi aplicado o teste de Mann-Whitney , para correlacionar a presença dos 

tonsilólitos do lado esquerdo nas panorâmicas digitais com gênero. Nesse caso o 

valor de p=0,36, portanto não houve nessa amostra diferença estatística significativa 

entre os tonsilólitos do lado esquerdo e o gênero (Tabela 2). 

 

Teste de Mann-Whitney Tonsilólitos 

0 

Tonsilólitos 

1 

Tonsilólitos 

2 

Masculino  25 5 2 

78,13% 15,63% 6,25% 

Feminino 61 4 3 

89,71% 5,88% 4,41% 

 

Tabela 2 - Teste de Mann-Whitney. Correlação entre a presença/quantidade de tonsilólitos do lado 
esquerdo e os gêneros. 

 

Foi aplicado o teste de Mann-Whitney , para correlacionar a presença dos 

tonsilólitos do lado esquerdo nas panorâmicas digitais com gênero. Nesse caso o 

valor de p=0,89, portanto não houve nessa amostra diferença estatística significativa 

entre os tonsilólitos do lado direito e o gênero (Tabela 3). 
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Teste de Mann-Whitney Tonsilólitos 

0 

Tonsilólitos 

1 

Tonsilólitos 

2 

Masculino  30 2 0 

93,75% 6,25% 0,00% 

Feminino 65 2 1 

95,59% 2,94% 1,47% 

 

Tabela 3 - Teste de Mann-Whitney. Correlação entre a presença/quantidade de tonsilólitos do lado 
direito e os gêneros. 

 

O teste aplicado para correlacionar idade com a presença dos tonsilólitos foi a 

Correlação de Spearman . Para o lado esquerdo: r=0,12, o que demonstra uma 

correlação positiva e o valor de p=0,23, não foi estatisticamente significativo (Gráfico 

1). Para o lado direito: r=0,016, também uma correlação positiva, menor do que a do 

lado esquerdo, e nesse caso, o valor de p=0, 87, e não foi estatisticamente 

significativo também (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 1: Correlação entre quantidade de tonsilólitos do lado esquerdo e idade em panorâmicas 
digitais. 
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Gráfico 2: Correlação entre quantidade de tonsilólitos lado direito e idade em panorâmicas digitais. 

 

5.3.2 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (T CFC) 

 

A quantidade e a porcentagem de tonsilólitos encontrados nos exames de 

TCFC estão distribuídas na Tabela 4. 

 

Quantidade % lado esquerdo % lado direito 

0 78% 88% 

1 13% 6% 

2 5% 3% 

3 3% 3% 

8 1% 0% 

Tabela 4 – Quantidade e porcentagem de tonsilólitos do lado esquerdo e direito em TCFC. 

 

Foi aplicado o teste de Mann-Whitney , para correlacionar a presença dos 

tonsilólitos do lado esquerdo com gênero. Nessa amostra o valor de p=0,133, 

portanto não houve diferença estatisticamente significativa entre os tonsilólitos do 

lado esquerdo e o gênero (Tabela 5). 
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Teste de 

Mann-Whitney 

Tonsilólitos 

0 

Tonsilólitos 

1 

Tonsilólitos 

2 

Tonsilólitos 

3 

Tonsilólitos 

8 

Masculino  21 6 3 1 1 

65,63% 18,75% 9,38% 3,13% 3,13% 

Feminino 57 7 2 2 0 

83,82% 10,29% 2,94% 2,94% 0,00% 

 
Tabela 5 - Teste de Mann-Whitney. Correlação entre a presença/quantidade de tonsilólitos do lado 
esquerdo com gêneros em TCFC. 
 

Foi aplicado o teste de Mann-Whitney , para correlacionar a presença dos 

tonsilólitos do lado direito com gênero. Nessa amostra o valor de p=0,248, portanto 

não houve diferença estatisticamente significativa entre os tonsilólitos do lado direito 

e o gênero (Tabela 6). 

 

Teste de Mann-

Whitney 

Tonsilólitos 

0 

Tonsilólitos 

1 

Tonsilólitos 

2 

Tonsilólitos 

3 

Masculino  25 4 1 2 

78,13% 12,50% 3,13% 6,25% 

Feminino 63 2 2 1 

92,65% 2,94% 2,94% 1,47% 

 
Tabela 6 - Teste de Mann-Whitney. Correlação entre a presença/quantidade de tonsilólitos do lado 
direito com gêneros em TCFC. 

 

 

O teste aplicado para correlacionar idade com a presença dos tonsilólitos foi a 

Correlação de Spearman . Para o lado esquerdo: r=0,18 o que demonstra uma 

correlação positiva e o valor de p=0,062, não foi estatisticamente significativo 

(Gráfico 3). Para o lado direito: r=0,22 também uma correlação positiva, maior que a 

do lado esquerdo, e nesse caso, o valor de p=0, 0243, que foi estatisticamente 

significativo (Gráfico 4). 
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Gráfico 3 – Correlação entre a quantidade de tonsilólitos do lado esquerdo e idade em TCFC. 

 

 

 
Gráfico 4 - Correlação entre a quantidade de tonsilólitos do lado direito e idade em TCFC. 
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5.4 Resultados para Ossificações do Complexo Estilo -hióideo. 

 

5.4.1 Panorâmicas Digitais 

 

5.4.1.1 Presença de Ossificações do complexo estilo -hióideo. 

 

Nas imagens de panorâmicas digitais, 32% da amostra tinham supostas 

OCEH do lado esquerdo e 39% tinham supostas OCEH do lado direito.  

Para verificar correlação entre OCEH do lado esquerdo com gênero foi 

aplicado o teste do qui-quadrado. O valor de p=0,41, portanto não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as OCEHE com o gênero nessa amostra        

(Tabela 7).  

 

Teste do qui-quadrado  OCEHE  

SIM 

OCEHE 

NÃO 

Masculino  12 20 

37,50% 62,50% 

Feminino 20 48 

29,41% 70,59% 

 

Tabela 7 – Teste do qui-quadrado. Correlação entre a presença/ausência de OCEH do lado esquerdo 
com gêneros em Panorâmicas digitais. 

 

 

Para verificar correlação entre OCEH do lado direito com gênero foi aplicado 

o teste do qui-quadrado. O valor de p=0,81, portanto não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as OCEHD com o gênero nessa amostra            

(Tabela 8).  

  



64  Resultados 

 

Teste do qui-quadrado  OCEHD  

SIM 

OCEHD 

NÃO 

Masculino  13 19 

40,63% 59,38% 

Feminino 26 42 

38,24% 61,76% 

 

Tabela 8 - Teste do qui-quadrado. Correlação entre a presença/ausência de OCEH do lado direito 
com gêneros em Panorâmicas digitais. 
 

Quando se comparou a idade com as OCEH, o teste aplicado foi o teste T de 

Student . Os resultados foram para o lado esquerdo p=0,058, estatisticamente não 

significativo. Os pacientes que apresentavam algum tipo de OCEH do lado esquerdo 

apresentavam uma média de idade maior (45,5 anos) do que aqueles que não 

apresentavam (38,6 anos), porém não foi estatisticamente significativo. Para o lado 

direito o valor de p=0,051, portanto também não foi estatisticamente significativo, 

apesar de apresentarem médias de idade maiores naqueles pacientes que 

apresentavam algum tipo de OCEH (44,9 anos). 

 

5.4.1.2 Mensurações do Processo Estilóide. 

 

Em 40% das imagens havia alongamento do PE do lado esquerdo, e em 51% 

das imagens do lado direito havia alongamento do PE. 

Comparando-se as mensurações com gênero, o teste aplicado foi o teste T 

de student  e os resultados tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito 

não foram estaticamente significativos. Os valores de p foram 0, 08 e 0, 48 para o 

lado esquerdo e direito respectivamente. Apesar de que quando se comparou a 

média das mensurações, essas foram maiores para os homens (LE=35,86; 

LD=37,01) do que para as mulheres (LE=30,38; LD=34,55), porém essa diferença 

não foi estatisticamente significativa. 

Para verificar a correlação entre as medidas do processo estilóide com a 

idade foi aplicado a Correlação de Pearson  (p<0,05). Os resultados quando se 

correlacionou idade com ambos os lados foi de p= 0,000, ou seja foi estatisticamente 
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significativo. Os valores de r foram 0,35 (Gráfico 5) e 0,37 (Gráfico 6), para o lado 

esquerdo e direito respectivamente. Portanto nessa amostra o maior comprimento 

do PE esteve associado aos pacientes mais velhos.  

 

 
Gráfico 5 – Correlação entre mensurações do PE do lado esquerdo e idade em Panorâmicas digitais. 

 

 
Gráfico 6 - Correlação entre mensurações do PE do lado direito e idade em Panorâmicas digitais. 
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5.4.2 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

 

5.4.2.1 Presença de Ossificações do complexo estilo -hióideo. 

 

Foram encontradas em 58% dos exames de TCFC supostas Ossificações do 

CEH do lado esquerdo e 60% do lado direito.  

Para verificar correlação entre OCEH com gênero foi aplicado o teste do qui-

quadrado. O valor de p=0,135, portanto não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as OCEHE com o gênero nessa amostra (Tabela 9).  

 

Teste do qui-quadrado  OCEHE 

SIM  

OCEHE  

NÃO  

Masculino  22 10 

68,75%  31,25%  

Feminino 36 32 

58% 42%  

 
Tabela 9 – Teste do qui-quadrado. Correlação entre a presença/ausência de OCEH do lado esquerdo 
com gêneros em TCFC. 

 

Para verificar correlação entre OCEH do lado direito com gênero foi aplicado 

o teste do qui-quadrado. O valor de p=0,220, portanto também não foi 

estatisticamente significativa a diferença entre as OCEHD com o gênero nessa 

amostra (Tabela 10).  

 

Teste do qui-quadrado  OCEHD 

SIM  

OCEHD 

NÃO 

Masculino  10 22 

31,25%  68,75%  

Feminino 30 38 

44,12% 55,88%  

 
Tabela 10 - Teste do qui-quadrado. Correlação entre a presença/ausência de OCEH do lado direito 
com gêneros em TCFC. 
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Quando se comparou a idade com as OCEH o teste aplicado foi o teste T de 

Student . Os pacientes que apresentavam algum tipo de OCEH do lado esquerdo 

apresentavam uma média de idade menor (38,44 anos) do que aqueles que não 

apresentavam (44,11), porém o valor de p=0,099, foi estatisticamente não 

significativo. Para o lado direito o valor de p=0,118, portanto também não foi 

estatisticamente significativo, apesar de apresentarem médias de idade menores 

naqueles pacientes que apresentavam algum tipo de OCHE (38,66) igual ao que 

aconteceu para o lado esquerdo. 

 

5.4.2.2 Mensurações do Processo Estilóide. 

 

Em 39% dos exames havia alongamento do processo estilóide do lado 

esquerdo e 33% do lado direito. 

Comparando-se as mensurações com gênero, o teste aplicado foi o teste T 

de student  e os resultados tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito 

não foram estaticamente significativos. Os valores de p foram 0, 053 e 0,105 para o 

lado esquerdo e direito respectivamente. Apesar de que quando se comparou a 

média das mensurações, essas foram maiores para os homens (LE=30,14; 

LD=29,23) do que para as mulheres (LE=26,00; LD=25,57). 

Para verificar a correlação entre as medidas do processo estilóide com a 

idade foi aplicado o teste de Correlação de Pearson  (p<0,05). Os resultados 

quando se correlacionou idade com as mensurações do lado esquerdo foi de p= 

0,103, ou seja estaticamente não significativo e o r= 0,16, correlação positiva 

(Gráfico 7); quando se correlacionou a idade com as medidas do processo estilóide 

do lado direito o valor de p= 0,027, nesse caso foi estatisticamente significativo, e o 

r=0,22 que também demonstra uma correlação positiva (Gráfico 8). 
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Gráfico 7 – Correlação entre as mensurações do PE do lado esquerdo e idade em TCFC. 

 

 

 
Gráfico 8 - Correlação entre as mensurações do PE do lado direito e idade em TCFC. 
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5.5 Resultados para Ateromas Calcificados. 

 

5.5.1 Panorâmicas Digitais 

 

Nas imagens de panorâmicas digitais a porcentagem de supostos ateromas 

calcificados foi de 2% e 1%, lado esquerdo e direito respectivamente. 

Para comparar os achados de ateromas calcificados do lado direito e 

esquerdo com o gênero, foi utilizado o Teste exato de Fischer . Os resultados da 

correlação entre ateromas do lado esquerdo e gênero foram de p=0,100, não 

estatisticamente significativo (Tabela 11). 

 

Teste exato de Fischer Ateroma esquerdo 

0 

Ateroma esquerdo 

1 

Masculino  30 2 

93,75% 6,25% 

Feminino 68 0 

100,00% 0,00% 

 
Tabela 11 - Teste exato de Fischer. Correlação entre a presença/quantidade de ateromas calcificados 
do lado esquerdo e gêneros em panorâmicas digitais. 

 

O valor de p quando se correlacionou os ateromas calcificados do lado direito 

com o gênero foi de 0,320, também não foi estatisticamente significativo (Tabela 12). 

 

Teste exato de Fischer Ateroma direito 

0 

Ateroma direito 

1 

Masculino  31 1 

96,88% 3,13% 

Feminino 68 0 

100,00% 0,00% 

 

Tabela 12 - Teste exato de Fischer. Correlação entre a presença/quantidade de ateromas calcificados 
do lado direito e gêneros em Panorâmicas digitais. 
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Para comparar os achados de ateromas calcificados com idade o Teste T de 

Student foi utilizado. Os resultados foram: p=0,988 e p=0,350 para o lado esquerdo 

e direito respectivamente. Portanto não houve diferença estatística significativa entre 

os ateromas calcificados tanto do lado direito quanto do lado esquerdo com a idade. 

 

5.5.2 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

 

A porcentagem de supostos ateromas calcificados encontrados nos exames 

de TCFC foi de 3% para o lado esquerdo e para o lado direito foi de 2%. 

Para comparar os achados de ateromas calcificados do lado esquerdo e 

direito com o gênero, foi utilizado o Teste exato de Fischer . Os resultados da 

correlação entre ateromas do lado esquerdo e gênero foram de p=0,969, não 

estatisticamente significativo (Tabela 13). 
 

Teste exato de Fischer  Ateroma direito 

0 

Ateroma direito 

1 

Masculino  31 1 

96,88% 3,13% 

Feminino 67 1 

98,53% 1,47% 
 

Tabela 13 - Teste exato de Fischer. Correlação entre a presença/quantidade de ateromas calcificados 
do lado esquerdo e gêneros em TCFC. 
 

O valor de p quando se correlacionou os ateromas calcificados do lado direito 

com o gênero foi de 0,539, também não foi estatisticamente significativo (Tabela 14). 

Teste exato de Fischer Ateroma esquerdo 

0 

Ateroma esquerdo 

1 

Masculino  31 1 

96,88% 3,13% 

Feminino 66 2 

97,06% 2,94% 
 

Tabela 14 - Teste exato de Fischer. Correlação entre a presença/quantidade de ateromas calcificados 
do lado direito e gêneros em TCFC. 
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Para comparar os achados de ateroma com idade o Teste T de Student foi 

utilizado. Os resultados foram: p=0,293 e p=0,029 para o lado esquerdo e direito 

respectivamente. Para o lado direito foi estatisticamente significativo, nesse caso 

houve uma média de idade maior para aqueles pacientes que apresentavam 

ateromas calcificados (66,5 anos lado direito e 51 anos lado esquerdo) do que 

quando comparados com aqueles que não apresentavam para ambos os lados, 

porém apenas houve diferença estatística significativa para o lado direito. 

 

5.6 Correlações entre os achados das diferentes est ruturas. 

 

Foi realizada uma comparação para saber quantos pacientes apresentavam 

as três estruturas calcificadas estudadas. Os resultados estão na tabela 15 e 16. 

 

 

OCEH/TO/AT 

S/S/S S/S/N S/N/S N/S/S S/N/N N/S/N N/N/S N/N/N 

1 6 1 1 26 9 0 56 

 
Tabela 15 – Presença de calcificações do lado esquerdo nos exames de TCFC (S=positivo. 
N=negativo). 
 

 

OCEH/TO/AT 

S/S/S S/S/N S/N/S N/S/S S/N/N N/S/N N/N/S N/N/N 

0 5 2 0 34 5 0 54 

 
Tabela 16 - Presença de calcificações do lado direito nos exames de TCFC. (S=positivo. N=negativo). 
 

 

5.7 Comparações entre os achados da TCFC com os das  panorâmicas digitais.  

 

Para se correlacionar os achados de tonsilólitos encontrados nos exames de 

TCFC e nas panorâmicas digitais o teste aplicado foi a Correlação de Spearman.  

Os resultados foram para o lado esquerdo p=0,000, e r=0,37 (correlação positiva) e 

portanto estatisticamente significativo (Gráfico 9), e para o lado direito p=0,058, e 

r=0,19(correlação positiva) porém não foi estatisticamente significativo.(Gráfico 10) 

Para verificar se havia diferença estatística entre os dois exames, o teste de 

Wilcoxon  foi aplicado, e os valores foram para o lado esquerdo p=0,029 e lado 

direito p=0,035, portanto houve diferença estatística significativa entre esses dois 

exames quanto a presença de tonsilólitos. 
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Gráfico 9 – Correlação de Tonsilólitos do lado esquerdo entre TCFC e Panorâmicas digitais. 

 

 

 
Gráfico 10 – Correlação de Tonsilólitos do lado direito entre TCFC e Panorâmicas digitais. 

 

 

O teste Kappa  fou usado para verificar a concordância entre PD e TCFC em 

relação a ausência/presença de OCEH. Para o lado direito a porcentagem de 

concordância foi 69% e para o lado esquerdo foi de 60%. Ou seja, houve uma boa 

concordância entre os dois exames. Para verificar se havia diferença estatística 

significativa entre os dois exames quantos aos achados de presença de OCEH o 

teste de Wilcoxon  foi aplicado e o valor de p para o lado esquerdo foi de 0,002 e 
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para o lado direito p= 0,002. Portanto houve diferença estatística significativa entre 

os dois exames quanto a presença de OCEH para ambos os lados. 

O teste de Correlação de Pearson foi utilizado para se correlacionar as 

mensurações dos processos estilóides nas panorâmicas e nas TCFC. E os 

resultados foram para ambos os lados estatisticamente significativo (p=0,000) e os 

valores de r foram 0,448 e 0,437 para o lado esquerdo (Gráfico 11) e direito (Gráfico 

12) respectivamente. Foi também aplicado o teste t pareado para comparar as 

médias entre os dois exames, os resultados foram para o lado esquerdo: média da 

mensuração nas panorâmicas=32,14; média das mensurações nas TCFC=27,32 e o 

p=0,000 portanto estatisticamente significativo. Para o lado direito: média das 

mensurações nas panorâmicas: 35,27; média das mensurações nas TCFC= 26,75, e 

o valor de p=0,000, também estatisticamente significativo. Portanto a média das 

mensurações nas panorâmicas foi maior do que a média nas TCFC. 

 

 
Gráfico 11 - Correlação das Mensurações do PE do lado esquerdo entre TCFC e entre Panorâmicas 
digitais. 
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Gráfico 12 - Correlação das Mensurações do PE do lado direito entre TCFC e panorâmicas digitais. 

 

 

Para comparar os achados de ateroma entre TCFC e panorâmicas digitais o 

teste aplicado foi o de McNemar . Os resultados foram para o lado esquerdo p=1, 

não estatisticamente significativo (Tabela 17), e para o lado direito p=1, não 

estatisticamente significativo (Tabela 20). 

 

Teste McNemar Ateroma esquerdo P 

0 

Ateroma esquerdo P 

1 

Ateroma esquerdo  

0 

TCFC 

95 2 

97,94% 2,06% 

Ateroma esquerdo 

1 

TCFC 

3 0 

100,00% 0,00% 

 

Tabela 17 - Teste de McNemar. Correlação da quantidade e porcentagem de ateromas calcificados 
do lado esquerdo em Panorâmicas e TCFC. 
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Teste McNemar Ateroma direito P 

0 

Ateroma direito P 

1 

Ateroma direito  

0 

TCFC 

97 1 

98,98% 1,02% 

Ateroma direito 

1 

TCFC 

2 0 

100,00% 0,00% 

 

Tabela 18 - Teste de McNemar. Correlação da quantidade e porcentagem de ateromas calcificados 
do lado direito em Panorâmicas e TCFC. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

A grande vantagem e o consequente desafio na análise das imagens de 

TCFC é o fato de essas serem tridimensionais. A falta de treinamento dos 

profissionais da área odontológica para a interpretação da TCFC pode ocasionar 

erros devido ao não reconhecimento de estruturas e/ou patologias. 

Com o uso crescente da TCFC na Odontologia, a descoberta incidental de 

calcificações em tecidos moles tende a ser cada vez maior. Portanto a identificação 

dessas calcificações é importante, uma vez que permite aos profissionais opções 

corretas de tratamento para o paciente, quando for necessário (SCARFE; FARMAN, 

2008). 

Nesse estudo em 100 exames de pacientes de TCFC, um paciente 

apresentava as três calcificações estudadas do lado esquerdo (Tabela 15), seis 

pacientes apresentavam OCEH e tonsilólitos do lado esquerdo (Tabela 15) e cinco 

pacientes do lado direito (Tabela 16), um paciente apresentava OCEH e ateromas 

do lado esquerdo (Tabela 15), e dois pacientes essas duas calcificações do lado 

direito (Tabela 16). Esses dados mostraram o quão importante é aplicar uma 

metodologia para diferenciar essas calcificações. Pois como mostrado no nosso 

estudo, alguns pacientes podem ter as três diferentes estruturas calcificadas, bem 

como outras que não foram incluídas aqui. Como já ressaltado por outros estudos, a 

correta detecção dessas calcificações, tem uma grande importância, pois possibilita 

um aumento na especificidade de detecções de lesões de ateroma calcificado na 

artéria carótida, que tem um importante significado para a saúde sistêmica do 

paciente (KHAN et al., 2008). 

O método estabelecido nesse estudo facilitou a interpretação e, portanto a 

diferenciação entre as estruturas calcificadas propostas nesse trabalho.  

Nesse estudo a medida do PE tanto nas radiografias panorâmicas digitais 

quanto nas TCFC, foi realizada desde sua base no osso temporal, até sua ponta, 

onde se ligam os ligamentos, baseado no estudo de Basekim et al. (2005), porém 

diferente dele que considerou alongado quando maior que 4cm, esse estudo 
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considerou alongado quando o processo era maior que 3cm, baseado em outros 

estudos (GOKCE; SISMAN; SIPAHIOGLU, 2008 ; KAUFMAN; ELZAY; IRISH, 1970 ; 

LEITE et al., 1988 ; MONSOUR; YOUNG, 1986 ; RAMADAN et al., 2010 ; 

RAMADAN et al., 2007). 

Encontrou-se grande dificuldade em realizar as mensurações dos processos 

nas panorâmicas digitais, devido à grande sobreposição de estruturas nessa região, 

sendo o início do processo localizado na porção petrosa do osso temporal muito 

difícil de ser definido. Alguns outros estudos na literatura relataram a mesma 

dificuldade (GULNARA; FREITAS; LOFFREDO, 2003 ; SAVRANLAR et al., 2005). 

Na 3ª observação realizada nesse estudo, foi aplicado para análise das 

imagens o MIP com uma espessura de 15 mm. Os testes estatísticos não mostraram 

diferenças quando se comparou essa observação com a 1ª observação sem a 

utilização do MIP. Entretanto Khan et al. (2008) demonstra em seu trabalho que o 

MIP é o melhor método para se detectar inicialmente as calcificações nas regiões de 

cabeça e pescoço usando a TCFC. O MIP pode ser utilizado com espessuras de 15 

a 40 mm, porém sabe-se que quanto maior a espessura, maior a sobreposição de 

estruturas, e em alguns casos como por exemplo, nesse estudo não é recomendado, 

já que algumas estruturas, podem ficar localizadas na região próxima ao ramo da 

mandíbula, e com o aumento de espessura, podem ser escondidas pelo mesmo, 

como por exemplo os tonsilólitos. Portanto mesmo havendo trabalhos que 

recomendem o uso de 20 a 40 mm, esse estudo optou por utilizar de 15 a 20 mm. O 

MIP é um recurso do programa i-Cat Vision, assim sendo a utilização fica restrita 

com outros tomógrafos (SCARFE; FARMAN, 2008). 

 

6.1 Tonsilólitos  

 

O estudo imaginológico dos tonsilólitos é relatado na literatura por meio de 

radiografias panorâmicas, na grande maioria dos casos e em tomografia 

computadorizada espiral. Nas radiografias panorâmicas aparecem como 

radiopacidades pequenas e mal definidas podendo ser múltiplas ou únicas. Devido à 
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sobreposição de estruturas a sua visualização é mais precisa com o uso de TC 

(CALDAS et al., 2007). 

Esse trabalho mostrou o achado incidental de tonsilólitos por meio das 

radiografias panorâmicas e posteriormente das TCFC dos mesmos pacientes, sem 

que o examinador soubesse a que paciente pertenciam, portanto um estudo duplo 

cego.  

Dessa forma, foi encontrada a presença de tonsilólitos em 14% (19/100) da 

amostra do lado esquerdo e 5% (6/100) do lado direito em radiografias 

panorâmicas.(Tabela 1)   

Muitos estudos demonstraram que as radiografias panorâmicas apresentam 

muitas dificuldades na interpretação dessas calcificações, portanto não mostram a 

exata localização dos mesmos, e dessa maneira, torna-se necessário uma 

investigação na terceira dimensão que se faz útil com o uso das tomografias 

computadorizadas. Porém, apesar de facilitar o diagnóstico, sabe-se que as imagens 

dessas calcificações não são patognomônicas, e então os clínicos devem considerar 

outras patologias no diagnóstico diferencial como, por exemplo: as calcificações em 

artéria carótida, as ossificações do CEH, os sialólitos, os linfonodos calcificados e os 

flebólitos (DE MOURA et al., 2007 ; GIUDICE et al., 2005 ; MANDEL, 2008). 

Muitos autores relatam que a maioria dos tonsilólitos são assintomáticos e, 

portanto  detectados incidentalmente nas radiografias panorâmicas (COOPER et al., 

1983 ; DE MOURA et al., 2007).  

A prevalência dessas calcificações nas tonsilas é variável, assim como os 

seus tamanhos. Em uma revisão de 23 de casos de tonsilólitos considerados 

gigantes, Cooper et al. (1983) mostrou que pequenas concreções são achados 

comuns, porém as grandes ocorrem em uma menor prevalência.  

Ram et al. (2004) em uma revisão de literatura de 1920 a 2003, encontrou 

apenas 27 casos descritos, e a maioria deles eram tonsilólitos maiores que 3 cm. 

A incidência de tonsilólitos na amostra de TCFC foi de 22% (40/100) do lado 

esquerdo e 12 % (21/100) do lado direito (Tabela 4). Esses números demonstraram 

que foi detectado mais tonsilólitos nas TCFC do que nas panorâmicas digitais. O que 
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concorda com a literatura que revela grande dificuldade em se determinar essas 

calcificações por meio de radiografias convencionais devido aos problemas inerentes 

a essas projeções (RAM et al., 2004). 

O nosso estudo corrobora em partes com o de Aspestrand et al. (1987) em 

que foram avaliadas 100 tomografias computadorizadas espirais e os achados 

foram: 20% dos pacientes do gênero feminino apresentavam tonsilólitos, e 13% do 

gênero masculino, ou seja foram encontrados uma média de 16,5% de tonsilólitos 

entre os gêneros. 

Quando se correlacionou nos exames de panorâmica digitais e de TCFC a 

possível presença dos tonsilólitos do lado esquerdo e direito com o gênero não 

houve diferença estatística significativa entre homens e mulheres. (Tabela 2, Tabela 

3, Tabela 5 e Tabela 6) Estudos anteriores também demonstraram ausência da 

influência do gênero na presença de tonsilólitos (CALDAS et al., 2007 ; DE MOURA 

et al., 2007 ; DONAT et al., 2004 ; GIUDICE et al., 2005). Entretanto Ram et al. 

(2004) em um estudo de revisão de literatura, encontrou uma prevalência duas 

vezes maior de tonsilólitos em homens. Porém todos esses estudos são 

relacionados aos achados incidentais em radiografias panorâmicas e tomografias 

computadorizadas helicoidais, não encontramos nenhum estudo com TCFC na 

literatura.  

A média de idade dos pacientes que apresentavam tonsilólitos nas 

panorâmicas digitais foi de 45,36 anos de idade (variando de 19 a 77 anos) e nas 

TCFC foi de 45,48 anos (variando de 19 a 77 anos) (Gráfico 1, Gráfico 2, Gráfico 3 e 

Gráfico 4). Não houve diferença estatística significativa entre os tonsilólitos e a idade 

tanto para as panorâmicas quanto para as TCFC. Houve apenas diferença 

estatística entre a presença de tonsilólitos do lado direito e a idade nos exames de 

TCFC, mostrando uma média de idade maior nos pacientes que tinham tonsilólitos 

do lado direito nas TCFC. 

Grande parte dos estudos relata sua maior incidência na população de 

adultos jovens, e baixa incidência nas crianças, a média de idade varia entre os 

estudos de 16 a 78 anos (CALDAS et al., 2007 ; COOPER et al., 1983 ; GIUDICE et 



Discussão  83 

 

al., 2005 ; NESHAT; PENNA; SHAH, 2001 ; RAM et al., 2004 ; SEZER; TUGSEL; 

BILGEN, 2003).  

Thakur et al. (2008), fizeram um levantamento nas bases Medline e Scopus, e 

foram encontrados apenas três casos de tonsilólitos em crianças. O fato de se raro 

em crianças não é discutido pela literatura, pois também sua etiologia ainda não é 

bem conhecida. Uma possibilidade seria que devido à menor idade, não houve 

tempo para haver depósito de cálcio nas criptas amigdalianas.  

Os tonsilólitos podem ser múltiplos, uni ou bilaterais. Nesse estudo foi 

detectada a presença de tonsilólitos bilaterais em apenas 1% (1/100) nas 

radiografias panorâmicas digitais e 7% (7/100) na amostra de TCFC (CALDAS et al., 

2007 ; COHEN; TSCHEN, 2010 ; MANDEL, 2008). 

Normalmente se apresentam como uma concrescência única de consistência 

dura e em alguns casos como calcificações múltiplas e pequenas com uma 

consistência mais friável (DONAT et al., 2004). 

Ram et al. (2004) considera os achados incidentais de tonsilólitos unilaterais 

ou bilaterais como incomuns, além do que a sua interpretação radiológica pode não 

ser determinante. 

Existem poucos relatos na literatura de tonsilólitos bilaterais, em uma revisão 

de literatura realizada por Cooper et al. (1983) apenas dois casos de tonsilólitos 

bilaterais foram relatados. De Moura et al. (2007) relatou três casos de tonsilólitos 

bilaterais. Mandel (2008) relata um caso de múltiplos tonsilólitos bilaterais.  

No nosso estudo, quando se correlacionou os achados de tonsilólitos entre as 

panorâmicas digitais e TCFC, houve diferença estatística significativa entre os dois 

exames em ambos os lados. Nessa amostra os exames de TCFC mostraram mais 

tonsilólitos do que as imagens de radiografias panorâmicas. (Gráfico 9 e Gráfico 10) 

No lado esquerdo 19 casos de tonsilólitos identificados nas TCFC, não foram 

identificados nas PD, seis casos de tonsilólitos identificados nas PD não foram 

confirmados pela TCFC, houve para o lado esquerdo uma concordância em 75% 

dos casos, em que três casos os exames coincidiram mostrando presença de 

tonsilólitos e em 72 casos nenhum dos dois exames mostraram tonsilólitos. Para o 
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lado direito houve 11 tonsilólitos identificados na TCFC que não foram nas PDs, três 

casos de tonsilólitos encontrados nas PDs não foram confirmados pela TCFC, para 

esse lado houve uma porcentagem de concordância de 86% dos casos, em que 

apenas um caso mostrava tonsilólito na PD e na TCFC, e 85 casos não mostravam 

tonsilólitos em nenhum dos dois exames. Podemos dessa maneira, sugerir que para 

o estudo de tonsilólitos, o exame de TCFC mostrou mais tonsilólitos do que as 

panorâmicas, o que pode ser atribuído às características da tomografia já descritas e 

abordadas anteriormente, e também à metodologia que foi aplicada para a 

diferenciação das calcificações. 

 

6.2 Ossificações do complexo estilo-hióideo 

 

Sabe-se que o complexo ou cadeia do estilo-hióideo é formado por três 

componentes, o processo estilóide, o ligamento estilo-hióideo e o corno menor do 

osso hióide. Todo esse complexo pode apresentar algumas alterações de 

comprimento, forma e apresentação, pois seus componentes são derivados de 

cartilagem, que podem com o decorrer do tempo sofrer ossificação completa ou 

parcial. 

Nesse estudo as ossificações do complexo estilo-hióideo avaliadas foram o 

comprimento do processo estilóide, e a presença de ossificação do ligamento estilo-

hióideo. 

A grande maioria dos estudos de calcificações em tecidos moles por meio de 

radiografias panorâmicas existentes na literatura, mostra que existem muitas 

dificuldades em se visualizar o CEH.  

O estudo de Savranlar et al. (2005) relata existir dificuldade na visualização 

do processo estilóide em radiografias, principalmente quando esse não está 

alongado, devido a sobreposição da mandíbula e dos dentes nessa região. A 

ossificação do ligamento quando existe, acaba sofrendo limitações também na sua 

visualização, pois há sobreposição de diversas estruturas ósseas, distorção e 
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magnificação secundária principalmente nas radiografias panorâmicas  (BASEKIM et 

al., 2005 ; SAVRANLAR et al., 2005) 

O estudo de Gulnara et al. (2003) que envolveu mensurações dos processos 

estilóides de 166 radiografias panorâmicas apresentou um valor de Kappa 

interobservador baixo quando eles mediram os processos, o que é justificável pelo 

fato de existirem algumas dificuldades em se diferenciar o início do PE na porção 

petrosa do osso temporal em radiografias panorâmicas, dessa forma cada 

observador considerava um local para se iniciar a medida.  

Existe na literatura uma grande variação na detecção radiográfica da 

ossificação do CEH, de 1,4% a 84,4% o que é explicado por Kay et al. (2001) ser 

devido talvez a diferentes definições usadas para descrever esse fenômeno. O 

nosso trabalho mostrou uma média de incidência de 35,5% de OCEH nas 

radiografias panorâmicas. O estudo de Vougioklalis (2006), em 1215 cadáveres 

dissecados, encontrou uma incidência de Ossificações no CEH de 0,9%  (KAY; 

HAR-EL; LUCENTE, 2001). 

O estudo de Correll et al. (1979) que avaliou 1771 radiografias panorâmicas, 

encontrou uma porcentagem de 18,2% de OCEH, sendo a maioria bilateral, e existiu 

uma tendência de haver mais OCEH em pacientes de 50 a 80 anos de idade, e mais 

em mulheres, porém não foram estatisticamente significativos. O que corrobora com 

o nosso estudo, que também não mostrou diferença estatística significativa entre 

OCEH de ambos os lados com gênero e com idade, apesar de em ambos os lados 

haver uma média de idade maior naqueles pacientes que apresentavam algum tipo 

de OCEH. (Tabela 7, Tabela 8) 

Em relação à prevalência de alongamento de processo estilóide o nosso 

trabalho mostrou resultados entre 40% (40/100) e 51% (51/100) para o lado 

esquerdo e direito respectivamente em radiografias panorâmicas, os estudos 

relataram valores de 0,4% a 50%. Acredita-se que essa grande variação seja devido 

ao fato de alguns estudos aceitarem alongamento quando o processo for maior que 

2,5 cm, outros maior que 3 cm e outros ainda somente quando for maior que 4 cm 

(BASEKIM et al., 2005). 
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Eagle. (1948), encontrou em sua amostra 4% de alongamento de processos 

estilóides (APE). No entanto Keur et al. (1986), em uma amostra de 1135 pacientes 

edêntulos encontrou 28,5% dos homens com alongamento do PE e 32,9% das 

mulheres. Camarda et al. (1989), em 105 radiografias panorâmicas encontrou 

ossificações parciais ou totais do processo em 40,7% da amostra. Kaufman et al. 

(1970) em 484 pacientes, encontrou 7,2% de alongamento do PE. Leite et al. (1988) 

encontrou em 501 crânios uma porcentagem de 19,56% de alongamentos do 

processo estilóide, e o estudo anterior realizado pelos mesmos autores com 

radiografias panorâmicas encontraram uma incidência de 8,7% de APE. Gulnara et 

al. (2003) encontrou 12,5% de processos alongados.  

A literatura também relata uma impossibilidade em se comparar os resultados 

de estudo de prevalência de OCEH, devido às discrepâncias nos resultados, 

baseados em diferentes critérios radiográficos utilizados. Além do que quando se 

comparou esses achados com aqueles de crânios, eles também são diferentes, pois 

muitos processos alongados poderiam não ser detectados nas radiografias 

panorâmicas, devido a, por exemplo, sobreposição de imagens (FILHO et al., 1986 ; 

GULNARA; FREITAS; LOFFREDO, 2003). 

Na literatura não se encontrou diferenças estatísticas significativas entre os 

comprimentos dos PEs e gênero, porém há diferenças entre os comprimentos do 

PEs e a idade, havendo um aumento significativo do comprimento dos processos 

com o aumento da idade. Esse estudo demonstrou exatamente a mesma situação, 

houve diferença estatística entre os comprimentos dos PEs com a idade, porém não 

houve diferença estatística com o gênero (FERRARIO VF, 1990 ; KEUR et al., 1986 ; 

MONSOUR; YOUNG, 1986).(Gráfico 5 e Gráfico 6) 

O CEH por ter uma anatomia complexa, deveria ser visualizado nos planos 

coronais, axiais e sagitais. A tomografia computadorizada permite a visualização 

nesses planos mostrando em detalhes as estruturas ósseas e os componentes 

calcificados, e a sua relação com as estruturas anatômicas adjacentes. O tamanho e 

a morfologia do PE podem ser também visualizados em imagens 3D de tomografias 

computadorizadas, sendo esse um recurso adicional (RAMADAN et al., 2010 ; SÁ et 

al., 2004).  



Discussão  87 

 

 Nos exames de TCFC desse trabalho, foram detectados 58% (58/100) e 50% 

(50/100) de OCEH do lado esquerdo e direito respectivamente, após a realização 

das mensurações dos processos, 39% (39/100) dos exames apresentavam 

alongamento do processo estilóide do lado esquerdo e 33% (33/100) do lado direito 

(maiores que 30 mm). 

Khan et al. (2008) encontrou em exames de TCFCs, 35% de calcificações em 

tecidos moles, e 90% delas eram na região do pescoço. As mais comuns foram 

ossificações nos LEHs, tonsilólitos, ateromas e calcificações das cartilagens 

tritíceas. E esse foi o único estudo de prevalência de calcificações em tecidos moles 

por meio de análises de exames de TCFC encontrado. 

O nosso estudo não mostrou correlação entre os achados nos exames de 

TCFC de OCEH com gênero para ambos os lados. (Tabela 9 e Tabela 10) As 

diferenças nos comprimentos dos processos estilóides entre homens e mulheres 

também não são estatisticamente significativas para essa amostra avaliada. 

A correlação entre a idade e a presença de OCEH, também não foi 

estatisticamente significante para ambos os lados. Mas quando se comparou a idade 

com os comprimentos do PE houve diferença estatística significativa para o lado 

direito.(Gráfico 7 e Gráfico 8) Esses dados concordam em partes com outros 

estudos da literatura, que também não mostram diferenças estatísticas entre os 

comprimentos dos processos com o gênero e idade (BASEKIM et al., 2005 ; 

CAMARDA; DESCHAMPS; FOREST, 1989 ; GOZIL et al., 2001 ; MONSOUR; 

YOUNG, 1986).  

Assim como no nosso estudo Basekim et al. (2005) relata que as OCEH 

variaram em comprimento e em angulações nos mesmos pacientes, e por isso 

nesse estudo ambos os lados foram avaliados separadamente. 

Ao se comparar a presença de OCEH entre panorâmicas e TCFC, apesar de 

haver uma porcentagem de concordância alta entre os dois exames, ficou claro que 

foram encontradas com maior freqüência OCEH nas TCFC, e a diferença entre os 

dois exames foi estatisticamente significativa. No lado esquerdo 33 casos de OCEH 

foram identificados nas TCFC e não foram identificados nas PDs, sete casos de 

OCEH identificados nas PDs não foram confirmados pela TCFC, houve para o lado 
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esquerdo uma concordância em 60% dos casos, em que 25 casos os exames 

coincidiram mostrando presença de OCEH e em 35 casos nenhum dos dois exames 

mostraram OCEH. Para o lado direito houve sete OCEH identificados na TCFC que 

não foram nas PDs, 24 casos de OCEH encontrados nas PDs que não foram 

confirmados pela TCFC, para esse lado houve uma porcentagem de concordância 

de 69% dos casos, em que 34 casos mostravam OCEH nas PDs e na TCFC, e 35 

casos não mostravam OCEH em nenhum dos dois exames. 

Quando se comparou as mensurações realizadas nas panorâmicas digitais 

com as realizadas nas TCFC, houve diferença estatística significativa entre os dois 

exames de imagem. A média dos comprimentos dos processos foram maiores nas 

panorâmicas do que nas TCFC para ambos os lados. (Gráfico 11 e Gráfico 12)  

 

6.3 Ateroma calcificado de artérias carótidas.  

 

Os ateromas calcificados de artéria carótida são calcificações localizadas 

dentro dos tecidos moles do pescoço. Estão a aproximadamente 2 cm abaixo e para 

posterior do ângulo da mandíbula e aproximadamente no nível da margem inferior 

da terceira vértebra cervical. Nas radiografias podem aparecer como pontuações 

únicas ou múltiplas, a sua aparência e localização, diferem-na de outras 

radiopacidades como o osso hióide, cálculo salivar, tonsilólitos, flebólitos, linfonodos 

calcificados e ossificações do CEH (CARTER et al., 1997 ; JOAKIMSEN et al., 

2000). 

As radiografias panorâmicas apenas conseguem identificar lesões que tem 

um nível significante de depósito de cálcio, pequenas lesões somente são 

identificadas através de ultrassonografia (FOLEY; ERICKSON, 1991). 

No nosso estudo foi encontrada uma prevalência de 2% (2/100) e 1% (1/100) 

de ateromas calcificados do lado esquerdo e direito na amostra de radiografias 

panorâmicas digitais e a média de idades desses pacientes foi de 41 anos de idade. 

Esses achados corroboram com outros estudos como, por exemplo, o de Friedlander 

et al. (1981), que demonstraram calcificações na região da carótida em 2% dos 
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pacientes. Já outros trabalhos mostram que essa incidência pode variar 0,1 a 3,2% 

na população a cima de 50 anos e aumenta com a idade (SCARFE; FARMAN, 

2008). 

Existem ainda alguns estudos que mostram uma maior prevalência, 

Friedlander et al. (1994) encontrou em 145 pacientes 4,5% de ateromas calcificados. 

Carter et al. (1997) encontrou 3,6% de ateromas em uma amostra de 1175 

panorâmicas. Almog et al. (2002) encontrou 3,5% de ateromas calcificados em 778 

radiografias panorâmicas. Tamura et al. (2005) em 2568 pacientes, 4,13% 

apresentavam massas radiopacas nodulares que forem suspeitadas de ateromas 

nas carótidas. 

O nosso estudo não mostrou diferença estatística significativa entre a 

presença e quantidade de ateromas calcificados encontrados nas radiografias 

panorâmicas digitais com o gênero. (Tabela 11 e Tabela 12) Já o estudo de Tamura 

et al. (2005), encontrou diferença estatística significativa em mulheres, portanto 

nesse caso, essas tinham uma prevalência três vezes maior de ateromas do que os 

homens. Em todos os outros estudos utilizados para a realização desse trabalho, 

não há testes estatísticos que façam uma correlação entre o gênero e a presença 

dos ateromas calcificados em radiografias panorâmicas. 

Estudos mostram uma prevalência alta de ateromas calcificados em mulheres 

pós-menopausa. Joakimsen et al. (2000), encontrou 49% de ateromas em uma 

população de mulheres pós menopausa. Friedlander et al. (2001), mostrou que em 

31% das mulheres que tinham 55 anos ou mais (média de idade de 70,4 anos, 

variando de 55 a 90 anos de idade), tinham ateromas calcificados identificados por 

meio das radiografias panorâmicas e radiografias ântero posterior de coluna cervical. 

Muitos estudos anteriores a esses concluíram que o risco de doença nas artérias 

coronárias em mulheres pós-menopausa parece ser maior do que naquelas 

mulheres da mesma idade que estão no período pré-menopausa, e essas também 

teriam menos arterioscleroses do que aquelas. Porém deve-se ressaltar que o risco 

de arteriosclerose nas carótidas declina com a idade na menopausa. A associação 

entre a menopausa e as doenças cardiovasculares é atribuída à deficiência de 

estrogênio, e o aumento do risco em pacientes com menopausa precoce está 
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relacionado à longa duração dessa deficiência (COLDITZ et al., 1987 ; SUTTON-

TYRRELL et al., 1998 ; WITTEMAN et al., 1989). 

Quando se correlacionou a idade com a presença/quantidade de ateromas 

calcificados nas panorâmicas, nesse estudo, não houve diferença estatística 

significativa. Entretanto outros estudos demonstram presença dessas calcificações 

entre 50 e 75 anos; outros relatam que essas calcificações aumentam com a idade; 

e em outros estudos a idade média de sujeitos com ateromas calcificados foi de 62,2 

anos (CARTER et al., 1997 ; FRIEDLANDER; LANDE, 1981 ; SCARFE; FARMAN, 

2008 ; TAMURA et al., 2005). 

A porcentagem de ateromas calcificados encontrados nos exames de TCFC 

nesse estudo foi de 3% (3/100) e 2% (2/100) para o lado esquerdo e direito 

respectivamente. Além do que também não houve diferença estatística significativa 

entre esses achados e o gênero (Tabela 13 e Tabela 14), e houve diferença 

estatística significativa entre os ateromas encontrados e a idade para o lado direito 

apenas, em que a média de idade dos pacientes que apresentavam ateromas foi de 

66,5 anos, enquanto que aqueles que não apresentavam essa calcificação foram de 

40 anos em média. Essa relação significativa estatisticamente entre o aumento da 

idade e os achados de ateromas para esse estudo parece não haver explicação 

científica, pois isso ocorreu apenas para um dos lados estudados. 

Existem poucos estudos na literatura que fazem uso de TC para a análise de 

ateromas calcificados, a grande maioria dos estudos são em relação ao uso das 

radiografias panorâmicas na detecção dessas calcificações, isso porque, elas são 

ainda hoje, o tipo de exame radiográfico odontológico mais utilizado no mundo.  

Porém sabe-se que apesar da radiografia panorâmica representar uma 

modalidade de imagem útil para a identificação de alguns pacientes assintomáticos 

com risco para infarto, esses pacientes devem ser encaminhados para a realização 

de uma ultrassonografia (CARTER; TSIMIDIS; FABIANO, 1998). 

O estudo de Yoon et al. (2008) teve como objetivo comparar os achados de 

ateromas calcificados nas radiografias panorâmicas e na TC espiral, considerando 

essa última como “padrão-ouro” para tal identificação. Os resultados foram: 62,3% 

de acurácia, 22,25% de sensibilidade e 90% de especificidade para a detecção de 
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ateromas usando panorâmicas. Porém mesmo assim nesse estudo, algumas 

calcificações de cartilagem tritícea, cartilagem tiróide, osso hióide e artefatos foram 

acreditados ser ateromas através das panorâmicas, e só foram visualizados e 

identificados como tais estruturas anatômicas nas TCs. Portanto para esse estudo 

as conclusões foram de que a TC revela claramente as imagens e permite uma 

análise precisa da localização anatômica das calcificações em tecidos moles, e, 

então foi utilizado como o melhor método de imagem para tal tarefa. 

Existem poucos estudos na literatura quanto ao uso da TCFC em detecção de 

calcificações em tecidos moles, e, portanto também escassez de estudos a respeito 

da detecção de ateromas calcificados por meio de TCFC. Sabe-se que a TCFC 

fornece imagens em 3D o que facilita a visualização dessas calcificações 

Khan et al. (2008) encontrou em uma amostra de exames de TCFC 35% de 

calcificações em tecidos moles, e as mais comumente encontradas foram as 

calcificações nas artérias carótidas, as calcificações da cartilagem tritícea, ou as 

calcificações das tonsilas, todas em aproximadamente igual distribuição. 

Sabe-se que nos exames de TCFC, essas calcificações de artéria carótida 

apresentam-se como uma opacidade homogênea curvilínea, estando mais 

comumente localizadas aproximadamente a 0-10 mm ântero lateralmente ao 

tubérculo anterior do processo transverso, lateral e mais látero posterior ao corno 

maior do osso hióide, póstero lateral ao espaço aéreo da orofaringe. Coronalmente: 

são laterais ao tubérculo anterior da vértebra cervical. Sagitalmente: medial e inferior 

ao ângulo da mandíbula, lateral e mais anterior ao tubérculo cervical com a posição 

vertical variando entre C3 e C5  (SCARFE; FARMAN, 2008). 

A literatura considera a angiografia como o método “padrão-ouro” para o 

diagnóstico de doenças arterioscleróticas. Porém por ser um método invasivo, os 

pacientes estão sujeitos a algumas complicações. Entretanto o color Doppler, 

também chamado de Doppler fluxuometria ou doppler scaner, tem sido usado para 

tal diagnóstico, por ser um método rápido, com boa acurácia e não gera dor ao 

paciente.  

No estudo de Romano-Souza et al. (2009), 16 pacientes com radiografias 

panorâmicas e Color Doppler, foram analisados por um radiologista e por um médico 
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respecitvamente. Houve 59,40% de diagnóstico positivo, em que os ateromas que 

foram visualizados nas panorâmicas foram confirmados pelo outro exame. Em 

apenas um caso o Color Doppler mostrou a presença de uma calcificação que não 

havia sido visualizada na panorâmica, o que se deve ao nível de calcificação. Porem 

não há relatos na literatura que mostrem qual o grau de calcificação necessária para 

produzir uma imagem radiopaca específica de ateroma, possível de ser identificada 

em radiografias panorâmicas (CINAT et al., 1998 ; FRAUCHIGER et al., 2001 ; 

JOHNSON et al., 2000 ; ROMANO-SOUSA et al., 2009).  

Com todos esses estudos os resultados concluem que os ateromas podem 

ser identificados em panorâmicas, e depois confirmados pela ultrassonografia 

Doppler (FRIEDLANDER et al., 2005 ; FRIEDLANDER; LANDE, 1981). Se os 

dentistas forem treinados a investigar corretamente a região vertebral, poderão 

ajudar a reduzir a incidência de doenças nas artérias coronárias e cerebrovasculares 

(ROMANO-SOUSA et al., 2009). 

Quando nesse nosso estudo se correlacionou os achados de ateromas entre 

as panorâmicas e os exames de TCFC, não houve diferença estatística significativa, 

o que indica, portanto que nessa amostra, não houve diferença estatística na 

identificação para os ateromas quando se analisou as panorâmicas e quando se 

analisou as TCFC. (Tabela 17 e Tabela 18) Encontrou-se do lado esquerdo três 

ateromas nas TCFC que não foram identificados nas PDs, dois ateromas 

identificados nas PDs não foram confirmados pela TCFC e houve uma concordância 

de 95%, em que nenhum dos dois exames mostravam ateromas. Para o lado direito 

encontrou-se dois ateromas nas TCFC que não foram identificadas nas PDs, um 

ateroma na PD que não foi confirmado pela TCFC e 97% de concordância entre os 

dois exames, em que não houve identificação de ateromas. Portanto, conclui-se que 

os exames de TCFC são também úteis para o estudo dessas calcificações. 

Os pacientes que já sofreram infarto isquêmico são 10 vezes mais propensos 

a exibir ateromas (FRIEDLANDER; FRIEDLANDER, 1996). Os pacientes que tem 

seus ateromas identificados a partir de radiografias panorâmicas são mais 

propensos de serem indicativos de arterioscleroses generalizadas, e, portanto esses 

pacientes precisam de uma avaliação médica minuciosa das artérias carótidas e 

coronária (CROUSE, 1996). Sendo assim, se os ateromas calcificados forem 



Discussão  93 

 

identificados nas radiografias panorâmicas e ou agora com o crescente uso nas 

TCFC, o dentista deve imediatamente informar ao paciente o risco de infarto e 

encaminhá-lo para um médico especialista (TAMURA et al., 2005). 

Os exames por imagem sugerem a presença de ateromas, porque a 

localização desses também é sede de outras calcificações tais como: calcificação de 

cartilagem tritícea e cartilagem tireóide, flebólitos, linfonodos calcificados. Esse fato 

confere ao exame de ultrassom uma maior importância para realizar a distinção ou o 

diagnóstico diferencial nessas circunstâncias.  

Esse estudo mostrou que a TCFC no geral encontrou mais estruturas 

calcificadas do que as panorâmicas, porem é importante lembrar que a indicação 

para a realização desse exame deve ser muito criteriosa, visto que as doses de 

radiação utilizada por esses aparelhos é maior do que quando comparada as doses 

das radiografias convencionais. Portanto, seguindo o princípio de segurança da 

radiação ALARA (as low as reasonably achievable) não é justificável a indicação 

desse tipo de exame para identificação de calcificações em tecidos moles, pois 

como foi abordado anteriormente, os tonsilólitos e as OCEH não trazem nenhum 

risco a saúde do paciente, e mesmo para os casos de ateromas, foi também 

discutido que o melhor método para o seu diagnostico é a ultrassonografia Color 

Doppler, assim sendo a TCFC apesar de ser útil na localização e identificação 

dessas calcificações, não deve ser indicada aos pacientes apenas com tal intuito. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Baseado na metodologia aplicada foi possível concluir: 

 

1 Tonsilólitos 

 

1.1 As correlações entre tonsilólitos e idade só foram significantes nas TCFC 

e apenas para o lado esquerdo.  

1.2 Houve diferença estatística significante entre TCFC e panorâmica para 

ambos os lados quanto à presença de tonsilólitos. 

 

2 Presença de OCEH e comprimento do processo estilóide 

 

2.1 As correlações entre os comprimentos do processo estilóide nas 

radiografias panorâmicas com a idade foram estatisticamente significante 

para ambos os lados.  

2.2 Houve diferença estatística significante entre TCFC e Panorâmicas para o 

comprimento do processo estilóide e a presença de OCEH. 

 

3 Ateromas Calcificados nas artérias carótidas. 

 

3.1 As correlações entre a presença de ateromas e a idade nos exames de 

TCFC foram estatisticamente significativas para o lado direito. 

 

Com a aplicação da metodologia proposta por esse trabalho foi possível 

diferenciar as calcificações em tecidos moles estudadas, além disso, foi notado 

também que a quantidade de estruturas calcificadas visualizadas nas TCFC foi 

maior do que as mesmas nas panorâmicas digitais. Portanto com o crescente uso de 

TCFC na Odontologia, esses exames devem ser cada vez mais estudados para que 

haja um diagnóstico correto de estruturas menos comuns ao dentista e assim 

proporcionar aos pacientes opções corretas de tratamento quando necessário. 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 
 

 

  



 

 

 

 

 

 



Referências  101 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 Loubele M, Jacobs R, Maes F, Denis K, White S, Coudyzer W,  et al. Image 

quality vs radiation dose of four cone beam computed tomography scanners. 
Dentomaxillofac Radiol. 2008;37(6):309-18. 

 Scarfe WC, Farman AG, Sukovic P. Clinical applications of cone-beam 
computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc. 2006;72(1):75-
80. 

 Angelopoulos C. Cone beam tomographic imaging anatomy of the 
maxillofacial region. Dent Clin North Am. 2008;52(4):731-52, vi. 

 Quereshy FA, Savell TA, Palomo JM. Applications of cone beam computed 
tomography in the practice of oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofac 
Surg. 2008;66(4):791-6. 

 Bayram B, Uckan S, Acikgoz A, Muderrisoglu H, Aydinalp A. Digital panoramic 
radiography: a reliable method to diagnose carotid artery atheromas? 
Dentomaxillofac Radiol. 2006;35(4):266-70. 

 Carter LC. Discrimination between calcified triticeous cartilage and calcified 
carotid atheroma on panoramic radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod. 2002;90:108-10. 

 Friedlander AH, Altman L. Carotid artery atheromas in postmenopausal 
women. Their prevalence on panoramic radiographs and their relationship to 
atherogenic risk factors. J Am Dent Assoc. 2001;132(8):1130-6. 

 Langland OE, Langlais RP, Preece JW. Principles of Dental Imaging.  second 
ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. 459. 

 Scarfe WC, Farman AG. What is cone-beam CT and how does it work? Dent 
Clin North Am. 2008;52(4):707-30, v. 

 Dula K, Sanderink G, van der Stelt PF, Mini R, Buser D. Effects of dose 
reduction on the detectability of standardized radiolucent lesions in digital 
panoramic radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
1998;86(2):227-33. 

 Kim YK, Park JY, Kim SG, Kim JS, Kim JD. Magnification rate of digital 
panoramic radiographs and its effectiveness for pre-operative assessment of 
dental implants. Dentomaxillofac Radiol. 2011;40(2):76-83. 



102  Referências 

 

 Peker I, Toraman AM, Usalan G, Altunkaynak B. The comparison of subjective 
image quality in conventional and digital panoramic radiography. Indian J Dent 
Res. 2009;20(1):21-5. 

 Rushton VE, Horner K. The use of panoramic radiology in dental practice. J 
Dent. 1996;24(3):185-201. 

 Whaites E. Princípios de Radiologia Odontológica.  3ª ed. São Paulo: Ed 
Artmed; 2003. 444. 

 Kumar V, Ludlow JB, Mol A, Cevidanes L. Comparison of conventional and 
cone beam CT synthesized cephalograms. Dentomaxillofac Radiol. 
2007;36(5):263-9. 

 Mozzo P, Procacci C, Tacconi A, Martini PT, Andreis IA. A new volumetric CT 
machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary 
results. Eur Radiol. 1998;8(9):1558-64. 

 Sukovic P. Cone beam computed tomography in craniofacial imaging. Orthod 
Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1:31-6; discussion 179-82. 

 Cavalcanti M. Tomografia computadorizada por feixe cônico.  first ed. Santos: 
Santos; 2010. 228. 

 Cevidanes LH, Bailey LJ, Tucker GR, Jr., Styner MA, Mol A, Phillips CL,  et al. 
Superimposition of 3D cone-beam CT models of orthognathic surgery patients. 
Dentomaxillofac Radiol. 2005;34(6):369-75. 

 Hilgers ML, Scarfe WC, Scheetz JP, Farman AG. Accuracy of linear 
temporomandibular joint measurements with cone beam computed 
tomography and digital cephalometric radiography. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 2005;128(6):803-11. 

 Maki K, Inou N, Takanishi A, Miller AJ. Computer-assisted simulations in 
orthodontic diagnosis and the application of a new cone beam X-ray computed 
tomography. Orthod Craniofac Res. 2003;6 Suppl 1:95-101; discussion 79-82. 

 Rodrigues AF, Vitral RWF. Aplicações da Tomografia Computadorizada na 
Odontologia. Pesquisa brasileira em odontopediatria e clinica integrada. 
2007;7(3):317-24. 

 Ziegler CM, Woertche R, Brief J, Hassfeld S. Clinical indications for digital 
volume tomography in oral and maxillofacial surgery. Dentomaxillofac Radiol. 
2002;31(2):126-30. 

 Caldas MP, Neves EG, Manzi FR, de Almeida SM, Boscolo FN, Haiter-Neto F. 
Tonsillolith--report of an unusual case. Br Dent J. 2007;202(5):265-7. 



Referências  103 

 

 Sezer B, Tugsel Z, Bilgen C. An unusual tonsillolith. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod. 2003;95(4):471-3. 

 Shetty DLB, Shetty CM. Tonsillolith. Ind J Radiol Imag  2001;1131–2. 

 Hiranandani LH. A giant tonsillolith. J Laryngol Otol. 1967;81(7):819-22. 

 de Moura MD, Madureira DF, Noman-Ferreira LC, Abdo EN, de Aguiar EG, 
Freire AR. Tonsillolith: a report of three clinical cases. Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal. 2007;12(2):E130-3. 

 Mandel L. Multiple bilateral tonsilloliths: case report. J Oral Maxillofac Surg. 
2008;66(1):148-50. 

 Neville BW, Damm  DD, Allen  CM. Oral and maxillofacial pathology.  2 ed. 
Philadelphia2002. 728. 

 Padmanabhan TK, Chandra Dutt GS, Vasudevan DM, Vijayakumar. Giant 
tonsillolith simulating tumour of the tonsil--a case report. Indian J Cancer. 
1984;21(2):90-1. 

 Silvestre-Donat FJ, Pla-Mocholi A, Estelles-Ferriol E, Martinez-Mihi V. Giant 
tonsillolith: report of a case. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2005;10(3):239-42. 

 Marshall WG, Irwin ND. Tonsilloliths. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 
1981;51(1):113. 

 Neshat K, Penna KJ, Shah DH. Tonsillolith: a case report. J Oral Maxillofac 
Surg. 2001;59(6):692-3. 

 Stoodley P, Debeer D, Longwell M, Nistico L, Hall-Stoodley L, Wenig B,  et al. 
Tonsillolith: not just a stone but a living biofilm. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2009;141(3):316-21. 

 Aspestrand F, Kolbenstvedt A. Calcifications of the palatine tonsillary region: 
CT demonstration. Radiology. 1987;165(2):479-80. 

 Cogolludo Perez FJ, Martin del Guayo G, Olalla Tabar A, Poch Broto J. 
[Report of a case: large tonsillolith in palatine tonsil]. Acta Otorrinolaringol Esp. 
2002;53(3):207-10. 

 White SC PM. Oral Radiology. Principles and Interpretation.  6ª ed. St.Louis 
2009. 656. 



104  Referências 

 

 Monsour PA, Young WG. Variability of the styloid process and stylohyoid 
ligament in panoramic radiographs. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 
1986;61(5):522-6. 

 Ramadan SU, Gokharman D, Tuncbilek I, Kacar M, Kosar P, Kosar U. 
Assessment of the stylohoid chain by 3D-CT. Surg Radiol Anat. 
2007;29(7):583-8. 

 Keur JJ, Campbell JP, McCarthy JF, Ralph WJ. The clinical significance of the 
elongated styloid process. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1986;61(4):399-
404. 

 Leite HF, Filho WDN, Liberti EA, Madeira MC, Simões S. Prevalência do 
processo estilóide alongado em crânios humanos. Rev Odont UNESP. 
1988;17(1/2):145-51 

 O. Carroll MK. Calcification in the stylohyoid ligament. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol. 1984;58(5):617-21. 

 Omnell KA, Gandhi C, Omnell ML. Ossification of the human stylohyoid 
ligament: a longitudinal study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod. 1998;85(2):226-32. 

 Ramadan SU, Gokharman D, Kosar P, Kacar M, Kosar U. The stylohyoid 
chain: CT imaging. Eur J Radiol. 2010;75(3):346-51. 

 Gozil R, Yener N, Calguner E, Arac M, Tunc E, Bahcelioglu M. Morphological 
characteristics of styloid process evaluated by computerized axial tomography. 
Ann Anat. 2001;183(6):527-35. 

 Satyapal KS, Kalideen JM. Bilateral styloid chain ossification: case report. 
Surg Radiol Anat. 2000;22(3-4):211-2. 

 Correll RW, Jensen JL, Taylor JB, Rhyne RR. Mineralization of the stylohyoid-
stylomandibular ligament complex. A radiographic incidence study. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol. 1979;48(4):286-91. 

 Kaufman SM, Elzay RP, Irish EF. Styloid process variation. Radiologic and 
clinical study. Arch Otolaryngol. 1970;91(5):460-3. 

 Camarda AJ, Deschamps C, Forest D. I. Stylohyoid chain ossification: a 
discussion of etiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1989;67(5):508-14. 

 Steinmann EP. A new light on the pathogenesis of the styloid syndrome. Arch 
Otolaryngol. 1970;91(2):171-4. 



Referências  105 

 

 Vougiouklakis T. Overview of the ossified stylohyoid ligament based in more 
than 1200 forensic autopsies. Journal of Clinical Forensic Medicine. 
2006;13:268-70. 

 Gokce C, Sisman Y, Sipahioglu M. Styloid Process Elongation or Eagle's 
Syndrome: Is There Any Role for Ectopic Calcification? Eur J Dent. 
2008;2(3):224-8. 

 Dwight T. IX. Stylo-hyoid Ossification. Ann Surg. 1907;46(5):721-35. 

 Savranlar A, Uzun L, Ugur MB, Ozer T. Three-dimensional CT of Eagle's 
syndrome. Diagn Interv Radiol. 2005;11(4):206-9. 

 Eagle WW. Elongated styloid process. Arch Otolaryngol. 1937;25:584-7. 

 Ferrario VF SD, Daddona A, et al. Calcification of the stylohyoid ligament: 
incidence and morphoquantitative evaluations. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod. 1990;69:524-9. 

 Gossman JR, Jr., Tarsitano JJ. The styloid-stylohyoid syndrome. J Oral Surg. 
1977;35(7):555-60. 

 Basekim CC, Mutlu H, Gungor A, Silit E, Pekkafali Z, Kutlay M,  et al. 
Evaluation of styloid process by three-dimensional computed tomography. Eur 
Radiol. 2005;15(1):134-9. 

 Santana PJ, Teixeira KS, Torres SPPT, Daher RT, Santana PKV, Aurione 
ACV. Qual é o seu diagnóstico? Radiol Bras. 2009;42(4):XI-XII. 

 Gulnara SCAF, Freitas DQ, Loffredo LCM. Diagnostic reproducibility of hte 
elongated styloid process. J Appl Oral Sci. 2003;11(3):120-4. 

 Sá ACD, Zardo M, Junior Paes AJO, Souza RP, Neto Barros F, Dreweck MO,  
et al. Alongamento do processo estilóide (Síndrome de Eagle): Relato de dois 
casos. Radiol Bras. 2004;37(5):385-7. 

 Kamikawa RS, Pereira MF, Fernandes A, Meurer MI. Study of the localization 
of radiopacities similar to calcified carotid atheroma by means of panoramic 
radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2006;101(3):374-8. 

 Friedlander AH, Lande A. Panoramic radiographic identification of carotid 
arterial plaques. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1981;52(1):102-4. 

 Madden RP, Hodges JS, Salmen CW, Rindal DB, Tunio J, Michalowicz BS,  et 
al. Utility of panoramic radiographs in detecting cervical calcified carotid 



106  Referências 

 

atheroma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2007;103(4):543-8. 

 Friedlander AH. Panoramic radiography: the differential diagnosis of carotid 
artery atheromas. Spec Care Dentist. 1995;15(6):223-7. 

 Khan Z, Wells A, Scarfe WC, Farman AG. Cone Beam CT isolation of 
calcification in the maxillofacial and cervical soft tissues: A retrospective 
analysis. Int J CARS(Suppl 1) 2008;3:219-22. 

 Almog DM, Horev T, Illig KA, Green RM, Carter LC. Correlating carotid artery 
stenosis detected by panoramic radiography with clinically relevant carotid 
artery stenosis determined by duplex ultrasound. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod. 2002;94(6):768-73. 

 Romano-Sousa CM, Krejci L, Medeiros FM, Graciosa-Filho RG, Martins MF, 
Guedes VN,  et al. Diagnostic agreement between panoramic radiographs and 
color Doppler images of carotid atheroma. J Appl Oral Sci. 2009;17(1):45-8. 

 Friedlander AH, Manesh F, Wasterlain CG. Prevalence of detectable carotid 
artery calcifications on panoramic radiographs of recent stroke victims. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol. 1994;77(6):669-73. 

 Carter LC, Haller AD, Nadarajah V, Calamel AD, Aguirre A. Use of panoramic 
radiography among an ambulatory dental population to detect patients at risk 
of stroke. J Am Dent Assoc. 1997;128(7):977-84. 

 Scarfe WC, Farman AG. Soft tissue calcifications in the neck: Maxillofacial 
CBCT presentation and significance. Australian Dental Practice. 2008:102-8. 

 Almog DM. Utility of panoramic radiographs in detecting cervical calcified 
carotid atheroma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 
2007;104(4):451. 

 Joakimsen O, Bonaa KH, Stensland-Bugge E, Jacobsen BK. Population-
based study of age at menopause and ultrasound assessed carotid 
atherosclerosis: The Tromso Study. J Clin Epidemiol. 2000;53(5):525-30. 

 Prati P, Vanuzzo D, Casaroli M, Di Chiara A, De Biasi F, Feruglio GA,  et al. 
Prevalence and determinants of carotid atherosclerosis in a general 
population. Stroke. 1992;23(12):1705-11. 

 Giudice M, Cristofaro MG, Fava MG, Giudice A. An unusual tonsillolithiasis in 
a patient with chronic obstructive sialoadenitis. Dentomaxillofac Radiol. 
2005;34(4):247-50. 



Referências  107 

 

 Cooper MM, Steinberg JJ, Lastra M, Antopol S. Tonsillar calculi. Report of a 
case and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 
1983;55(3):239-43. 

 Ram S, Siar CH, Ismail SM, Prepageran N. Pseudo bilateral tonsilloliths: a 
case report and review of the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2004;98(1):110-4. 

 Donat FJS, Mocholl AP, Ferriol EE, Mihl VM. Giant tonsillolith: Report of a 
case. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2004;10:239-42. 

 Cohen PR, Tschen JA. Tonsillar actinomycosis mimicking a tonsillolith: 
colonization of the palantine tonsil presenting as a foul-smelling, removable, 
unilateral, giant tonsillar concretion. Int J Dermatol. 2010;49(10):1165-8. 

 Kay DJ, Har-El G, Lucente FE. A complete stylohyoid bone with a stylohyoid 
joint. Am J Otolaryngol. 2001;22(5):358-61. 

 Filho WDN, Madden RP, Peake FL, LEITE HF, SIMÕES S. Prevalence of 
elongated styloipd process and ossified stylohyoid ligament in adults: a 
roentgenographic study. Quintessence International 1986;17(9):581-5. 

 Foley WD, Erickson SJ. Color Doppler flow imaging. AJR Am J Roentgenol. 
1991;156(1):3-13. 

 Colditz GA, Willett WC, Stampfer MJ, Rosner B, Speizer FE, Hennekens CH. 
Menopause and the risk of coronary heart disease in women. N Engl J Med. 
1987;316(18):1105-10. 

 Sutton-Tyrrell K, Lassila HC, Meilahn E, Bunker C, Matthews KA, Kuller LH. 
Carotid atherosclerosis in premenopausal and postmenopausal women and its 
association with risk factors measured after menopause. Stroke. 
1998;29(6):1116-21. 

 Witteman JC, Grobbee DE, Kok FJ, Hofman A, Valkenburg HA. Increased risk 
of atherosclerosis in women after the menopause. BMJ. 1989;298(6674):642-
4. 

 Tamura T, Inui M, Nakase M, Nakamura S, Okumura K, Tagawa T. 
Clinicostatistical study of carotid calcification on panoramic radiographs. Oral 
Dis. 2005;11(5):314-7. 

 Carter LC, Tsimidis K, Fabiano J. Carotid calcifications on panoramic 
radiography identify an asymptomatic male patient at risk for stroke. A case 
report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998;85(1):119-22. 



108  Referências 

 

 Yoon SJ, Yoon W, Kim OS, Lee JS, Kang BC. Diagnostic accuracy of 
panoramic radiography in the detection of calcified carotid artery. 
Dentomaxillofac Radiol. 2008;37(2):104-8. 

 Cinat M, Lane CT, Pham H, Lee A, Wilson SE, Gordon I. Helical CT 
angiography in the preoperative evaluation of carotid artery stenosis. J Vasc 
Surg. 1998;28(2):290-300. 

 Frauchiger B, Schmid HP, Roedel C, Moosmann P, Staub D. Comparison of 
carotid arterial resistive indices with intima-media thickness as sonographic 
markers of atherosclerosis. Stroke. 2001;32(4):836-41. 

 Johnson MB, Wilkinson ID, Wattam J, Venables GS, Griffiths PD. Comparison 
of Doppler ultrasound, magnetic resonance angiographic techniques and 
catheter angiography in evaluation of carotid stenosis. Clin Radiol. 
2000;55(12):912-20. 

 Friedlander AH, Garrett NR, Chin EE, Baker JD. Ultrasonographic 
confirmation of carotid artery atheromas diagnosed via panoramic 
radiography. J Am Dent Assoc. 2005;136(5):635-40; quiz 82-3. 

 Friedlander AH, Friedlander IK. Panoramic dental radiography: an aid in 
detecting individuals prone to stroke. Br Dent J. 1996;181(1):23-6. 

 Crouse JR, 3rd. Heart of the matter in cerebral arterial sclerosis. Lancet. 
1996;348(9030):766. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo  111 

 

 


	CAPA
	DEDICATÓRIA
	AGRADECIMENTOS
	EPÍGRAFE
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE ILUSTRAÇÕES
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS
	LISTA DE SÍMBOLOS
	SUMÁRIO
	1 Introdução
	2 Revisão de Literatura 
	3 Proposição
	4 Material e Métodos 
	5 Resultados
	6 Discussão
	7 Conclusões
	REFERÊNCIAS
	ANEXO

