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RESUMO 

 

 As imagens radiográficas periapicais, essenciais para a realização e 

para o acompanhamento do sucesso do tratamento endodôntico, em virtude de 

limitações técnicas, não são capazes de oferecer visualização anatômica de 

toda a estrutura dos elementos dentários. Técnicas contemporâneas de 

obtenção de imagens, como a tomografia computadorizada realizada pela 

técnica de feixe cônico (TCFC) parecem ter o potencial de avaliar de forma 

mais adequada a qualidade da obturação e do remanescente radicular, e o 

estado perirradicular. O objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação 

descritiva das imagens obtidas pela técnica de TCFC de 100 elementos 

dentários tratados endodonticamente, buscando os achados referentes a 

obturação dos canais, o estado perirradicular, as lesões de furca e as fraturas 

radiculares. Nos 100 dentes analisados, 83 (83%) apresentavam áreas 

compatíveis com a presença de alteração perirradicular. Dos dentes 

multirradiculares, 51% apresentavam presença de lesão de furca e 47% 

apresentavam lesão perirradicular. Vinte dos 83 dentes com alterações 

perirradiculares (24%) apresentavam imagem sugestiva de fratura radicular. A 

TCFC revelou a existência de diversas alterações radiculares e perirradiculares 

nos dentes tratados endonticamente estudados nesta amostra, sugerindo sua 

utilidade no acompanhamento imaginológico pós-endodontia. 

 

Palavras-chave: tratamento endodôntico; tomografia computadorizada; feixe 

cônico; lesão perirradicular. 
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ABSTRACT 

 

 Periapical radiographs are essential for endodontic treatment and for 

following the tooth response after finishing the treatment. Unfortunately, due to 

their technical limitations, they are not capable of offering a complete 

anatomical view of the whole dental structure. Recent developed techniques, 

such as cone-beam computerized tomography (CBCT) seem to offer a more 

complete picture of the pulp chamber obturation and the remaining dental 

structure, as well as the periradicular status. The aim of our study was to 

descriptively analyze CBCT images obtained from 100 endodntically treated 

teeth, focusing on the obturation of the pulp chamber, periradicular status, 

interadicular alterations and root fractures. From the 100 teeth, 83 (83%) 

presented periradicular alterations. From multiradicular teeth, 51% presented 

with alterations in the interadicular area and 47% showed periradicular 

alterations. Twenty out of 83 teeth presenting periradicular alterations (24%) 

showed also root fractures. CBCT images revealed the presence of several root 

and periradicular alterations in tthe endodontically treated studied teeth in this 

sample, suggesting its utility as an adjunctive auxiliary in the follow-up of teeth 

after endodntic treatment. 

 

Key-words: endodontic treatment; computerized tomography; cone-beam; 

periradicular alterations. 



viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Paciente com 45 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular, lesão de furca e núcleo intraradicular no dente 46 ......... 18 

Figura 2. Paciente com 39 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular no dente 46 ...................................................................... 19 

Figura 3. Paciente com 78 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

fratura radicular e presença de núcleo intraradicular no dente 22 ................... 19 

Figura 4. Paciente com 37 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular, lesão de furca e núcleo intraradicular no dente 37 ......... 20 

Figura 5. Paciente com 63 anos de idade apresentando obturação do canal 

radicular e presença de núcleo intraradicular no dente 35 .............................. 20 

Figura 6. Paciente com 47 anos de idade com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular e núcleo intraradicular no dente 26 ............................................ 21 

Figura 7. Paciente com 37 anos de idade com imagem sugestiva de lesão de 

furca e fratura por trepanação nesta região no dente 16 ................................. 21 

Figura 8. Paciente com 59 anos de idade com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular, fratura, lesão em furca e núcleo intraradicular no dente 26 ...... 22 

Figura 9. Paciente com 54 anos de idade com imagem sugestiva de fratura 

radicular e núcleo intraradicular no dente 13 ................................................... 22 



ix 

 

Figura 10. Paciente com 49 anos de idade com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular no dente 17 ................................................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 O maior objetivo do tratamento endodôntico é controlar a infecção intra-

radicular ou endodôntica, seja em um primeiro tratamento ou em um 

retratamento. A avaliação da resposta a estes tratamentos depende da 

observação dos pacientes quanto à sintomatologia e a avaliação periódica de 

exames de imagem. A avaliação dos sintomas é feita através do relato do 

paciente referente à presença ou não de dor ou quaisquer outros incômodos no 

local ou nas proximidades anatômicas do elemento dentário em questão. Já a 

avaliação dos sinais deve ser feita com a observação clínica do dente e de 

suas estruturas adjacentes, incluindo a observação da presença fístulas, 

edemas ou qualquer outra alteração no local.  

Em associação a esta avaliação clínica, exames radiográficos criteriosos 

são essenciais para avaliar as condições radiculares e perirradiculares dos 

elementos dentários endodonticamente manipulados. Ao longo das últimas 

décadas a radiografia periapical tem sido utilizada como o principal instrumento 

para a avaliação do tratamento endodôntico, tanto em suas etapas iniciais de 

diagnóstico e tratamento, quanto para avaliarmos a qualidade da obturação 

obtida. Além disso, a radiografia periapical serve para as futuras avaliações 

periódicas de acompanhamento da região perirradicular. Quando utilizadas no 

acompanhamento do tratamento, determinam em última análise a avaliação do 

profissional frente ao tratamento endodôntico executado, classificando-o como 

sucesso ou fracasso. 
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Embora seja a metodologia mais difundida para análise da qualidade 

dos tratamentos, é sabido que a utilização de radiografias apresenta limites na 

interpretação das imagens, em especial por não conseguirmos avaliar imagens 

nas três dimensões (largura, altura e profundidade). Essa limitação pode fazer 

com que variações anatômicas radiculares, falhas na obturação, canais 

colaterais, fraturas radiculares incipientes e lesões perirradiculares iniciais e/ou 

pequenas, possam passar ocultas durante as análises clínicas e radiográficas. 

Acrescente-se a essas limitações as falhas técnicas durante a tomada das 

radiografias, que podem facilmente causar distorções nas imagens obtidas. 

Assim, o endodontista tem trabalhado ao longo da história da 

especialidade com dados e informações radiográficas incompletas acerca da 

região perirradicular e dos elementos dentários a serem tratados, devido às 

limitações inerentes às técnicas radiográficas convencionais. O advento das 

tomografias computadorizadas e sua disponibilização como exame 

complementar imaginológico em quase todas as áreas da Medicina e da 

Odontologia somou dados tridimensionais valiosos para a obtenção de 

diagnósticos mais precisos e detalhados, determinando incremento substancial 

no sucesso dos tratamentos propostos. As tomografias computadorizadas 

obtidas pela técnica de feixe cônico foram por certo um dos maiores avanços 

recentes neste sentido para a prática odontológica. Entretanto, os horizontes 

de sua aplicação clínica ainda estão abertos e seus riscos e benefícios em 

cada uma das especialidades, incluindo a Endodontia, e em especial o controle 

imaginológico dos dentes pós-tratamento endodôntico, ainda são objeto de 

estudo.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. HISTÓRICO 

A todo o momento observam-se mudanças de paradigmas e dogmas em 

diferentes segmentos da sociedade. A revolução industrial alterou a forma de 

vida de muitos povos. O mundo contemporâneo presencia um dos agentes 

responsáveis pela revolução do momento - a informática - que particularmente 

beneficiou as áreas da saúde. A aplicação dos benefícios da informática e suas 

relações com os distintos setores da saúde permitiram grande economia de 

tempo, além de influenciar na qualidade de vida. Neste contexto, a Radiologia 

presencia uma constante revolução que, desde a descoberta dos raios X em 8 

de novembro de 1895, quando o físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen fez a 

primeira tomada com raios-x (nome dado pelo cientista à sua descoberta) de 

sua mão, observando a estrutura óssea interna e todas as suas formações 

(WHAITES, 2002), o diagnóstico e o tratamento utilizando imagens se beneficia 

com o surgimento de novas tecnologias que abrem outros horizontes na área 

médica e odontológica. A história da Radiologia Odontológica, por sua vez, 

teve seu início também em 1895, quando o Dr. Otto Walkhoff fez a primeira 

radiografia dentária, da sua própria boca, empregando uma placa fotográfica de 

vidro envolta em papel preto, com um tempo de exposição de 25 minutos 

(BRANDT et al., 1997). 
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2.2. EVOLUÇÃO DAS TÉCNICAS IMAGINOLÓGICAS 

As radiografias convencionais são sem dúvida os exames de imagem 

mais utilizados na prática médica e odontológica até os dias atuais. No entanto, 

a constante evolução do conhecimento e a necessidade cada vez maior de 

melhorar nossa capacidade de observação de imagens no diagnóstico e 

tratamento dentro das diversas áreas da Saúde fizeram com que a 

Imaginologia mostrasse um avanço surpreendente nas últimas décadas. As 

inovações tecnológicas culminaram com o descobrimento de novas técnicas e 

novos conceitos imaginológicos, conhecidos como tomografias, que buscavam 

suprir as limitações das técnicas radiológicas convencionais. De maneira geral, 

as tomografias podem ser classificadas em dois tipos: tomografia convencional 

e tomografia computadorizada, sendo que esta última pode ser ainda 

subclassificada de acordo com o formato do feixe de raios X em tomografia 

computadorizada de feixe em leque (fan-beam computed tomography) e 

tomografia computadorizada de feixe cônico (cone beam computed 

tomography) (TCFC) (SCARFE et al., 2006). 

Tomografia é uma palavra formada pela junção de dois termos gregos - 

tomos e graphos - que significam, respectivamente, camada e escrita. Assim 

sendo, a técnica da tomografia consiste na obtenção de imagens de um 

segmento do corpo em fatias, camadas ou cortes. A palavra tomografia é um 

termo genérico para designar qualquer técnica que gere uma imagem em corte 

de um tecido, sendo esta técnica descrita inicialmente em 1917 (CAVALCANTI 

& SALES, 2008).  
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Nas décadas de 30 e 40 a forma mais utilizada de tomografia era a 

chamada tomografia computadorizada linear. Já na década de 60, Hounsfield & 

Cormark iniciavam um importante trabalho onde conseguiram classificar as 

estruturas corpóreas e as colocaram numa escala chamada Escala de HU 

(unidades de Hounsfield), representativa da capacidade de atenuação 

radiológica dos diversos tecidos. Variando entre os limites da tabela com 

valores que vão de – 1000 (extremo inferior da tabela e correspondente ao ar) 

até + 1000 (extremo superior da tabela e correspondente ao osso cortical), 

apresenta como valor zero o correspondente à água. Ressalta-se ainda na 

Escala de HU a padronização de cores – em tons de cinza – para as diversas 

densidades encontradas, indo novamente do preto (-1000) até o branco 

(+1000). Para o centro da tabela, como seria de se esperar, a água (zero) 

recebe a cor cinza. O estudo de Hounsfield & Cormark resultou no ganho do 

prêmio Nobel de 1979, ajudando na melhoria das formas de aquisição e 

avaliação dos dados obtidos nos exames. Nesta época iniciou-se a utilização 

da tomografia computadorizada convencional a qual, apesar de suas 

magníficas contribuições diagnósticas, com o passar dos anos começou a 

mostrar algumas de suas desvantagens, dentre as quais destaca-se o longo 

tempo de exposição para obtenção das imagens. 

A observação das desvantagens desta técnica levou ao 

desenvolvimento da tomografia computadorizada espiral (CAVALCANTI & 

SALES, 2008). O primeiro caso registrado da prática com esta nova técnica foi 

registrado em 1989 e sua maior vantagem era a redução importante do tempo 

de aquisição das imagens. A despeito da evolução observada com o advento 
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da metodologia espiral, ainda assim o tempo de exposição aos raios X 

permanecia um desafio a ser ultrapassado. 

Entretanto em 1999 iniciava-se na Europa (mais especificamente na 

Alemanha) a utilização da tomografia computadorizada de feixe cônico, 

chegando em 2001 nos Estados Unidos (CAVALCANTI & SALES, 2008). 

Recentemente, a tomografia computadorizada obtida pela técnica cone 

beam ou do feixe cônico (TCFC) introduziu a terceira dimensão na 

Odontologia, beneficiando especialidades que até então não usufruíam da 

tomografia computadorizada (TC) médica nos ambulatórios e clínicas por falta 

de especificidade destes exames na Odontologia. Embora a técnica de feixe 

cônico tenha sido descrita primeiramente que a técnica de feixe em leque, esta 

última vem sendo utilizada de forma muito mais difundida na comunidade 

médica ao longo dos anos. A TCFC foi novamente preconizada como técnica 

mais avançada para solução de diagnósticos por imagens na Odontologia, 

obtendo rapidez e segurança no planejamento do tratamento. As imagens 

obtidas por esta técnica têm tamanho real em escala 1:1, possibilitando uma 

melhor visualização e mensuração mais precisa das estruturas. Além disso, as 

imagens têm uma melhor resolução, muito embora também apresentem 

limitações na visualização das imagens (como, por exemplo, a presença de 

artefatos metálicos das restaurações odontológicas), em menor escala quando 

comparada à técnica de feixe em leque. (BISSOLI et al., 2007; DA COSTA, 

2008). 

 A técnica de TCFC é capaz de aplicar a tecnologia tridimensional para a 

observação da região maxilofacial, utilizando um feixe cônico de radiação 
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associado a um receptor de imagens bidimensionais. Nesta técnica, o conjunto 

fonte de raios X e o receptor de imagens giram 360º uma única vez em torno 

da região de interesse. Durante este giro, múltiplas projeções bidimensionais 

em ângulos diferentes são obtidas e enviadas ao computador contendo toda a 

informação necessária para compor a matriz da imagem tridimensional. Ao 

contrário da tomografia computadorizada de feixe em leque - que necessita de 

tantas voltas quanto forem as espessuras de corte e o tamanho da estrutura - o 

diagnóstico por imagens pela técnica de feixe cônico realiza apenas um giro, 

resultando em menor exposição do paciente à radiação sendo assim outra 

vantagem desta técnica em comparação com as tomografias 

computadorizadas em feixe em leque, oferecendo ao paciente mais segurança. 

(FARMAN & SCARFE, 2006; SCARFE et al., 2006; DA COSTA, 2008). 

 

 

2.3. A UTILIZAÇÃO DA TCFC NA ENDODONTIA 

O diagnóstico e o acompanhamento das doenças inflamatórias 

perirradiculares requerem a utilização de exames clínicos e radiográficos 

(GRÖNDAHL & HUUMONEN, 2004). Diversas dessas alterações, como a 

periodontite apical crônica e cisto periapical, usualmente apresentam-se 

assintomáticos e, portanto, os exames radiográficos são essenciais em sua 

rotina diagnóstica. Infelizmente, muito embora sejam de simples execução, as 

radiografias intraorais convencionais (radiografias periapicais) apresentam 

grandes limitações, visto que a imagem obtida apresenta a estrutura a ser 

examinada apenas em duas de suas 3 dimensões (HUUMONEN & ORSTAVIK, 
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2004). As novas descobertas e os aprimoramentos advindos com o tempo 

fizeram com que algumas técnicas acessórias, como as variações de 

angulações nas radiografias propostas por Clark, e o desenvolvimento de 

novas tomadas radiográficas para utilização na Odontologia, como as 

radiografias panorâmicas propostas por Paatero, diversificassem e ampliassem 

as utilizações das radiografias convencionais nas diversas especialidades 

odontológicas, mantendo, entretanto, suas limitações básicas. 

 Especialmente para a Endodontia, pela necessidade de visualização de 

alterações morfológicas por vezes microscópicas, o advento das tomografias 

computadorizadas de feixe em leque mostrou-se de aplicação limitada, em 

virtude das dificuldades em mostrar detalhadamente esse micro-ambiente tão 

específico e pontual. Em contrapartida, a TCFC tem oferecido ao endodontista 

a possibilidade de uma imagem mais rica em detalhes da região apical, além 

de imagens mais direcionadas à região a ser analisada, oferecendo ao 

profissional a possibilidade de visualizar alterações que com as demais 

técnicas tomográficas não eram possíveis, tais como fraturas radiculares 

oblíquas, lesões perirradiculares incipientes, dilacerações radiculares e nódulos 

pulpares (SOARES et al., 2007; DA COSTA, 2008). 

 Nesta técnica, as diferentes densidades dos tecidos permitem obter uma 

imagem mais próxima das alterações tridimensionais, permitindo o diagnóstico 

mais preciso da extensão e delimitação das alterações perirradiculares, 

determinando maiores probabilidades de sucesso para o tratamento 

endodôntico (FARMAN & SCARFE, 2006; SIMON et al., 2006; PATEL et al., 

2007). Alguns estudos têm sugerido ainda que as imagens obtidas pela TCFC 
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são capazes de fornecer indícios para o diagnóstico diferencial entre cistos e 

granulomas perirradiculares, através das diferenças de conteúdo (sólido, fluido 

ou cavitário) destas lesões (JUNG et al., 2005; SIMON et al., 2006; COTTON et 

al., 2007; PATEL et al., 2007). 

 SOARES et al. (2007) sugeriram que o sistema de TCFC apresenta mais 

vantagens do que outros sistemas tomográficos e que, apesar do alto custo 

dos aparelhos, a tendência é que este sistema seja cada vez mais empregado 

dentro das diversas áreas da Odontologia, incluindo a Endodontia. A despeito 

das evidências de sua importância no planejamento e no próprio tratamento 

endodôntico, há escassez de trabalhos na literatura que mostrem a utilidade as 

TCFC no acompanhamento dos dentes tratados endodonticamente, buscando 

estudar as variáveis relacionadas ao sucesso ou fracasso endodôntico 

passíveis de investigações através de imagens. 

 SIQUEIRA et al. (2005) realizaram um estudo para determinar a 

prevalência de lesões perirradiculares em canais obturados em uma população 

brasileira, analisando radiografias periapicais de 2051 dentes obturados. A taxa 

de sucesso obtida através da avaliação do status perirradicular e da qualidade 

da obturação coronária foi de 49,7%. No entanto, quando foram analisados 

apenas os 1167 (56,9%) dentes com tratamento endodôntico adequado, esta 

taxa elevou-se para 65,4% e, contrariamente, quando foram analisados os 

casos com tratamento endodôntico inadequado (43,1% dos dentes), esta taxa 

foi de 29,1%. De maneira geral, o percentual de sucesso encontrado nos casos 

com o tratamento endodôntico adequado foi significativamente maior quando 

comparado ao grupo com tratamento inadequado, independentemente da 



10 

 

qualidade ou da presença da restauração coronária. Estes autores concluíram 

que a qualidade do tratamento endodôntico aplicado e a qualidade da 

restauração coronária têm grande significado na saúde perirradicular, mas a 

qualidade da obturação endodôntica é tida como o principal fator para se obter 

o sucesso na clínica endodôntica. 

PATEL et al. (2009b), observaram ainda que as imagens obtidas com 

radiografias periapicais são ainda menos fidedignas quando levamos em 

consideração a existência de erros comuns durante suas tomadas dentro dos 

consultórios, tais como as alterações no paralelismo, a movimentação e a 

dificuldade no posicionamento do paciente e as flutuações na quantidade de 

radiação empregada. 

Neste cenário, cabe lembrar que a necessidade do conhecimento da 

topografia e da anatomia microscópica da região apical da raiz e sua relação 

com os tecidos perirradiculares são consideradas há muito tempo um requisito 

reconhecidamente fundamental para o sucesso da terapia endodôntica 

(KUTTLER, 1955). O diagnóstico por imagem vem passando por uma série de 

avanços tecnológicos, demandando do cirurgião-dentista a obrigação de 

manter-se suficientemente atualizado para que possa indicar corretamente 

cada tipo de exame, visando o diagnóstico mais preciso e, consequentemente, 

o planejamento mais adequado do tratamento (GARIB et al., 2007; SOARES et 

al., 2007). 
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3. OBJETIVO  

 

 O objetivo do presente estudo foi analisar descritivamente 100 casos de 

dentes tratados endodonticamente através de imagens obtidas por TCFC, 

apontando a incidência de rarefações perirradiculares, fraturas e rarefação na 

região de furca das raízes dos dentes multiradiculares. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. SELEÇÃO DA AMOSTRA  

Para o estudo foram analisadas imagens de 100 elementos dentários 

tratados endodonticamente provenientes de exames de TCFC obtidos a partir 

de um mesmo centro de diagnóstico por imagens (Centro Radiológico Doc 

Digital, localizado á Av. Indianópolis, 2155, São Paulo/SP – Brasil). Todas as 

TCFC foram obtidas a partir do tomógrafo i-CAT (Imaging Sciences, Hatfield - 

Pennsylvania, Estados Unidos), com o protocolo de 40 segundos e 0,2 mm de 

espessura e avaliadas através do software i-CAT Viewer (Imaging Sciences, 

Hatfield - Pennsylvania, Estados Unidos). 

As imagens tomográficas dos elementos dentários utilizados no estudo 

foram selecionadas aleatoriamente pela radiologista responsável pelo Centro 

de Diagnóstico, de forma seqüencial, retrospectivamente a partir do registro 

mais recente nos arquivos do serviço, até que se alcançasse o número de 100 

elementos dentários. As imagens de cada caso selecionado foram 

acompanhadas apenas pelas informações referentes à idade e ao gênero dos 

pacientes, sem nenhuma outra informação que permitisse sua identificação. 

Não foi considerado critério de seleção dos casos nenhum parâmetro sócio-

demográfico, clínico, anatômico ou de localização dos dentes. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (Anexo 2) e contou adicionalmente com a 

declaração de uso das imagens tomográficas (Anexo 1).  
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4.2. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Os critérios de inclusão incluíram a disponibilidade de imagens axiais, 

coronais e sagitais de cada caso, e que apresentassem qualidade e nitidez na 

área a ser avaliada. Todos os elementos dentários associados apresentavam 

tratamento endodôntico realizado, independentemente do tempo de realização 

e qualidade da obturação.  

 

4.3. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos do estudo dentes com imagens tomográficas 

inadequadas (com os cortes sagitais, axiais e coronais sem uma boa 

visualização), imagens que não tivessem sido obtidas segundo o protocolo 

citado acima e elementos dentários que possuíssem restaurações metálicas 

que tivessem causado interferência na qualidade das imagens, em virtude da 

presença de artefatos. 

  

4.4. ANÁLISE DAS IMAGENS 

Para padronização da análise das imagens nos três planos os dentes 

foram colocados em posição vertical e perpendicular através de recursos do 

programa i-Cat Viewer. Foi realizada a análise visual das imagens observando 

o status perirradicular (ausência ou presença de imagem radiolúcida e aumento 

do ligamento periodontal). 

 Os critérios de análise foram: 

 - ausência de alteração (imagem do espaço correspondente ao 

ligamento periodontal sem alterações);  
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 - presença de alteração (imagem do espaço do ligamento periodontal 

com alterações); 

 - presença de imagens sugestivas de trincas e fraturas; 

 - presença de alterações na região de furca, no caso de elementos 

dentários multirradiculares;   

 - presença de núcleo intraradicular; 

 

4.5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As informações obtidas foram inseridas em um banco de dados e em 

uma planilha do programa Excel e os resultados obtidos foram expostos de 

forma descritiva. 
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5. RESULTADOS 

 

 O grupo estudado foi composto por 64 pacientes do gênero feminino e 

36 pacientes do gênero masculino, com média de idade de 48 anos (variando 

dos 17 aos 78 anos de idade). 

Nos 100 elementos dentários analisados, 83 (83%) apresentavam áreas 

compatíveis com a presença de alteração perirradicular. Avaliando esta 

distribuição por gênero, observou-se que, nos 64 dentes de pacientes 

femininos avaliados, 55 (86%) apresentavam alteração perirradicular, ao passo 

que 28 (78%) dos 36 dentes de pacientes masculinos avaliados apresentavam 

alteração perirradicular. 

Com relação aos tipos de dentes avaliados, 30 casos envolviam dentes 

uniradiculares e 70 casos dentes multiradiculares. Destes últimos, 36 (51%) 

apresentavam presença de lesão de furca e 33 (47%) apresentavam lesão 

perirradicular. 

Dos 83 elementos que apresentavam áreas compatíveis com a presença 

de alteração perirradicular, 20 (24%) apresentam imagem sugestiva de fratura 

radicular. Quinze destes elementos apresentavam núcleo intraradicular e em 7 

casos as fraturas radiculares foram encontradas nas regiões onde os núcleos 

terminavam. 

A tabela 1 mostra o perfil demográfico e das alterações tomográficas 

observadas nos 100 elementos dentários e as figuras 1 a 10 mostram 

exemplos de imagens encontradas nos estudo. 
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Tabela 1. Distribuição dos 100 elementos estudados com relação aos 

parâmetros demográficos e imaginológicos. 

Caso Gênero Idade Dente Alteração 
perirradicular 

Lesão de 
furca 

Fratura 
radicular 

Núcleo 
intraradicular 

1 F 45 46 SIM SIM NÃO SIM 

2 M 46 12 SIM — NÃO SIM 

3 M 46 11 SIM — SIM SIM 

4 M 46 21 NÃO — NÃO SIM 

5 M 46 36 SIM SIM NÃO NÃO 

6 F 39 46 SIM NÃO NÃO NÃO 

7 M 78 22 NÃO — SIM SIM 

8 M 37 37 SIM SIM NÃO SIM 

9 F 63 35 NÃO NÃO NÃO SIM 

10 F 62 17 SIM SIM NÃO SIM 

11 F 62 14 SIM NÃO NÃO SIM 

12 F 62 11 SIM — NÃO SIM 

13 F 62 22 NÃO — NÃO NÃO 

14 F 62 26 SIM SIM NÃO NÃO 

15 F 62 36 SIM SIM NÃO NÃO 

16 F 62 46 SIM SIM NÃO SIM 

17 F 47 26 SIM NÃO NÃO SIM 

18 F 37 16 NÃO SIM SIM NÃO 

19 F 36 11 SIM — NÃO NÃO 

20 F 36 21 SIM — NÃO NÃO 

21 F 36 26 SIM NÃO NÃO SIM 

22 F 36 36 SIM NÃO NÃO NÃO 

23 F 36 46 SIM NÃO NÃO NÃO 

24 M 59 26 SIM SIM SIM SIM 

25 M 54 13 NÃO — SIM SIM 

26 M 49 17 SIM NÃO NÃO NÃO 

27 F 61 11 NÃO — SIM SIM 

28 M 51 12 SIM — NÃO NÃO 

29 M 51 27 SIM NÃO NÃO NÃO 

30 M 54 46 SIM SIM NÃO NÃO 

31 M 54 36 NÃO SIM NÃO SIM 

32 M 54 16 SIM SIM NÃO NÃO 

33 M 54 26 NÃO SIM NÃO SIM 

34 F 34 15 SIM — NÃO SIM 

35 F 47 15 SIM — NÃO SIM 

36 F 47 25 SIM NÃO NÃO SIM 

37 F 47 26 SIM SIM NÃO SIM 

38 F 59 14 SIM SIM NÃO SIM 
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39 M 38 21 SIM — NÃO SIM 

40 M 63 24 SIM NÃO NÃO SIM 

41 F 17 41 SIM — NÃO NÃO 

42 F 17 42 SIM — NÃO NÃO 

43 M 50 26 SIM NÃO NÃO NÃO 

44 M 50 27 SIM NÃO NÃO SIM 

45 F 56 16 SIM SIM NÃO NÃO 

46 F 56 15 SIM NÃO NÃO NÃO 

47 F 56 14 NÃO NÃO NÃO NÃO 

48 F 38 46 SIM SIM SIM NÃO 

49 F 45 37 SIM SIM NÃO NÃO 

50 F 34 11 SIM — NÃO NÃO 

51 F 34 22 NÃO — SIM NÃO 

52 F 46 16 SIM SIM SIM NÃO 

53 F 46 17 SIM NÃO SIM SIM 

54 F 46 23 NÃO — SIM SIM 

55 F 46 26 SIM SIM SIM SIM 

56 M 42 46 NÃO NÃO NÃO NÃO 

57 M 55 38 SIM SIM SIM NÃO 

58 M 55 37 SIM SIM NÃO SIM 

59 M 55 36 SIM NÃO NÃO SIM 

60 M 55 35 NÃO — SIM SIM 

61 M 55 34 SIM NÃO NÃO SIM 

62 M 55 31 SIM — NÃO SIM 

63 M 55 26 SIM SIM NÃO SIM 

64 M 55 27 SIM SIM NÃO SIM 

65 F 77 16 SIM SIM NÃO SIM 

66 F 77 23 SIM NÃO SIM SIM 

67 F 77 25 SIM — NÃO SIM 

68 F 77 24 SIM NÃO NÃO SIM 

69 F 77 26 SIM SIM NÃO NÃO 

70 F 77 47 SIM SIM NÃO SIM 

71 F 77 46 SIM SIM NÃO SIM 

72 F 77 36 SIM NÃO NÃO SIM 

73 F 42 27 SIM NÃO NÃO SIM 

74 F 42 26 SIM NÃO NÃO SIM 

75 F 42 24 SIM NÃO NÃO SIM 

76 F 50 26 SIM SIM SIM SIM 

77 M 38 36 SIM SIM NÃO SIM 

78 F 53 17 SIM NÃO NÃO NÃO 

79 F 44 21 NÃO — SIM SIM 

80 F 45 16 SIM NÃO NÃO SIM 

81 F 45 15 SIM — NÃO SIM 

82 F 45 14 SIM NÃO NÃO SIM 
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83 F 45 21 SIM — NÃO SIM 

84 F 45 22 SIM — SIM SIM 

85 F 45 27 SIM SIM NÃO SIM 

86 M 66 27 SIM SIM NÃO SIM 

87 M 49 11 SIM — NÃO SIM 

88 M 49 12 SIM — NÃO SIM 

89 M 49 13 NÃO — NÃO SIM 

90 F 49 26 SIM SIM SIM SIM 

91 F 65 36 SIM SIM NÃO SIM 

92 F 65 37 SIM SIM NÃO SIM 

93 F 45 16 SIM NÃO NÃO SIM 

94 F 45 26 SIM NÃO NÃO SIM 

95 M 43 46 SIM NÃO NÃO NÃO 

96 F 35 21 NÃO — NÃO SIM 

97 M 52 36 SIM SIM NÃO SIM 

98 F 37 36 SIM NÃO NÃO NÃO 

99 F 47 27 SIM NÃO SIM SIM 

100 M 46 26 SIM NÃO NÃO SIM 

 

 

 

Figura 1. Paciente com 45 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular e lesão de furca no dente 46. 



19 

 

 

Figura 2. Paciente com 39 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular no dente 46. 

 

Figura 3. Paciente com 78 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

fratura radicular e presença de núcleo intraradicular no dente 22. 
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Figura 4. Paciente com 37 anos de idade apresentando imagem sugestiva de 

lesão perirradicular, lesão de furca e núcleo intraradicular no dente 37. 

 

Figura 5. Paciente com 63 anos de idade apresentando obturação do canal 

radicular e presença de núcleo intraradicular no dente 35. 
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Figura 6. Paciente com 47 anos de idade com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular e núcleo intraradicular no dente 26. 

 

Figura 7. Paciente com 37 anos de idade com imagem sugestiva de lesão de 

furca e fratura por trepanação no dente 16. 
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Figura 8. Paciente com 59 anos de idade com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular, fratura radicular e lesão em furca no dente 26. 

 

Figura 9. Paciente com 54 anos de idade com imagem sugestiva de fratura 

radicular e núcleo intraradicular no dente 13. 
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Figura 10. Paciente com 49 anos de idade com imagem sugestiva de lesão 

perirradicular no dente 17. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os exames por imagens disponíveis para diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento de pacientes nas diversas especialidades da Odontologia 

têm evoluído com o passar dos anos. Há pouco mais um século estava sendo 

descoberta a radiografia e até pouco tempo os consultórios e clínicas 

odontológicas se diferenciavam por possuir equipamentos radiográficos 

convencionais. A TCFC é uma das mais recentes inovações na área da 

Imaginologia em Odontologia e seu potencial de utilização na profissão é cada 

vez mais explorado. A TCFC foi o método de obtenção de imagens escolhido 

para este estudo por ser o método mais recente e com resultados mais 

promissores dos últimos anos para fins odontológicos e por estar crescendo a 

cada dia na clínica odontológica. 

Em virtude da possibilidade da obtenção de imagens em 3 dimensões 

(altura, largura e profundidade) das estruturas dentárias e dos tecidos 

adjacentes, na Endodontia a TCFC permite acuidade na interpretação de 

alterações perirradiculares discretas, lesões incipientes de furca, presença de 

pequenas trincas e/ou fraturas, avaliação da presença do retentor intraradicular 

e de sua adaptação às paredes da estrutura dentária, dentre outros achados 

que a radiografia convencional não consegue fornecer. As desvantagens desta 

técnica ainda são seu alto custo em comparação à uma radiografia periapical, 

as dificuldades na visualização das imagens obtidas de elementos com 

presença de artefatos metálicos das restaurações, a exposição à radiação  

maior quando comparada a radiografia periapical e a necessidade de um 
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profissional especializado para a análise deste tipo de imagem, capaz de 

extrair das imagens todas as informações que possam ser úteis ao tratamento. 

JORGE et al. (2008) em seu estudo concluiu que a TCFC foi capaz de 

diagnosticas lesões perirradiculares em estágios iniciais que a radiografia 

periapical não foi possível visualizar. Nas radiografias convencionais existem 

limitações das quais se destacam a não visualização de alterações anatômicas, 

sobreposições de imagens e estruturas que o clínico não consegue evitar. Já a 

TCFC consegue fornecer imagens sem a interferência destes fatores e, ainda, 

promovendo uma melhor visualização das áreas de interesse e uma avaliação 

mais precisa do estado perirradicular (LOFTHAG-HANSEN et al., 2007 ; 

PATEL, 2009 ; PATEL et al., 2009). 

Para SOARES et al. (2007) e DA COSTA (2008) a TCFC tem oferecido 

ao endodontista a possibilidade de uma imagem mais rica em detalhes da 

região apical, além de imagens mais direcionadas à região a ser analisada, 

oferecendo ao profissional a possibilidade de visualizar alterações que com as 

demais técnicas tomográficas não eram possíveis, principalmente fraturas 

radiculares oblíquas, lesões perirradiculares incipientes, dilacerações 

radiculares e nódulos pulpares.  

ESTRELA et al. (2008) avaliaram a presença ou não de lesão 

perirradicular utilizando a radiografia panorâmica, radiografia periapical e a 

TCFC e concluíram que a TCFC detectou com mais freqüência a presença de 

lesão perirradicular. 
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ESTRELA et al. (2009) fizeram um estudo para analisar retentores 

intraradiculares e a presença de lesão perirradicular utilizando radiografias e 

TCFC, apresentando como resultado a presença de lesão perirradicular em 

38,9% dos casos tratados utilizando radiografia periapical e 60,2% com a 

TCFC, demonstrando a maior efetividade da TCFC na detecção das lesões 

perirradiculares. 

BISSOLI et al. (2007) e DA COSTA (2008) ressaltaram que a TCFC 

mostra imagens em tamanho real em escala de 1:1, possibilitando uma melhor 

resolução e mensuração mais precisa das alterações observadas. Observaram, 

entretanto, que muito embora apresentem limitações na visualização das 

imagens (como, por exemplo, a presença de artefatos metálicos das 

restaurações odontológicas), estas limitações estão em menor escala quando 

comparadas às técnicas tomográficas de feixe em leque. 

SOARES et al. (2007) comentaram sobre a importância da TCFC no 

planejamento e no próprio tratamento endodôntico, chamando a atenção para a 

escassez de trabalhos na literatura que mostrem a utilidade da TCFC também 

no acompanhamento dos dentes tratados endodonticamente. 

A realidade encontrada em clínicas e consultórios odontológicos, 

entretanto, faz com que este tipo de instrumento seja utilizado geralmente nos 

casos nos quais a avaliação clínica e a observação do exame radiológico no 

pós tratamento sejam inconclusivos. Sendo assim, não é fiel o resultado 

encontrado em uma avaliação aleatória com tomografias para avaliação de 

sucesso do tratamento endodôntico, pois a grande maioria dos casos poderia 
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tratar-se de fracassos, seja por falha no tratamento, seja pela presença de 

trincas e fraturas, ou pela demora em restaurar o elemento, todos fatores que 

possam elevar o índice de fracasso no tratamento endodôntico.  

Cabe ressaltar que devido aos fatores apresentados não é prudente 

considerar que os 83 casos nos quais foram encontradas alterações 

perirradiculares constituam fracasso no tratamento endodôntico. Este estudo 

não teve acesso a informações essenciais para esta associação, tais como as 

datas de realização dos tratamentos endodônticos, o período decorrido entre o 

tratamento e o exame radiológico, o desconhecimento da técnica empregada 

no tratamento, a sintomatologia dos pacientes, bem como não ser conhecida a 

circunstância que levou o profissional a se utilizar deste meio para o 

diagnóstico. Outra consideração a ser feita é o fato deste estudo ser 

retrospectivo e transversal, no qual não se pode afirmar sobre a evolução ou 

involução do tratamento, se a lesão pré-existia, e se está diminuindo ou 

aumentando de tamanho. 

A freqüência de alterações radiculares e perirradiculares em dentes 

tratados endodonticamente encontradas neste estudo através da análise de 

imagens provenientes de TCFC reforça a importância de considerar esta 

técnica de obtenção de imagens na prática da Endodontia. Mais estudos 

correlacionando a sintomatologia dos pacientes com a evolução pós-tratamento 

endodôntico dos elementos dentários são necessáriso para verificar a 

importância das alterações encontradas em nossos resultados.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Alterações perirradiculares, fraturas radiculares e rarefações na região 

de furca foram encontradas em 83%, 24% e 50% das imagens obtidas por 

TCFC de 100 elementos dentários, reforçando a utilidade deste método no 

acompanhamento de dentes tratados endodonticamente.     
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ANEXO 1  

 

 

DECLARAÇÃO DE USO DE MATERIAL CIENTÍFICO 

 

Eu, Mariana Natale de Paula Pereira, RG 28997931-6, CRO-SP 86653, 

declaro para os devidos fins e efeitos de direito que obtive as imagens oriundas 

dos exames de tomografia computadorizada pela técnica de feixe cônico (“cone 

beam”) utilizadas no estudo ―Análise descritiva de casos de tratamento 

endodôntico através de tomografia computadorizada de feixe cônico‖ dos 

arquivos do Centro Radiológico Doc Digital, localizado na Av. Indianópolis, 

2155, São Paulo/SP – Brasil, sob responsabilidade clínica da Dra. Isabela 

Cajano, portadora do RG número 9797013, CRO-SP 26669. 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2010 

 

Mariana Natale de Paula Pereira 

RG 28997931-6 - CRO-SP 86653 
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ANEXO 2 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá. 

Número do protocolo da aprovação: CAAE 0155.0.308.000-01. 


