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RESUMO 

 

 

A tomografia computadorizada (TC) representa um método de diagnóstico 

por imagem tridimensional, indicado para a avaliação de tecidos mineralizados. A 

capacidade de demonstrar imagens em cortes em quaisquer direções do espaço, a 

ausência de sobreposição de imagem, a elevada resolução e a ausência de 

magnificação constituem as principais vantagens da TC quando comparada às 

radiografias convencionais. A tomografia computadorizada cone-beam (TCCB) ainda 

apresenta os benefícios de fácil acesso e dose de radiação reduzida em 

comparação à tomografia computadorizada helicoidal. Este trabalho objetivou revisar 

retrospectivamente as publicações do autor sobre tomografia computadorizada e 

discutir a indicação clínica desse método de diagnóstico por imagem bem como a 

sua validade como ferramenta de pesquisa em Ortodontia. O ortodontista deve ser 

seletivo ao indicar a TCCB. Para tanto, é necessário que avalie criteriosamente a 

relação custo-benefício de sua utilização, baseando-se no princípio ALARA. Existem 

evidências que justificam a requisição da TCCB em Ortodontia em casos com dentes 

retidos ou anormalidades esqueléticas da ATM.  A tomografia computadorizada 

representa um método de diagnóstico com acurácia e sensibilidade elevadas para a 

utilização em pesquisas. No entanto, a metodologia deve apresentar parâmetros 

bem definidos concernentes ao protocolo de aquisição de imagem, padronização da 

posição da imagem da cabeça e seleção dos cortes tomográficos. 

 

 

Palavras-chave: Tomografia computadorizada. Ortodontia. Osso alveolar. 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Computed tomography as a method of diagnosis and re search in 
Orthodontics: a critical analysis 

 

 

 Computed tomography (CT) is a tridimensional image tool indicated for the 

evaluation of hard tissues. The capability of showing slices in any space direction, 

the absence of image superimposition, the high image resolution and the absence of 

magnification are the main advantages of CT compared to conventional radiographs. 

Cone-beam computed tomography (CBCT) also presents easy accessibility and low 

radiation dose compared to spiral computed tomography. This study aimed at 

retrospectively reviewing the author’s publication on computed tomography besides 

discussing the clinical indications of this image diagnosis tool and its validation for 

research in Orthodontics. The orthodontist should be selective when indicating 

CBCT. In this way, one should carefully evaluate the cost-benefit ratio of its 

application, based on the ALARA principle. There is evidence justifying the CBCT 

indication in Orthodontics in cases with retained teeth or TMJ skeletal abnormalities. 

Computed tomography represents a diagnosis method with high accuracy and 

sensibility for research applications. However, the methodology should present well 

defined parameters regarding image acquisition protocol, standardization of head 

image position and selection of CT slices.   

 

Key words: Computed tomography. Orthodontics. Alveolar bone. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante a última década, com a introdução da tomografia computadorizada 

cone-beam (TCCB), a Ortodontia ampliou suas potencialidades clínicas para 

delinear diagnósticos e prognósticos mais precisos, bem como expandiu suas 

perspectivas em pesquisas. A tomografia computadorizada (TC) pode ser 

conceituada como um método de diagnóstico por imagem que utiliza a radiação x e 

permite reproduzir uma secção do corpo humano em quaisquer planos do espaço 

(PARKS, 2000). Diferentemente das radiografias convencionais, que projetam em 

um só plano todas as estruturas atravessadas pelos raios-x, a TC evidencia as 

relações estruturais em profundidade (GARIB et al., 2007).  

A tomografia computadorizada convencional ou médica foi idealizada na 

década de 70 e sua evolução redundou na tomografia computadorizada helicoidal 

(HOUNSFIELD, 1973; PARKS, 2000). No final da década de 90, um tomógrafo 

pequeno e de menor custo, comparado à TC convencional, foi desenvolvido 

especialmente para o exame da região dentomaxilofacial (MOZZO et al., 1998). Foi 

batizado de tomografia computadorizada cone-beam devido ao feixe de raios-x que 

apresenta forma cônica. A dose de radiação efetiva da TCCB apresenta-se 

consideravelmente reduzida em comparação à TC helicoidal (SCHULSE et al., 2004; 

SILVA et al., 2008). Na TCCB, o sistema tubo-detector realiza somente um giro de 

360 graus em torno da cabeça do paciente e, a cada determinado grau de giro 

(geralmente a cada 1 grau), o aparelho adquire uma imagem base da cabeça do 

paciente, muito semelhante a uma telerradiografia, sob diferentes perspectivas 

(SCARFE; FARMAN; SUKOVIC, 2006). Essas tomadas seqüenciais são chamadas 

de imagens base (SCARFE; FARMAN, 2008). Ao final do exame, o computador 

acoplado ao aparelho reconstrói essas diversas imagens bidimensionais de forma a 

gerar uma imagem tridimensional da cabeça do paciente, em formato cilíndrico ou 

cubóide. A transformação da imagem bidimensional em imagem tridimensional é 

realizada por cálculo matemático de algarítimos no software do tomógrafo (SCARFE; 

FARMAN; SUKOVIC, 2006). O campo de visão (FOV-Field of View) representa a 

dimensão vertical da face englobada no exame e pode variar de 5 a 22cm 

(SCARFE; FARMAN, 2008). Em Ortodontia, indica-se o campo de visão de toda a 
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face (10 a 15cm) ou de apenas um maxilar (5 a 7cm), quando se objetiva substituir 

ou complementar a documentação convencional, respectivamente. A resolução da 

imagem é determinada pela dimensão do voxel, menor unidade da imagem 

tridimensional, que pode variar de 0,125 a 0,4mm (SCARFE; FARMAN; SUKOVIC, 

2006). 

Uma lista de vantagens atrela-se à TCCB. A partir de um único exame, 

podem-se vislumbrar cortes seqüenciais nos três planos ortogonais: axial, coronal e 

sagital. Além da reconstrução multiplanar, a TCCB permite visualizar as 

reconstruções parassagitais ou cross sections que representam cortes 

vestibulolinguais, perpendiculares ao contorno do arco dentário. Os cortes 

parassagitais evidenciam a altura e espessura das tábuas ósseas vestibular e 

lingual, estruturas ocultadas em radiografias convencionais devido à sobreposição 

de imagens. Esses cortes também podem denunciar regiões de deiscências e 

fenestrações ósseas (EVANGELISTA et al., 2010). Adicionalmente, os cortes 

parassagitais indicam as inclinações dentárias assim como a inclinação e espessura 

do rebordo alveolar e da sínfise óssea (TSUNORI; MASHITA; KASAI, 1998).  

Os programas de TCCB também reconstroem a imagem em três dimensões. 

Na reconstrução em 3D, é como se o tecido mole de repente se tornasse 

transparente, permitindo a visualização direta do esqueleto do paciente. A TCCB 

ainda apresenta um recurso muito valioso para a Ortodontia. Alguns softwares que 

gerenciam imagens de TCCB permitem gerar imagens bidimensionais, réplicas das 

radiografias convencionais utilizadas na Odontologia, como a radiografia 

panorâmica, e as telerradiografias em norma lateral e frontal (SCARFE; FARMAN; 

SUKOVIC, 2006). Essa função é denominada reconstrução multiplanar em volume e 

constitui uma importante vantagem da tomografia cone-beam (SCARFE; FARMAN; 

SUKOVIC, 2006). A telerradiografia em norma lateral é reconstruída aumentando-se 

a espessura de um corte sagital, de modo a englobar toda a largura da face e pode 

ser empregada para a realização de cefalometria convencional (KUMAR et al., 

2007). 

Portanto, a tomografia computadorizada cone-beam provê ao Ortodontista a 

capacidade de, em apenas um exame, obter todas as principais imagens 

convencionais que compõem a documentação ortodôntica somadas à visão 
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tridimensional detalhada das estruturas dentofaciais. Desse modo, quando se 

solicita a TCCB, não é necessário requisitar a documentação convencional ao 

mesmo paciente, com exceção dos modelos de gesso (KUMAR et al., 2008). 

Apesar de todas essas vantagens, a TCCB apresenta o inconveniente de 

expor o paciente a uma maior dose de radiação, em comparação às radiografias 

convencionais (SCHULSE et al., 2004; SILVA et al., 2008; ROBERTS et al., 2009). 
Sob essa perspectiva, respeitando-se o princípio ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) referente à dose de radiação, a TCCB deveria ser requisitada somente 

quando seus benefícios suplantam os riscos de uma exposição mais elevada à 

radiação (SCARFE; FARMAN, 2008; BROOKS, 2011). Atualmente, a indicação 

conta mais com o bom senso clínico do que com normativas baseadas em 

evidências.  

A tomografia computadorizada representa uma interessante ferramenta de 

pesquisa ao permitir a avaliação da face, do osso alveolar, dos dentes e das vias 

aéreas de uma maneira tridimensional. Tanto a tomografia computadorizada 

helicoidal como a cone-beam mostraram acurácia e precisão para avaliações 

quantitativas (CAVALCANTI et al., 1999; LUND; GRONDAHL; GRONDAHL, 2009; 

DAMSTRA et al. 2010; SUN et al., 2011). Além disso, apresentam sensibilidade e 

especificidade superior às radiografias convencionais para avaliações qualitativas 

(FUHRMANN et al., 1995; ERICSON; KUROL, 2000; MOSTAFA et al. 2010). No 

entanto, para a utilização da tomografia computadorizada em ciência, o pesquisador 

tem que transpor algumas dificuldades metodológicas como: 1. Padronizar a posição 

da cabeça do paciente, tridimensionalmente; 2. Escolher estruturas anatômicas 

estáveis para utilizar como referência em avaliações seriadas; e 3. Apresentar um 

critério para a seleção dos cortes que melhor provê as informações de interesse, 

dentre a infinidade de cortes que podem ser visualizados em um único exame. Além 

disso, a validação da TCCB para a avaliação de estruturas pequenas e delicadas, 

como a tábua óssea vestibular, continua a ser tema de debate (MOLEN, 2010). 
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Considerando-se a problemática acima mencionada, relacionada à indicação 

da tomografia computadorizada em Ortodontia e à validação desse exame para 

pesquisas, este trabalho objetiva avaliar retrospectivamente e criticamente a 

produção literária realizada ou orientada pelo autor, nos últimos sete anos, na área 

de tomografia computadorizada em Ortodontia.  
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

Após apresentar e revisar os trabalhos do autor sobre tomografia 

computadorizada em Ortodontia, publicados de 2005 a 2011, este estudo                        

propõe-se a:  

 

 

1. Avaliar criticamente a relação custo-benefício da tomografia computadorizada 

e sua indicação racional em Ortodontia; 

 

2. Discutir a validade da tomografia computadorizada como ferramenta de 

pesquisa em Ortodontia. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Custo-benefício da tomografia computadorizada e  sua indicação racional 

em Ortodontia  

 

A tomografia computadorizada representa um método de diagnóstico 

tridimensional indicado para a avaliação de tecidos mineralizados. Em Odontologia, 

a TC apresenta muitas vantagens diagnósticas comparada às radiografias 

convencionais. A capacidade de demonstrar imagens em cortes em quaisquer 

direções do espaço, a ausência de sobreposição de imagem, a elevada resolução e 

a ausência de magnificação são as principais vantagens da TC quando comparada 

aos métodos de diagnóstico por imagem bidimensionais. A tomografia 

computadorizada cone-beam apresenta benefícios adicionais para a área 

odontológica, quando comparada à tomografia computadorizada helicoidal, como 

discutido no artigo 3 (GARIB et al., 2007). A TCCB apresenta uma menor dose de 

radiação, um custo financeiro mais acessível, a necessidade de um menor espaço 

físico para a instalação do aparelho, além de viabilizar a reconstrução de imagens 

semelhantes às radiografias convencionais extrabucais (ARTIGO 3). Devido a esse 

conjunto de vantagens, a utilização da TCCB na Odontologia e na Ortodontia 

cresceu expressivamente na última década. Nos Estados Unidos, o primeiro 

aparelho de tomografia computadorizada cone-beam foi instalado no ano de 2001 e, 

nos anos de 2007 e 2008, registraram-se 1000 e 2000 instalações, respectivamente 

(SCHOLZ, 2011). Em 2003, havia nove artigos sobre TCCB na base de dados 

PUBMED (SCHOLZ, 2011). Em 2011 (acesso realizado em 27.6.2011), a mesma 

base de dados registrou 1065 trabalhos sobre TCCB, dos quais pelo menos 365 

eram relacionados à área Odontológica. 

Como discutido nos artigos 3 e 5 (GARIB et al. 2007; GARIB et al. 2010), a 

TCCB apresenta muitos benefícios para a Ortodontia ao possibilitar a avaliação 

morfológica tridimensional da face e da articulação temporomandibular, a 

cefalometria tridimensional, a mensuração dos dentes irrompidos e não irrompidos, a 

visualização das tábuas ósseas vestibular e lingual, a localização espacial de dentes 
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não irrompidos, a visualização da espessura do rebordo alveolar e a detecção de 

reabsorções externas em quaisquer faces radiculares.  

Mesmo diante de significantes vantagens, a Associação Americana de 

Ortodontia normatizou que a TCCB não deve ser utilizada como rotina na prática 

clínica da Ortodontia, em substituição às radiografias convencionais (FARMAN, 

2011). A justificativa centra-se na preocupação com a exposição do paciente à 

radiação ionizante. Silva et al. (2008) especificaram a dose de radiação da TCCB, 

comparando-a com as radiografias extrabucais convencionais requisitadas em 

Ortodontia. A dose efetiva de radiação do exame de TCCB com campo de visão da 

face (13cm) e voxel de 0,4mm, no tomógrafo iCAT (Imaging Sciences, Hartfield PA, 

USA), equivaleu a aproximadamente 6 vezes a dose efetiva de uma telerradiografia 

em norma lateral somada a uma radiografia panorâmica. Outra informação 

comparativa importante desse estudo foi que a dose de radiação efetiva da TCCB 

equivaleu à dose de uma radiografia panorâmica somada a uma telerradiografia em 

norma lateral e ao exame periapical da boca toda. 

A dose de radiação efetiva é mensurada em Sieverts (Sv) ou microsieverts 

(µSv) e leva em consideração não apenas a quantidade de radiação que impactou a 

superfície da pele mas também os órgãos dentro do campo de visão e sua 

radiossensitividade (BROOKS, 2009). Roberts et al. (2009) avaliaram a dose efetiva 

de radiação produzida pelo tomógrafo iCAT (Imaging Sciences, Hartfield PA, USA) 

com diferentes protocolos de aquisição de imagem. Com base na Comissão 

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) de 2007, que considera as glândulas 

salivares como radiossensíveis, o exame de TCCB com campo de visão de 22cm 

(full FOV) produziu uma dose efetiva de 182 µSv; o campo de visão de 13cm com 

voxel de 0,4mm produziu 110 µSv; o campo de visão da maxila (6cm) com voxel de 

0,4mm (standard) produziu 36 µSv e o mesmo campo de visão com voxel de 0,2mm 

(high-resolution) produziu 68 µSv. Para fins de comparação, segundo o ICRP de 

2007, a dose efetiva de radiação de uma radiografia panorâmica equivale a 14 a 24 

µSv, enquanto que a telerradiografia em norma lateral produz 5,6 µSv (LUDLOW; 

DAVIES-LUDLOW; WHITE, 2008).  

A exposição à radiação ionizante eleva o risco de câncer ao longo da vida 

(ROBERTS et al., 2009; BROOKS, 2009). Segundo Roberts et al. (2009), o risco 
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para adultos que realizaram o exame de TCCB varia de 1 em 100.000 a 1 em 

350.000. Para crianças e adolescentes, o risco é dobrado devido ao elevado número 

de divisões celulares (ROBERTS et al, 2009). Brooks (2009) relatou um risco de 

câncer de 0.3 a 1.3 em 1.000.000 para uma tomada de radiografia panorâmica, 0.1 a 

0.2 em 1.000.000 para a telerradiografia em norma lateral e 3.5 a 61.5 em 1.000.000 

para a TCCB com campo de visão completo (22cm). 

Quanto maior a resolução requerida para a imagem de tomografia 

computadorizada cone-beam, maior o número de imagens-base tomadas durante o 

exame, e maior a exposição à radiação (ROBERTS et al., 2009). O exame de TCCB 

com resolução padrão no aparelho iCAT (Imaging Sciences, Hartfield PA, USA) 

produz 306 imagens-base, enquanto o exame com alta resolução produz 

praticamente o dobro delas (ROBERTS et al., 2009). A resolução da imagem é 

definida pela dimensão do voxel, a menor unidade da imagem tridimensional 

(MOLEN, 2010). A dimensão do voxel é ajustada previamente ao exame e pode 

variar de 0,125 a 0,4mm (SCARFE; FARMAN; SUKOVIC, 2006). Quanto menor a 

dimensão do voxel, maior a resolução da imagem, porém maior a quantidade de 

exposição à radiação (SCARFE; FARMAN, 2008). Portanto, antes de selecionar o 

protocolo de aquisição de imagem da TCCB, é preciso conhecer a sua relação 

custo-benefício, seguindo o princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable). 

Recomenda-se eleger o protocolo de exame que apresente a menor dose de 

radiação possível, mas que, ao mesmo tempo, apresente uma nitidez suficiente para 

a identificação das estruturas que necessitam ser avaliadas. Com base nessa 

assertiva, os artigos 6 e 10 (MENEZES et al., 2010; FERNANDES et al.) avaliaram a 

influência da resolução da imagem na confiabilidade de mensurações realizadas em 

imagens de tomografia computadorizada cone-beam.   

O artigo 10 (FERNANDES et al.) avaliou a acurácia e a precisão de 

mensurações de mandíbulas secas, realizadas em imagens de TCCB com voxel de 

0,2 e 0,4mm, tomadas no aparelho iCAT (Imaging Sciences, Hartfield PA, USA). 

Utilizou-se o software Dolphin (Dolphin Imaging & Management Solutions, Patterson 

Technology, Chatsworth, CA, USA) para realização das mensurações. A dimensão 

do voxel não influenciou a reprodutibilidade das mensurações. Muito embora a 

acurácia de imagens com voxel de 0,2mm tenha sido superior à acurácia da imagem 

com voxel de 0,4mm, ambos os protocolos apresentaram boa acurácia. Damstra et 
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al. (2010) avaliaram a acurácia de mensurações realizadas em imagens de TCCB de 

mandíbulas sêcas tomadas com voxel de 0,25 e 0,4mm. Esses autores utilizaram o 

tomógrafo 3D eXam (Kavo Dental, Bismarckring, Alemanha)  com o software 

SimPlant Ortho Pro (Materialize Dental, Leuven, Bélgica) e concluíram que a 

redução no tamanho do voxel não produziu um incremento na acurácia de 

mensurações cefalométricas. Brown et al. (2009) compararam a acurácia de 

medidas cefalométricas aferidas em reconstrução tridimensional de TCCB tomadas 

com três resoluções distintas. Utilizaram o protocolo de 10s, 20s e 30s no tomógrafo 

iCAT, gerando respectivamente 153, 306 e 612 imagens bases em cada exame. Os 

autores concluíram que a redução do número de imagens-base não compromete a 

acurácia das mensurações cefalométricas.  De acordo com Brown et al. (2009), 

Damstra et al. (2010) e com o artigo 10, a imagem de TCCB com voxel de 0,4mm 

apresenta confiabilidade suficiente para a realização de mensurações 

cefalométricas, com menor exposição do paciente à radiação. 

A precisão de mensurações lineares entre pontos distantes, anatomicamente, 

como a maioria das medidas cefalométricas, mostra-se distinta da precisão de 

mensurações entre pontos com grande proximidade (MOLEN, 2010). Dessa 

maneira, o artigo 6 (MENEZES et al., 2010) avaliou a reprodutibilidade de 

mensurações menores e mais delicadas em imagens de TCCB, voltando-se para a 

espessura das tábuas ósseas vestibular e lingual dos dentes inferiores. Nesse 

trabalho, não se verificaram diferenças na precisão de mensurações das tábuas 

ósseas realizadas em imagens com voxel de 0,2mm, 0,3mm e 0,4mm. Porém, os 

pesquisadores sentiram uma maior segurança ao mensurar as imagens de TCCB 

com voxel de 0,2mm devido à maior nitidez da imagem. Um estudo recentemente 

publicado corroborou os resultados do artigo 6, fornecendo informações adicionais. 

Sun et al. (2011) relataram que a reprodutibilidade de mensurações da espessura e 

nível de tábuas ósseas vestibulares em imagens de TCCB não é influenciada pela 

dimensão do voxel. No entanto, a nitidez da imagem e a acurácia das mensurações 

foram elevadas nos exames com voxel de 0,25mm comparados ao exame com voxel 

de 0,4mm. Molen (2010) recomendou que, quando se objetiva a avaliação da tábua 

óssea vestibular, a TCCB deve ser tomada com o voxel e o campo de visão de 

dimensões reduzidas. A menor dimensão do voxel elevaria a resolução espacial da 

imagem, enquanto um campo de visão pequeno reduziria a quantidade de radiação 
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secundária e ruído (MOLEN, 2010). Em conformidade com os resultados do artigo 6 

e com os trabalhos de Molen (2010) e Sun et al. (2011), quando se deseja utilizar a 

TCCB para a mensuração de estruturas delicadas, como as tábuas ósseas, deve-se 

selecionar um protocolo de aquisição de imagem com voxel reduzido. Sob o ponto 

de vista da dose de radiação, o menor campo de visão compensaria a redução no 

tamanho do voxel. O tomógrafo Accuitomo (Morita, Kyoto, Japan) gera imagens com 

elevada nitidez, apresentando superioridade para mostrar pequenas estruturas 

anatômicas, comparativamente a outros tomógrafos (LIANG et al., 2010). A boa 

qualidade da imagem gerada por esse sistema relaciona-se à menor dimensão do 

voxel (0,125mm) e o campo de visão reduzido (3x4cm), comparativamente a outros 

aparelhos de TCCB. No aparelho iCAT (Imaging Sciences, Hartfield PA, USA), a 

menor dimensão do voxel equivale a 0,2mm. 

Diante da dicotomia entre os benefícios da TCCB, listados no início desta 

discussão, e seus custos biológicos, expostos nos parágrafos anteriores, a seguinte 

questão vem à tona: Quando se deve requisitar a tomografia computadorizada cone-

beam em Ortodontia? Talvez essa seja a questão mais controversa envolvendo o 

assunto tomografia computadorizada cone-beam em Ortodontia. Se por um lado os 

ortodontistas desejariam substituir a documentação convencional pela TCCB, por 

outro lado, o comportamento ético requer a obediência ao preceito de que o paciente 

deve ser exposto à menor dose de radiação razoavelmente possível (princípio 

ALARA) (SCARFE; FARMAN, 2008). Em outras palavras, somente existe justificativa 

para expor o paciente à radiação quando os benefícios do diagnóstico superam os 

riscos de uma dose elevada de radiação.  

Um artigo recém-publicado no “The New York Times” denunciou o abuso dos 

profissionais da área odontológica ao indicar a TCCB em crianças e adolescentes 

(BOGDANICH; McGINTY, 2010). O artigo repercutiu contundentemente nos Estados 

Unidos, estimulando a Associação Americana de Ortodontia e a Academia 

Americana de Radiologia Oral e Maxilofacial a elaborarem normativas para a 

indicação e uso da TCCB em Ortodontia, previsto para publicação em 2012 

(FARMAN, 2011). A preocupação com a indicação da TCCB em Ortodontia ganha 

ainda mais importância quando envolve crianças e adolescentes que apresentam 

uma maior susceptibilidade a mutações diante da radiação ionizante (FARMAN, 

2011). Além disso, existem outros fatores desfavoráveis para a recomendação 
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rotineira da TCCB em Ortodontia: a necessidade do campo de visão extenso, 

envolvendo toda a face, diferentemente de outras especialidades da Odontologia 

que requerem, geralmente, um campo de visão pequeno; a necessidade de mais de 

um exame durante a realização do tratamento; e o fato de muitas imagens serem 

requisitadas meramente para documentação ou fins legais, sem a finalidade de 

diagnóstico (FARMAN, 2011).  

Enquanto “guidelines” não são publicados, a indicação da TCCB deve contar 

com o bom senso profissional. Antes de indicar a TCCB, o ortodontista deveria 

avaliar cuidadosamente a relação custo-benefício desse exame complementar 

perguntando-se: A TCCB vai contribuir para o diagnóstico a ponto de mudar o plano 

de tratamento? Ou a TCCB vai beneficiar a execução do plano de tratamento? 

Diante de uma resposta positiva a uma dessas questões, o exame tomográfico pode 

ser indicado.  

Scarfe e Farman (2008) recomendaram a tomografia computadorizada cone-

beam em Odontologia de maneira muito parcimoniosa. Indicaram a TCCB somente 

para condições patológicas dos dentes e maxilares, incluindo as fraturas; nas 

deformidades estruturais maxilofaciais; para a avaliação pré-operatória de dentes 

retidos; para a avaliação da ATM; e na análise das condições ósseas para a 

colocação de implantes dentários. Em Ortodontia, enfatizaram que a TCCB tem sido 

utilizada para cefalometria tridimensional. 

Segundo Smith, Park e Cederberg (2011), 83% dos cursos de pós-graduação 

em Ortodontia dos Estados Unidos e Canadá utilizam a tomografia computadorizada 

cone-beam. Dentre esses programas, a grande maioria (82%) relatou indicar a 

TCCB somente para alguns casos selecionados, incluindo a presença de dentes 

retidos (100% dos programas), nas anomalias craniofaciais (100% dos programas) e 

para a avaliação da ATM (67% dos programas) e das vias aéreas (28% dos 

programas). Apenas 18% dos programas substituíram a documentação 

convencional pela TCCB, ainda que, dentre esses programas, a maioria ainda utilize 

a documentação convencional nos controles durante o tratamento ortodôntico.  

No diagnóstico de dentes retidos, a tomografia computadorizada apresenta a 

vantagem de permitir a exata localização tridimensional da coroa e da(s) raiz(es) dos 
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dentes não irrompidos, além de sua relação com os dentes vizinhos. As imagens de 

TCCB podem ainda denunciar a presença de reabsorções radiculares associadas, 

em dentes vizinhos, mesmo quando as lacunas de reabsorção são localizadas por 

vestibular ou lingual (ERICSON; KUROL, 2000a). A tomografia computadorizada 

representa um método de diagnóstico mais sensível que as radiografias 

convencionais no diagnóstico de reabsorções radiculares associadas a dentes 

retidos, como discutido no artigo 3 (GARIB et al., 2007). A limitação das radiografias 

convencionais, incluindo as radiografias periapicais, refere-se à sobreposição da 

imagem de dentes retidos por vestibular ou lingual, com a raiz dos dentes vizinhos 

(ERICSON; KUROL, 2000a). Por essa razão, as radiografias periapicais podem 

induzir resultados falso-negativos, mesmo na presença de reabsorções radiculares 

profundas que alcançam o canal radicular (ERICSON; KUROL, 2000a; BJERKLIN; 

ERICSON, 2000). O artigo 3 destacou a elevada sensibilidade da TC no diagnóstico 

de reabsorções radiculares dos incisivos permanentes associada a um trajeto 

ectópico de caninos superiores por meio de evidências provenientes de estudos 

escandinavos. Estima-se que a sensibilidade de radiografias periapicais e da 

tomografia computadorizada para a identificação de reabsorção radicular 

ocasionada por dentes retidos seja 68% e 100%, respectivamente (ERICSON; 

KUROL, 2000a; ERICSON; KUROL, 2000b). Ericson e Kurol (2000a) observaram 

um elevado grau de concordância entre a imagem de tomografia computadorizada e 

a observação clínica de dentes extraídos, concernente à presença e severidade de 

reabsorções radiculares de incisivos laterais ocasionadas por caninos ectópicos. 

A identificação de reabsorções radiculares de dentes vizinhos aos caninos 

retidos pode alterar o plano de tratamento em uma porcentagem significante dos 

casos (ERICSON; KUROL, 2000b; HANEY et al., 2010). Existem evidências de que 

a imagem da tomografia computadorizada pode alterar o plano de tratamento em 27 

a 43% dos casos com retenção de caninos superiores (BJERKLIN; ERICSON, 2000; 

HANEY et al., 2010). Por exemplo, em um caso previamente planejado com 

exodontia de pré-molares superiores, a constatação de reabsorções radiculares nos 

incisivos laterais pode determinar a substituição das extrações de dentes posteriores 

por dentes anteriores. Além disso, o planejamento da direção e do sentido da força 

de tracionamento pode ser melhor elaborado perante as imagens de tomografia 

computadorizada (HANEY et al., 2010). O ato cirúrgico de exposição e colagem de 
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dentes retidos para tracionamento também pode ser beneficiado pelo diagnóstico 

posicional acurado mediante a tomografia computadorizada (HANEY et al., 2010). 

A TCCB, pelos seus incontestáveis benefícios nos casos de dentes retidos, 

acaba por aumentar a segurança do Ortodontista no diagnóstico e execução do 

plano de tratamento (HANEY et al., 2010). Uma analogia seria aqui oportuna para 

expressar as vantagens da tomografia computadorizada. A TCCB pode ser 

comparada à luminosidade do refletor odontológico. Na presença de luz exuberante, 

os procedimentos podem ser realizados com maior visibilidade, conforto e precisão. 

Diante do conjunto de evidências apontando os benefícios da tomografia 

computadorizada para delinear o diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento dos 

casos com dentes retidos, existe justificativa para substituir a documentação 

convencional pela TCCB, quando houver suspeita de retenção dentária no exame 

clínico ortodôntico inicial. Nesse caso, o protocolo de aquisição de imagem deve 

incluir toda a face no campo de visão. Nesse protocolo, o ortodontista pode 

reconstruir a panorâmica e as telerradiografias, como foi explicado no artigo 3. Nos 

casos em que o diagnóstico da retenção dentária ocorrer na documentação 

ortodôntica inicial convencional, a TCCB pode ser requisitada como 

complementação da documentação. Nessa situação, o protocolo de aquisição de 

imagem deve incluir um campo de visão parcial, envolvendo somente a maxila ou a 

mandíbula. A redução do campo de visão reduz a quantidade de exposição à 

radiação sem comprometer o diagnóstico, uma vez que a telerradiografia lateral e a 

radiografia panorâmica já estarão disponíveis na forma convencional.  

Nos casos de dentes retidos, as dúvidas diagnósticas geralmente são 

respondidas pela observação da seqüência de cortes axiais e parassagitais, 

associadamente à reconstrução 3D em volume. Ressalta-se que os cortes axiais 

constituem as imagens de TCCB mais adequadas para o diagnóstico das 

reabsorções radiculares associadas a dentes retidos. Os cortes parassagitais nem 

sempre mostram a extensão cérvico-apical completa das raízes, principalmente 

devido às angulações dentárias no sentido mesiodistal, e podem fornecer a falsa 

impressão de reabsorção radicular mesmo onde elas inexistem. A figura 18 do artigo 

3 representa um excelente exemplo da limitação dos cortes parassagitais para o 

diagnóstico de reabsorções radiculares. 
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Em trabalhos de referência, as anomalias craniofaciais são incluídas dentre 

as principais indicações da TCCB em Odontologia e Ortodontia, (FARMAN; 

SCARFE, 2008; SMITH; PARK; CEDERBERG, 2011). Entretanto, a literatura 

mostra-se carente em estudos comprovando os benefícios da TCCB em pacientes 

com anomalias craniofaciais. As fissuras labiopalatinas representam as anomalias 

craniofaciais mais prevalentes no ser humano (OMS, 2002). No Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, a TCCB não substituiu as radiografias 

odontológicas convencionais realizadas na rotina em pacientes com fissuras 

labiopalatinas, pela falta de justificativas clínicas. Atualmente, a tomografia 

computadorizada cone-beam somente é requisitada para pacientes com fissuras 

labiopalatinas que apresentam dentes retidos, substituindo ou complementando a 

documentação convencional. Apesar de alguns trabalhos terem avaliado o resultado 

do enxerto ósseo alveolar por meio da tomografia computadorizada (HAMADA et al., 

2005; OBEROI et al., 2009), inexistem evidências de que esse método de avaliação 

altere o protocolo de tratamento ortodôntico-cirúrgico na rotina clínica.  

Empiricamente, vislumbra-se o benefício da TCCB para o diagnóstico e o tratamento 

cirúrgico das anomalias craniofaciais mais abrangentes, que envolvam assimetrias 

faciais, como a microssomia facial. Nesses casos, o benefício da TCCB seria 

permitir a realização da cefalometria em 3D. A cefalometria tridimensional pode 

identificar as regiões deficientes e quantificar as assimetrias de uma maneira mais 

acurada comparada às radiografias convencionais, devido à ausência de 

sobreposição de imagem. Recomenda-se a realização de estudos para verificar os 

benefícios da TCCB em anomalias craniofaciais acompanhadas de assimetrias. 

Em pacientes sem anomalias craniofaciais, a realização da cefalometria 

tridimensional na rotina ortodôntica ainda não é realidade, uma vez que demanda 

maior tempo, maior treinamento e os valores de referência tridimensional não estão 

ainda disponíveis (ARTIGO 10). Diante dessas dificuldades, a cefalometria 3D seria 

justificável somente em pacientes com assimetrias faciais, no intento de localizar e 

quantificar as assimetrias (MORAES et al., 2011). A identificação de pontos 

cefalométricos em imagens tridimensionais derivadas da TCCB mostra moderada 

acurácia e precisão (SCHLICHER et al. 2008). Por outro lado, a cefalometria 3D 

apresenta boa confiabilidade quando os pontos são demarcados em reconstruções 

multiplanares (LUDLOW et al., 2009; DE OLIVEIRA et al., 2009). No artigo 10 
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(FERNANDES et al.), cada ponto cefalométrico foi localizado simultaneamente nas 

imagens axial, coronal e sagital, seguido pela mensuração linear nas reconstruções 

tridimensionais. Outra maneira reproduzível de realizar a cefalometria em imagens 

de TCCB seria efetuar as mensurações diretamente sobre os cortes, como realizado 

no artigo 1 (GARIB et al., 2005). O artigo 1 avaliou os efeitos esqueléticos da 

expansão rápida da maxila mediante a cefalometria em cortes frontais da maxila, 

enquanto os efeitos dentários da expansão foram avaliados em cortes parassagitais.  

A tomografia computadorizada cone-beam pode ser indicada em Ortodontia 

nos casos onde é importante analisar os componentes ósseos da articulação 

temporomandibular (ATM) (SCARFE; FARMAN, 2008). Os programas de TCCB 

reconstroem cortes seqüencias da ATM, tanto na direção látero-lateral quanto na 

direção ântero-posterior, com nítido delineamento das fossas articulares e côndilos. 

A avaliação morfológica de imagens de tomografia computadorizada pode denunciar 

a presença de erosões, anquilose, hiperplasias/hipoplasias condilares e artrite 

degenerativa (MANZIONE et al., 1984; HONEY et al., 2007; BARGHAN; MERRILL; 

TETRADIS, 2010). A TCCB apresentou maior acurácia que a radiografia panorâmica 

e que a tomografia linear no diagnóstico de erosões condilares (HONEY et al., 

2007). As radiografias convencionais apresentam grandes limitações em retratar a 

morfologia da ATM, devido à sobreposição de imagens (HONEY et al., 2007). 

Adicionalmente, a TCCB representa um bom método para a avaliação da ATM após 

cirurgias ortognáticas com envolvimento mandibular (CEVIDANES et al., 2005; 

CEVIDANES et al. 2007). A sobreposição de imagens 3D, antes e após a cirurgia 

ortognática, indica a movimentação dos côndilos nos três sentidos do espaço 

(CEVIDANES et al., 2005; CEVIDANES et al. 2007). Com base nessas evidências, 

justifica-se a requisição da TCCB em casos em que se suspeita de irregularidades 

esqueléticas na ATM.  

Aproximadamente 25% dos programas de pós-graduação em Ortodontia dos 

Estados Unidos e Canadá relataram a utilização da tomografia computadorizada 

cone-beam para a avaliação das vias aéreas superiores (SMITH; PARK; 

CEDERBERG, 2011). A vantagem da TCCB para a análise das vias aéreas 

superiores refere-se à possibilidade de mensurações lineares sagitais e transversais, 

bem como o cálculo da área e volume das vias aéreas (LENZA et al., 2010). Por 

outro lado, esse método ainda apresenta algumas limitações. A imagem das vias 
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aéreas na TCCB pode variar de acordo com a execução de movimentos de 

deglutição e com a posição do paciente durante o exame (LENZA et al., 2010). 

Quando o paciente deglute, o palato mole eleva-se e distorce a visualização da 

nasofaringe. Além disso, os aparelhos de TCCB que acomodam o paciente em 

posição supina, como o NewTom 9000, e os aparelhos que posicionam o paciente 

na vertical, como o iCat, capturam distintas imagens das vias aéreas superiores 

devido à mobilidade do palato mole (ENCISO et al., 2010). Segundo Enciso et al. 

(2010), para a avaliação de pacientes com apnéia obstrutiva do sono, a tomada na 

posição supina seria mais recomendada que na posição vertical. Outra limitação da 

TCCB seria a realização de uma análise estática das vias aéreas, diferentemente da 

videofluoroscopia que permite uma análise dinâmica da faringe (BENTO-

GONÇALVES, 2011).  

Vizzotto et al. (2011) compararam a telerradiografia em norma lateral 

convencional e a TCCB para a avaliação das vias aéreas e concluíram que a 

dimensão linear sagital no primeiro método correlaciona-se com a área das vias 

aéreas verificada por meio do segundo método. Aboudara et al. (2009) verificaram 

uma correlação moderadamente alta (R=0,75) entre área e volume das vias aéreas 

avaliadas, respectivamente, na telerradiografia em norma lateral e na TCCB. No 

estudo de Lenza et al. (2010), uma das mensurações lineares sagitais da 

nasofaringe, que se estendia da adenóide à espinha nasal posterior, apresentou alta 

correlação com o volume das vias aéreas superiores (r=0,82). Dessa maneira, 

mesmo a telerradiografia lateral constituindo uma representação bidimensional de 

uma estrutura tridimensional, como as vias aéreas, ela ainda é um método confiável 

para a avaliação de obstruções faríngeas. Até a presente data, parece não haver 

evidências na literatura de que a capacidade de visualização das vias aéreas em 3D 

na TCCB possa alterar o diagnóstico e o plano de tratamento ortodôntico. Portanto, 

atualmente em Ortodontia, não se justifica a requisição da TCCB com o objetivo 

precípuo da avaliação tridimensional das vias aéreas superiores. 

Finaliza-se este tópico com a discussão da responsabilidade do Ortodontista 

ao requisitar um exame de TCCB. Nos Estados Unidos e Canadá, a 

responsabilidade para a interpretação do exame de TCCB pertence ao radiologista 

em 59% dos programas de pós-graduação em Ortodontia, apenas ao pós-

graduando em 9% e a ambos em 32% dos programas (SMITH; PARK; 
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CEDERBERG, 2011). Segundo Scholz (2011), a responsabilidade do diagnóstico de 

eventuais patologias pertence ao profissional que indicou o exame. O exame pode 

mostrar informações que o Ortodontista não está treinado a interpretar. Sob esse 

prisma, o laudo do radiologista é muito importante para evitar a falha no diagnóstico 

ou identificação de patologias importantes (SCHOLZ, 2011). Além disso, a indicação 

do exame de TCCB requer um treinamento teórico-prático prévio que deve constar 

no currículo dos cursos de pós-graduação em Ortodontia. 

Regras rígidas que regularão a indicação da tomografia computadorizada 

cone-beam em Ortodontia estão em desenvolvimento. Enquanto isso, a indicação da 

TCCB requer o bom senso na avaliação se a dúvida diagnóstica pode ser 

respondida apenas com radiografias convencionais. O Ortodontista deve exercer a 

especialidade sempre ao encalço do princípio ALARA.  

 

 

4.2  A utilização da tomografia computadorizada par a pesquisa em Ortodontia 

 

A validação de um método de diagnóstico para pesquisa demanda 

características como elevada acurácia, precisão, sensibilidade e especificidade. 

Como explicado no artigo 3 (GARIB et al., 2007), um método de diagnóstico é 

considerado acurado quando reproduz mensurações realizadas diretamente na 

estrutura anatômica real ou em gold standards. A precisão ou reprodutibilidade não 

é sinônimo de acurácia e refere-se a um elevado nível de concordância entre 

mensurações realizadas pelo mesmo examinador em dois tempos distintos ou 

realizadas por examinadores diferentes. Na área de cefalometria, implantodontia e 

patologia, os estudos têm demonstrado elevada acurácia e precisão de avaliações 

quantitativas realizadas em imagens de tomografia computadorizada helicoidal e 

cone-beam (CAVALCANTI et al., 1998; CAVALCANTI et al. 1999; KOBAYASHI et 

al., 2004; PINSKY et al., 2006; LOUBELE et al. 2007; LOUBELE et al. 2008; 

MOREIRA et al., 2009; LAMICHANE et al., 2009; BERCO et al., 2009). Dentre os 

artigos revisados nesta tese, o artigo 1 (GARIB et al.,2005) utilizou mensurações 

cefalométricas realizadas em tomografia helicoidal para a aferição dos efeitos 

dentoesqueléticos da expansão rápida da maxila. A avaliação do erro metodológico 

demonstrou uma boa reprodutibilidade do método. O artigo 10 (FERNANDES et al.) 
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observou uma boa acurácia e reprodutibilidade de mensurações cefalométricas 

realizadas em imagens de tomografia computadorizada cone-beam.   

Além da elevada acurácia e precisão, a tomografia computadorizada 

apresenta maior sensibilidade e especificidade comparativamente às radiografias 

convencionais (ERICSON; KUROL, 2000a; FUHRMANN; BUCKER; DIEDRICH, 

1995; FUHRMANN; BUCKER; DIEDRICH, 1997a;. FUHRMANN; BUCKER; 

DIEDRICH, 1997b; FUHRMANN et al., 1995; MOSTAFA et al., 2010). Em outras 

palavras, a freqüência de diagnóstico falso-negativo e falso-positivo é 

expressivamente menor quando se analisam imagens de tomografia 

computadorizada, em comparação às radiografias convencionais. Essas 

características da TC atribuem-lhe credibilidade como método de diagnóstico para 

avaliações qualitativas em Ortodontia, como, por exemplo, na identificação de 

reabsorções radiculares (ERICSON; KUROL, 2000a). Em patologia e cirurgia, a 

tomografia computadorizada representa um excelente método para o diagnóstico de 

patologias e fraturas ósseas (SCARFE; FARMAN, 2008). Estudos na área de 

endodontia mostraram maior sensibilidade da TCCB, comparada às radiografias 

periapicais, no diagnóstico de fraturas radiculares (BERNARDES et al., 2009; ÖZER, 

2010). A elevada acurácia, precisão, sensibilidade e especificidade da tomografia 

computadorizada pode ser explicada pela boa nitidez e contraste da imagem, bem 

como pela ausência de sobreposição e magnificação.  

Uma relevante vantagem da tomografia computadorizada para pesquisa em 

Ortodontia atrela-se à sua capacidade de evidenciar a imagem do osso alveolar que 

circunda os dentes por vestibular e lingual. Dos dez artigos revisados neste trabalho, 

sete foram dedicados a esse tema (ARTIGOS 2, 4 a 9). O único método de 

diagnóstico por imagem disponível, atualmente, que permite a visualização e 

mensuração das tábuas ósseas vestibular e lingual consiste na tomografia 

computadorizada helicoidal e na tomografia computadorizada cone-beam. 

Previamente à introdução da tomografia computadorizada, não se visualizavam as 

tábuas ósseas vestibular e lingual, ocultadas nas radiografias convencionais pela 

sobreposição de imagens e maquiadas clinicamente pelo recobrimento gengival. Em 

1995, a tomografia computadorizada helicoidal foi validada para a identificação do 

osso alveolar vestibular e lingual (FUHRMANN et al., 1995). Somente tábuas ósseas 

com espessura inferior a 0,2mm poderiam ficar ocultadas em imagens de TC 
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helicoidal (FUHRMANN et al., 1995). Adicionalmente, um estudo em cadáveres 

evidenciou que defeitos ósseos horizontais realizados por vestibular e lingual eram 

identificados em tomografia computadorizada helicoidal enquanto não puderam ser 

visualizados em radiografias periapicais (FUHRMANN; BUCKER; DIEDRICH, 1995). 

Em 1996, um estudo experimental, em que deiscências ósseas foram realizadas 

artificialmente em maxilares de cadáveres, concluiu que a tomografia 

computadorizada representava o único meio de diagnóstico por imagem que 

permitia a avaliação quantitativa da espessura vestibulolingual do rebordo alveolar e 

das tábuas ósseas vestibular e lingual (FUHRMANN, 1996) 

Após a introdução da tomografia computadorizada cone-beam (MOZZO et al. 

1998), novos estudos foram conduzidos visando à validação desse novo método 

para a avaliação do osso alveolar vestibular e lingual. Misch, Yi e Sarment (2006) 

observaram uma diferença média de 0,4mm (DP=1,2) entre mensurações realizadas 

diretamente em crânios secos e em imagens de TCCB adquiridas no tomógrafo 

iCAT. As mensurações estendiam-se da junção cementoesmalte (JCE) ao fundo de 

defeitos ósseos periodontias verticais realizados artificialmente por vestibular. Mol e 

Balasundaram (2008) avaliaram a acurácia de mensurações do nível da tábua óssea 

vestibular e lingual, realizadas em imagens parassagitais de TCCB. O tomógrafo 

NewTom QR-DVT-9000 foi utilizado para a aquisição da imagem de cinco crânios 

secos utilizados no estudo. Mensurou-se a distância entre a crista óssea alveolar e a 

JCE. A diferença média entre a mensuração real e a mensuração realizada na 

TCCB equivaleu a -0,23mm, mostrando uma tendência da TCCB em subestimar a 

verdadeira perda óssea. A média das diferenças absolutas entre a mensuração 

anatômica e tomográfica equivaleu a 1,27mm (DP=1,43). A menor acurácia foi 

observada na região dos incisivos inferiores. Essa magnitude de erro foi atribuída à 

utilização de um dos primeiros tomógrafos cone-beam, não mais disponível no 

mercado, que originava imagens com pobre nitidez e contraste. Lund, Gröndahl e 

Gröndahl (2010) utilizaram imagens parassagitais de TCCB de um crânio seco 

escaneadas no tomógrafo Accuitomo (Morita, Kyoto, Japão) para a mensuração do 

nível das tábuas ósseas vestibular e lingual. O erro médio na mensuração da 

distância entre a JCE e a crista óssea equivaleu a -0,04mm (DP = 0,54), com 

variação de -1,5 a +1,9mm. Leung et al. (2010) avaliaram a acurácia de 

mensurações de deiscências ósseas naturais e a sensibilidade da TCCB para 
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identificá-las, utilizando imagens de 13 crânios secos adquiridas no tomógrafo CB 

MercuRay (Hitachi, Medical Systems American, Ohio). Esse estudo apresentou 

alguns aspectos metodológicos negativos, pois as deiscências ósseas foram 

avaliadas em reconstrução 3D em vez de em cortes ortogonais de TCCB. Além 

disso, mensurou-se a distância da ponta de cúspides dentárias à crista óssea 

alveolar, em vez da distância entre JCE e crista óssea. Os autores observaram uma 

diferença média de -0,2mm (DP = 1,0) e uma diferença absoluta de 0,6mm (DP = 

0,8mm) entre mensurações reais e virtuais. Também concluíram que reconstruções 

3D apresentam baixa sensibilidade (0,4) e alta especificidade (0,95) para a 

identificação de deiscências ósseas.  

Mesmo em face da acurácia submilimétrica demonstrada pela TCCB, alguns 

preceitos devem ser seguidos quando se objetiva a observação das tábuas ósseas 

vestibulares e linguais em pesquisa (MOLEN, 2010). Denomina-se resolução 

espacial da imagem a mínima distância necessária para diferenciar duas estruturas 

anatômicas contíguas (MOLEN, 2010). Quanto menores forem as estruturas 

anatômicas que se deseja observar, maior a resolução espacial requerida (MOLEN, 

2010). A resolução espacial não equivale à dimensão do voxel, a menor unidade da 

imagem tomográfica, porque fatores como o cálculo da média de um volume parcial, 

o ruído e os artefatos interferem negativamente na nitidez da imagem (MOLEN, 

2010). A propriedade chamada de média do volume parcial acontece quando um 

determinado voxel engloba duas estruturas de diferentes densidades, como o 

ligamento periodontal e o osso alveolar, por exemplo. A densidade atribuída a esse 

voxel equivalerá à media da densidade dos dois tecidos (SCARFE; FARMAN, 2008). 

Essa propriedade da tomografia computadorizada dificulta a visualização nítida do 

limite de cada estrutura.  

A resolução espacial varia de acordo com o tomógrafo utilizado e com o 

protocolo de aquisição de imagem e pode ser aferido com o auxílio de um manequim 

com linhas hiperdensas pareadas (MOLEN, 2010). No tomógrafo iCAT, imagens 

adquiridas com voxel de 0,2mm apresentam uma resolução espacial média de 

0,4mm, enquanto imagens com voxel de 0,3 e 0,4mm apresentam resolução 

espacial de 0,7mm (BALLRICK et al., 2008). Tábuas ósseas com espessura menor 

que a resolução espacial da imagem podem não ser aparentes na TCCB, 

redundando em um diagnóstico falso-positivo para deiscências ósseas, ou ainda, em 
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avaliações quantitativas que subestimem o nível das cristas ósseas (SUN et al., 

2011). Por isso, recomenda-se cautela ao realizar conclusões baseadas em 

dimensões menores que a resolução espacial da imagem (MOLEN, 2010). Em 

Ortodontia, a dimensão do voxel mais utilizada equivale a 0,4 e 0,3mm (SUN et al., 

2011). No entanto, em pesquisas que visam a avaliar as estruturas periodontais 

antes e/ou após o tratamento ortodôntico, recomenda-se adquirir imagens com voxel 

da menor dimensão possível (MOLEN, 2010). No tomógrafo iCAT, a menor 

dimensão do voxel equivale a 0,2mm. O tomógrafo Accuitomo reproduz imagens 

com maior resolução espacial, uma vez que a menor dimensão do voxel equivale a 

0,125mm (LIANG et al, 2010). A dimensão do voxel não influenciou a 

reprodutibilidade de mensurações da espessura das tábuas ósseas, como 

evidenciado no artigo 6 (MENEZES et al., 2010) e mais recentemente por Sun et al. 

(2011). No entanto, imagens com voxel de tamanho reduzido produziram maior 

acurácia na mensuração da espessura e altura das tábuas ósseas vestibular e 

lingual (SUN et al. 2011).  

Além da dimensão do voxel, outra recomendação concernente ao protocolo 

de aquisição de imagem diz respeito ao campo de visão. Quanto menor o campo de 

visão, menor a quantidade de radiação secundária e, conseqüentemente, menor a 

produção de ruído na imagem (MOLEN, 2010). A redução do campo de visão 

aumenta a nitidez da imagem e deve ser recomendado em pesquisas que avaliam 

as tábuas ósseas vestibular e lingual (MOLEN, 2010). A nitidez da imagem também 

pode ser otimizada com tomógrafos que reproduzem maiores escalas de tons de 

cinza, como os com sensores de 16-bit em vez de 12-bit (MOLEN, 2010). 

Afora o protocolo de aquisição de imagem, critérios de padronização 

metodológica podem influenciar a reprodutibilidade de mensurações em imagens 

tridimensionais. A aplicação da TC em pesquisa depende da utilização de 

parâmetros muito bem definidos para a realização de avaliações quantitativas. A 

primeira delas diz respeito à padronização da posição da cabeça. Diferentemente do 

cefalostato utilizado na cefalometria convencional, os tomógrafos não reproduzem a 

mesma posição do paciente em todos os exames, pela ausência de um aparato 

físico de estabilização da cabeça. Alguns tomógrafos disponibilizam linhas 

luminosas para guiar a posição da cabeça, porém o paciente pode se movimentar 

durante o exame. Essa característica poderia inviabilizar pesquisas clínicas com 
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avaliações em dois tempos distintos. No entanto, os softwares voltados para 

trabalhar com imagens de tomografia computadorizada disponibilizam recursos para 

a padronização posicional da imagem. Como exposto no artigo 4 (FERREIRA; 

GARIB; COTRIM-FERREIRA, 2010), recomenda-se padronizar a posição da 

imagem da cabeça do paciente previamente à seleção dos cortes desejados. Na 

vista frontal, o plano infraorbitário deve ser posicionado na horizontal (FERREIRA; 

GARIB; COTRIM-FERREIRA, 2010). Na vista lateral, o plano de Frankfurt deve ser 

posicionado na horizontal, enquanto que na vista oclusal, a sutura palatina mediana 

(ENA-ENP) é posicionada na vertical (FERREIRA; GARIB; COTRIM-FERREIRA, 

2010). Alguns softwares não disponibilizam reconstruções tridimensionais de TCCB. 

Nesse caso, a padronização da posição da cabeça deve ser realizada em 

reconstruções multiplanares, utilizando-se os mesmos parâmetros da imagem 

tridimensional (FERREIRA; GARIB; COTRIM-FERREIRA, 2010). A única 

modificação necessária deverá ser a substituição do plano horizontal de Frankfurt, 

na vista lateral, pelo plano palatino ou oclusal (FERREIRA; GARIB; COTRIM-

FERREIRA, 2010). Em pacientes com fissuras palatinas, a impossibilidade de 

visualização do plano palatino determina dificuldades metodológicas na 

padronização inicial da imagem, e o plano oclusal pode ser utilizado para esse 

propósito, como executado no artigo 7 (GARIB et al., 2011). Quando se utilizam 

campos de visões parciais em TCCB, como nos artigos 6 e 8 que escanearam 

somente a mandíbula, a padronização da posição da imagem pode basear-se no 

plano mandibular ou na linha que liga o extremo superior do forame mentoniano, 

direito e esquerdo respectivamente, nas vistas lateral e frontal da imagem. 

O segundo parâmetro que deve ser padronizado em pesquisas com TCCB 

refere-se à seleção dos cortes utilizados para a realização das avaliações. Para a 

avaliação da espessura das tábuas ósseas, tanto cortes axiais como parassagitais 

podem ser utilizados (ARTIGOS 2, 4, 6, 7 e 9; SUN et al. 2011). Para a mensuração 

do nível da crista óssea, devem ser empregados os cortes parassagitais (ARTIGOS 

2, 7, 8 e 9; MISCH, YI; SARMENT, 2006; MOL; BALASUNDARAM, 2008; LUND; 

GRÖNDAHL; GRÖNDAHL, 2010). O nível da crista óssea pode ser mensurado em 

relação à junção cementoesmalte (ARTIGOS 7 e 8, MISCH, YI; SARMENT, 2006; 

MOL; BALASUNDARAM, 2008; EVANGELISTA et al., 2010; LUND; GRÖNDAHL; 
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GRÖNDAHL, 2010) ou em relação ao extremo oclusal da coroa dentária (ARTIGOS 

2 e 9, RUNGCHARASSAENG et al., 2007).  

Com vistas a selecionar os mesmos cortes no sentido axial, antes e após a 

terapia ortodôntica, pode-se utilizar como parâmetro a junção cementoesmalte de 

um determinado dente ou a trifurcação dos molares superiores. Os artigos 2 e 9 

utilizaram a  trifurcação dos molares superiores. Os artigos 4, 7 e 8 utilizaram a 

junção cementoesmalte como parâmetro de padronização. A junção 

cementoesmalte foi utilizada como referência em imagens de TCCB em diversos 

outros trabalhos literários (MISCH, YI; SARMENT, 2006; MOL; BALASUNDARAM, 

2008; KIM; PARK; KOOK, 2009; EVANGELISTA et al., 2010; LUND; GRÖNDAHL; 

GRÖNDAHL, 2010).  

A padronização na seleção de cortes parassagitais deve considerar o centro 

da face vestibular de cada dente, avaliado em um corte axial pré-determinado 

(ARTIGOS 2, 7, 8 e 9). Diante de dentes girovertidos, o corte parassagital deve 

passar pelo extremo vestibular da imagem dentária, visualizado no corte axial, como 

advertido por Molen (2010) e executado nos artigos 2 e 8. 

Estudos recentes com tomografia computadorizada produziram 

conhecimentos acerca da morfologia do osso alveolar e das repercussões 

periodontais da movimentação dentária, com aplicabilidade clínica direta. A tábua 

óssea que recobre os dentes permanentes por vestibular mostra-se bastante 

delgada, principalmente nos dentes ântero-inferiores e nos caninos e pré-molares 

superiores, como revelou o artigo 5 (GARIB et al., 2010). De um modo geral, a tábua 

óssea lingual apresenta uma espessura maior que a tábua óssea vestibular, tanto na 

maxila quanto na mandíbula, com exceção da região dos incisivos inferiores onde se 

visualizam tábuas ósseas pouco espessas tanto por vestibular quanto por lingual 

(ARTIGO 5). Fuhrmann (2002) analisou uma amostra de pacientes ortodônticos 

adultos, por meio da tomografia computadorizada helicoidal, e descreveu que 

deiscências ósseas foram repetidamente observadas na região dos incisivos 

inferiores, mesmo antes do tratamento ortodôntico. Atribuiu essas variações 

anatômicas à desproporção entre o diâmetro vestibulolingual das raízes dentárias e 

a largura do rebordo alveolar, que pode não apresentar volume suficiente para 

circundar todo o volume radicular. Além disso, dentes com posições excêntricas no 
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rebordo alveolar, como incisivos e caninos apinhados, constituem fatores de risco 

para deiscências ósseas (FUHRMANN, 2002). Por outro lado, a inclinação 

vestibulolingual inicial dos incisivos inferiores parece não constituir indicador de risco 

para a presença de deiscências ósseas vestibulares (ARTIGO 8). As giroversões 

dos incisivos superiores permanentes, freqüentemente observadas em pacientes 

com fissuras labiopalatinas, bem como a própria presença da fissura atravessando o 

rebordo alveolar, não se associam com a presença de deiscências ósseas naturais 

(ARTIGO 7). 

A expansão rápida da maxila (ERM) representa um dos procedimentos mais 

realizados em Ortodontia. O artigo 1 investigou os efeitos dentoesqueléticos da ERM 

em adolescentes, sob a ótica da tomografia computadorizada helicoidal. Tal estudo 

foi realizado pouco antes da introdução da TCCB no Brasil. O método tomográfico 

permitiu avaliar o efeito ortopédico da ERM em diferentes níveis verticais, tanto na 

região de pré-molares como na região dos molares. Estudos com radiografias 

convencionais não poderiam prover informações tão detalhadas, devido à 

sobreposição de imagem, a menos que implantes fossem instalados em diferentes 

regiões maxilares, bilateralmente. O artigo 1 mostrou que a ERM, conduzida na 

adolescência, ocasiona uma separação transversal da maxila, ao nível do palato 

duro, de aproximadamente 65% e 40% da quantidade de expansão do parafuso, 

respectivamente nas regiões de primeiros pré-molares e primeiros molares 

permanentes, com semelhança no desempenho dos expansores tipo Haas e Hyrax. 

O aumento da distância interápices dos dentes de ancoragem, por sua vez, foi maior 

que o efeito ortopédico e equivaleu a 77% a 97% da quantidade de ativação do 

parafuso. A diferença entre o aumento na largura da base maxilar e o aumento na 

distância interápices traduziu o efeito ortodôntico da ERM. Os dentes posteriores 

foram movimentados para vestibular durante a expansão, tanto em nível coronário 

(100% da quantidade de ativação do parafuso) como em nível radicular. 

Como discutido no artigo 5, os movimentos dentários que descentralizam os 

dentes do rebordo alveolar constituem fatores de risco para o desenvolvimento de 

deiscências ósseas. Os artigos 2 e 9 complementam-se e constituem uma 

importante contribuição ao conhecimento das repercussões periodontais da ERM, 

respectivamente nas dentaduras permanente e mista. Por meio da tomografia 

computadorizada helicoidal, o artigo 2 descreveu, provavelmente pela primeira vez 
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in vivo, o desenvolvimento de deiscências ósseas vestibulares nos dentes de 

ancoragem após a ERM, em adolescentes, na dentadura permanente. A figura 4 do 

artigo 2 traduziu de maneira eloqüente, juntamente com os resultados apresentados 

em tabelas, que os dentes posteriores foram movimentados para vestibular através 

do osso alveolar e não conjuntamente com o osso alveolar. Esses resultados foram 

corroborados por um estudo publicado no ano seguinte, empregando uma amostra 

maior de pacientes adolescentes e utilizando a tomografia computadorizada cone-

beam (RUNGCHARASSAENG et al., 2007). Evidenciou-se, por meio da tomografia 

computadorizada, que a expansão lenta do arco dentário superior na dentadura 

permanente e a expansão rápida assistida cirurgicamente também podem contribuir 

para o desenvolvimento de deiscências ósseas (FUHRMANN, 2002; GAUTHIER et 

al., 2011). O artigo 2 levantou a seguinte questão: e quanto à dentadura mista, 

quando a ERM redunda em menor efeito ortodôntico e maior efeito ortopédico, o 

desenvolvimento de deiscências vestibulares também poderia ocorrer? Cinco anos 

mais tarde, o artigo 9 respondeu a essa questão, demonstrando que a ERM, 

executada na dentadura mista precoce, parece não produzir efeitos colaterais 

indesejados sobre o osso alveolar vestibular dos dentes de ancoragem. Dessa 

maneira, a correção das atresias maxilares deveria ser realizada, preferencialmente, 

em fases precoces do desenvolvimento oclusal.  

A viabilidade de visualização e mensuração da espessura e nível das tábuas 

ósseas vestibular e lingual na tomografia computadorizada ampliou as possibilidades 

de pesquisas em Ortodontia. O fácil acesso à tomografia computadorizada cone-

beam e sua dose de radiação reduzida, comparada à TC helicoidal, constituem 

fatores contribuintes. O futuro ainda guarda a possibilidade de investigar os efeitos 

longitudinais da expansão rápida da maxila, o efeito da movimentação dentária em 

direção a regiões com rebordo alveolar atrófico ou enxertado. Recomendam-se, 

ainda, pesquisas que avaliem quais os casos em que a TCCB apresentaria 

benefícios para o diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico, em relação às 

radiografias convencionais. Com base em estudos bem conduzidos, o conhecimento 

dos detalhes anatômicos dos pacientes, bem como a compreensão dos efeitos 

colaterais da movimentação dentária, auxiliarão o Ortodontista a reconhecer os seus 

limites e praticar a especialidade com mais segurança. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Considerando-se os trabalhos apresentados e a discussão dos mesmos, 

conclui-se que: 

 

1. O ortodontista deve ser seletivo ao indicar a tomografia computadorizada 

cone-beam, baseando-se sempre no princípio ALARA. Existem evidências 

que justificam a requisição da TCCB em Ortodontia nos casos envolvendo 

dentes retidos ou anormalidades esqueléticas da ATM. Mais estudos 

devem ser conduzidos para verificar os benefícios da TCCB no diagnóstico 

e plano de tratamento de pacientes com assimetrias faciais, associadas ou 

não a anomalias craniofaciais. 

 

2. A tomografia computadorizada representa um método de diagnóstico com 

acurácia, precisão e sensibilidade elevadas para a utilização em pesquisas 

em Ortodontia. Estudos sobre a morfologia e a remodelação das tábuas 

ósseas vestibular e lingual podem ser viabilizados com o emprego da 

TCCB. Para tanto, a metodologia deve apresentar parâmetros bem 

definidos concernentes ao protocolo de aquisição de imagem, 

padronização da posição da imagem da cabeça e seleção dos cortes 

tomográficos. 
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