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RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO VOLUMÉTRICA DE LESÕES PERIAPICAIS SIMULADAS – 

ESTUDO IN VITRO 

 

 

AUTORA: Jéssica Lopes Trindade 

ORIENTADOR: Carlos Alexandre Souza Bier 

COORIENTADORA: Gabriela Salatino Liedke 

 

 

A periodontite apical é uma evolução da necrose pulpar, caracterizada pela reabsorção óssea 

na região apical de um dente. Existem diversos métodos para diagnosticar e monitorar essas 

lesões, sendo a radiografia periapical o mais utilizado. Com o passar dos anos, o uso da 

tomografia computadorizada (TC) em Odontologia tem se difundido, principalmente a partir 

do advento da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC), devido à menor dose 

de radiação quando comparada à TC Multidetectores (TCMD). No entanto, novos estudos 

propuseram o uso de TCMD para a região maxilofacial empregando protocolo com menor 

dose de radiação. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia da TCMD com 

protocolo de baixa dose de radiação para medição do volume de lesões periapicais simuladas, 

comparando com protocolo padrão da TCMD e com protocolos da TCFC. Dezoito dentes 

monorradiculares foram incluídos em alvéolos simulados em cinco blocos ósseos; na região 

periapical desses alvéolos foram simuladas lesões periapicais. Quatro protocolos de aquisição 

tomográficos foram empregados: TCFC com FOV restrito (90kV, 10mA, 0,2mm-voxel), 

TCFC com FOV amplo (120kV, 5mA, 0,2mm-voxel), TCMD com protocolo padrão (120kV, 

50mA, 0,62mm-voxel) e TCMD com protocolo com baixa dose de radiação (120kV, 10mA, 

0,62mm-voxel). Todas as imagens DICOM foram avaliadas por um único examinador 

treinado e calibrado (ICC 0,991) no software de segmentação ITK-SNAP. O padrão ouro foi 

obtido por meio da moldagem das cavidades com silicona de adição fluída regular e pesagem 

individual de cada moldagem em balança analítica de precisão. Os dados foram avaliados 

pelo teste ANOVA de uma via; o nível de significância considerado foi P < 0,05. Como 

resultados deste estudo, foi verificada ausência de diferença estatística entre os grupos 

avaliados (p = 0,975), não havendo diferença quanto ao aparelho de tomografia, FOV ou 

voxel utilizados. A TCMD com baixa dose de radiação apresentou performance semelhante 

aos demais métodos padrão de referência para mensuração de volume de cavidades ósseas, de 

interesse do cirurgião-dentista.  

 

 

Palavras-chave: Periodontite Apical. Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico. 

Tomografia Computadorizada Multidetectores. Pesos e medidas. 
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Apical periodontitis is an evolution of pulpal necrosis, characterized by bone resorption in the 

apical region of a tooth. There are diverse methods for diagnosing and monitoring these 

lesions, being periapical radiographs the most used. Over the years, the use of computed 

tomography (CT) scans in Dentistry has spread, especially since the advent of Cone-Beam 

Computed Tomography (CBCT), due to its low radiation dose when compared to 

Multidetector CT (MDCT). However, new studies have proposed the use of MDCT for the 

maxillofacial region using a lower radiation dose protocol. Therefore, the objective of this 

study was to evaluate the accuracy of low-dose MDCT for volumetric measurement of 

simulated periapical lesions, comparing it with standard MDCT protocol and with CBCT 

protocols. Eighteen monoradicular teeth were included into simulated alveoli in five bone 

blocks; periapical lesions were simulated in the periapical region of these alveoli. Four 

acquisition protocols were used: small FOV CBCT (90kV, 10mA, 0,2mm-voxel), full FOV 

CBCT (120kV, 5mA, 0,2mm-voxel), standard MDCT (120kV, 50mA, 0,62mm-voxel), and 

low-dose MDCT (120kV, 10mA, 0,62mm-voxel). All DICOM images were evaluated by a 

single trained and calibrated examiner (ICC = 0.991) using ITK-SNAP segmentation 

software. The gold standard was obtained by the impressions of the lesions with regular fluid 

addition silicone and individual weighing using a precision analytical balance. Data were 

evaluated by one-way ANOVA test; the significance level was P <0.05. As results, no 

statistical differences (p = 0.975) were found among the four protocols, regarding the 

tomography device, FOV, or voxel size. Low-dose MDCT presented similar performance to 

the other reference standard methods for measuring the volume of bone cavities, of interest of 

the dentist. 

 

 

Keywords: Apical Periodontitis. Cone Beam Computed Tomography. Computerized 

Tomography Multidetectors. Weights and Measures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A periodontite apical (PA) é a progressão da necrose pulpar, caracterizada pela 

inflamação e destruição dos tecidos perirradiculares causados por bactérias provenientes do 

canal radicular (NAIR, 2004; HOLLAND et al., 1983). Os sintomas são distintos conforme 

sua progressão e, em casos mais avançados, observa-se principalmente reabsorção óssea 

periapical (ABBOT, 2004). O diagnóstico correto e seu tratamento são de extrema 

importância, pois a PA trata-se de uma doença prevalente na população mundial (WEIGER et 

al., 1997; TERÇAS et al., 2006; BERLINK et al., 2015) e a presença da mesma demonstra 

alterar a taxa de sucesso do tratamento endodôntico (HOLLAND et al., 1983; SJOGREN et 

al., 1990; NG, MANN e GULABIVALA, 2011; IMURA et al., 2007).  

As radiografias intraorais têm sido amplamente utilizadas para o diagnóstico da PA. 

Porém, elas apresentam uma imagem em duas dimensões (2D), o que dificulta a interpretação 

das estruturas, devido à sobreposição. O desenvolvimento da tomografia computadorizada 

(TC) permitiu a avaliação tridimensional (3D) das estruturas anatômicas, melhorando a 

análise das estruturas mais complexas (LIANG et al., 2010). A TC permite enxergar todas as 

estruturas em camadas, fornecendo a imagem em três planos ortogonais: axial, sagital e 

coronal (GARIB et al., 2007; ANGELOPOULOS et al., 2012). 

 Dois tipos de TC estão disponíveis para utilização clínica na Odontologia: a 

tomografia computadorizada de feixe em leque, multislise ou multidetector (TCFL, TCMS ou 

TCMD) e a tomografia computadoriza de feixe cônico, ou cone beam (TCFC ou TCCB). Os 

dois tipos de tomografias têm em comum a utilização da radiação X, mas divergem muito em 

custos, aparelhos, princípios de aquisição da imagem e doses de radiação (GARIB et al., 

2007). O uso da TCMD fica mais restrito aos hospitais ou centros médicos, pois permite a 

aquisição de todas as partes do corpo, com boa resolução de contraste. Já a TCFC é focada 

para obtenção de imagem dos tecidos duros da região maxilofacial. Além disso, a TCFC 

apresenta a vantagem de menor dose de radiação para o paciente, quando comparada à TCMS 

(GARIB et al., 2007).   

Recentemente, alguns autores propuseram a utilização da TCMD com baixa dose de 

radiação, a partir da redução da miliamperagem (mA), para a realização do exame 

dentomaxilofacial (DOTTO et al., 2015; ALMASHRAQI et al., 2017; WIDMANN et al., 

2017). Assim, a imagem adquirida fica restrita à dos tecidos duros, de interesse na 

Odontologia, e, mais importante, a dose de radiação é reduzida, assemelhando-se àquela da 

TCFC.  Estudos realizados utilizando manequins para teste mostraram ser possível alcançar 
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reduções de até 90% na dose de radiação com o protocolo de baixa dose, em comparação com 

os protocolos normalmente utilizados na TCMD, sem comprometer as resoluções espaciais e 

de contraste (WIDMANN et al. 2017). Entretanto, para que este novo protocolo possa ser 

amplamente empregado clinicamente, é necessário que o mesmo seja avaliado nas diversas 

situações clínicas. 

Independente do tomógrafo utilizado, os dados adquiridos podem ser exportados e 

armazenados em DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), um formato de 

arquivo que, além de permitir a visualização do exame, ainda armazena e exibe os dados do 

paciente, sendo o protocolo mais utilizado na Medicina Digital (PIANYKH, 2012). Assim, 

utilizando softwares, é possível interagir com os dados tridimensionais adquiridos e realizar 

medidas lineares, de área e de volume, em escala real com o objeto. 

Por isso, justifica-se a realização de um estudo in vitro para verificar a concordância 

da medição do volume em lesões ósseas periapicais simuladas utilizando imagens de TCFC e 

de TCMD com protocolos padrão e de baixa dose de radiação, visando verificar a 

confiabilidade destes exames para utilização clínica em pacientes. O objetivo clínico consiste 

na utilização da TCMD em casos de pacientes que estejam internados em âmbito hospitalar, e 

que necessitem de tomografia computadorizada de tecidos duros da região maxilofacial. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PERIODONTITE APICAL 

 

A periodontite apical (PA) é uma doença prevalente na população. Em uma população 

alemã a prevalência de PA detectadas radiograficamente chegou a 61% em dentes que já 

possuíam tratamento endodôntico, e 88% em dentes necrosados sem tratamento endodôntico 

prévio (WEIGER et al., 1997). No Brasil, Terças et al. (2006) avaliaram 5008 dentes, em um 

período de 10 anos, e obtiveram prevalência de periodontite apical de 5,8%, sendo a faixa 

etária de maior prevalência foi a de 40 anos. Ao analisar uma população idosa brasileira, 

residentes de uma instituição, observou-se uma prevalência de PA de 12,1%. A prevalência de 

dentes que possuíam tratamento endodôntico e presença de PA foi de 70,1% (HEBLING et 

al., 2014).  

Existem inúmeras rotas para os micro-organismos atingirem a câmara pulpar, como 

cárie dentária, procedimentos cirúrgicos dentários e fraturas induzidas por traumas (NAIR, 

1997). A progressão da inflamação do canal radicular, ao evoluir para uma necrose pulpar, 

tem como consequência, se não tratada, o desenvolvimento da PA (NAIR, 1997; HOLLAND 

et al., 1983). Segundo Kakehashi et al. (1965), para que ocorra a necrose pulpar com 

consequente reabsorção óssea na região periapical, a presença de bactérias é um fator 

determinante. Ao comparar a cicatrização pulpar em molares expostos à cavidade oral de 

roedores germ-free e roedores convencionais, foi demonstrado que nos roedores germ-free 

não houve presença de necrose pulpar, granulomas e formações de abscessos e ocorreu 

formação de ponte de dentina passados alguns dias. Já no outro grupo, apenas um dente ainda 

estava vital no oitavo dia de acompanhamento, demonstrando assim que a necrose pulpar com 

PA é o desfecho comum para os dentes infectados pela flora bucal. 

Em um estudo com macacos, observou-se que os micro-organismos oriundos da polpa 

dentária necrosada induziram reações nos tecidos periapicais. No exame histológico dessa 

região, notou-se um grande número de micro-organismos obrigatoriamente anaeróbicos 

(MOLLER et al., 1981).  Nos retratamentos endodônticos não cirúrgicos, ao analisar o fluído 

do interior do canal de dentes sem PA e com PA, foi observada uma predominância de 

anaeróbios facultativos gram-positivos nos dentes com PA, pertencendo a grande maioria ao 

Enterococcus (TRONSTAD et al., 1987; MOLANDER et al., 1998).  

Os sintomas clínicos de uma PA podem incluir sensibilidade à percussão, presença de 

dor quando feita pressão sobre o dente, mobilidade, sensação de pressão na região periapical 
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ou até mesmo ausência de dor, sendo assim diagnosticada em exames de rotina. Ao exame 

radiográfico, o diagnóstico depende do grau de progressão da PA. Inicialmente, o espaço do 

ligamento periodontal e da lâmina dura podem estar normais, ou com leve aumento. Na PA 

mais evoluída, pode haver perda da lâmina dura ou lesões maiores, dependendo do tempo em 

que elas estão progredindo (ABBOT, 2004). O tratamento de escolha para a resolução do 

quadro de PA é o tratamento de endodôntico não cirúrgico, sendo seu principal objetivo 

eliminar as bactérias do interior dos canais. Essa eliminação é alcançada através do uso de 

medidas de limpeza mecânica, irrigação e em alguns casos, curativos antibacterianos 

(BYSTROM et al., 1987).  

Inúmeros estudos foram publicados analisando a taxa de sucesso e falha da terapia 

endodôntica, utilizando o acompanhamento radiográfico (HOLLAND et al., 1983; SJOGREN 

et al., 1990; IMURA et al., 2007). A presença ou ausência de PA parece ser um fator 

determinante para o sucesso desse tratamento (HOLLAND et al., 1983). A taxa de sucesso de 

dentes sem presença de lesão periapical inicial foi de 96%, contra 86% nos dentes que 

possuíam lesões periapicais (SJOGREN et al., 1990). Em concordância com o estudo anterior, 

um estudo que analisou 2000 dentes, mostrou que a taxa de sucesso caiu de 94,6% para 

85,4% em dentes que possuíam PA (IMURA et al., 2007). Devido a tais resultados, associa-se 

uma maior taxa de falha na terapia endodôntica com a presença de PA.  

 

2.2 O PAPEL DOS EXAMES POR IMAGEM PARA A AVALIAÇÃO DE PA 

 

As radiografias são amplamente utilizadas para diagnóstico de PA, mas apresentam 

algumas limitações. Ford (1984) fez uma análise da correlação entre o exame radiográfico 

periapical e o exame histológico em periodontites apicais em dentes de cães: quando as PA 

eram observadas radiograficamente, obteve-se 85% de concordância histológica. Na ausência 

de imagem radiográfica, houve o resultado de normalidade tecidual em apenas 58% dos 

exames histológicos. Em um estudo mais atual, também utilizando cães, foi verificado que a 

radiografia periapical não apresenta sensibilidade suficiente para a detecção de lesões 

periapicais iniciais. Histologicamente, as lesões já eram detectáveis, mas se tornaram mais 

evidentes radiograficamente com a progressão da PA e o aumento da perda óssea 

(TANOMARU-FILHO et al., 2009).  

Ao comparar a acurácia de radiografias periapicais e panorâmicas para o diagnóstico 

de PA por clínicos gerais, endodontistas e radiologistas, foi observado que as radiografias 

periapicais apresentavam maior precisão diagnóstica do que a radiografia panorâmica quando 
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analisadas por radiologistas, mas que não havia diferença entre os exames para os demais 

avaliadores (ROHLIN et al., 1991). Três métodos radiográficos distintos, periapical 

convencional, periapical digital e panorâmico, foram analisados por quatro radiologistas. 

Foram feitos defeitos em mandíbulas humanas, divididos em 5 fases, associando essas fases 

com os tamanhos produzidos de lesões apicais. Ao final, os três métodos radiográficos se 

mostraram muito próximos nos diagnósticos, mas a radiografia periapical digital apresentou 

melhor capacidade de diagnosticar cavidades pequenas na região dos incisivos e quando havia 

destruição cortical vestibular na região dos pré-molares. Quanto maiores as lesões, melhor é o 

diagnóstico radiográfico, mesmo antes de atingir a cortical vestibular. Portanto, mesmo 

permitindo a visualização de PA, os métodos radiográficos necessitam de uma maior extensão 

da lesão para seu diagnóstico (ALMEIDA et al., 2001). 

A tomografia computadorizada (TC) permite uma análise volumétrica das estruturas, 

superando os desafios da análise radiográfica bidimensional, e tem sido utilizada para 

complementação do diagnóstico e plano de tratamento nas diversas especialidades 

odontológicas. Dois tipos de TC são disponíveis: a tomografia computadorizada de feixe em 

leque, multislice ou multidetector (TCFL, TCMS ou TCMD) e a tomografia computadorizada 

de feixe cônico ou cone beam (TCFC ou TCCB). Independentemente do tipo, um conjunto de 

dados volumétrico é reconstruído pelo computador, podendo ser observado em cortes axiais, 

coronais e sagitais, e permitindo a utilização de ferramentas de ampliação, janelamento 

(alteração do brilho e contraste) e mensuração para melhor avaliação do exame (SCARFE et 

al., 2006). 

A TCMD consiste em um equipamento maior e mais caro, estando normalmente 

presente em hospitais. Os aparelhos acomodam todo o corpo e possuem uma fonte de raios-X 

alinhada com fileiras de detectores montados em um pórtico rotativo. A mesa com o paciente 

se movimenta simultaneamente à rotação do tubo de raios-X. Já a TCFC é um aparelho menor 

e de custo mais acessível e sua aplicação é especialmente indicada para a região 

dentomaxilofacial. É realizada uma única varredura de 360 graus, durante a qual a fonte de 

raios-X e o detector giram ao redor da cabeça do paciente, que permanece imóvel (SCARFE 

et al., 2006; GARIB et al., 2007).  

A Comissão Internacional de Proteção Radiológica salienta o risco estocástico  da 

radiação-X à saúde, principalmente relacionado com a incidência do câncer e de doenças 

hereditárias. Neste sentido, a redução da dose de radiação dos exames é um meio eficaz para a 

redução deste risco. A principal diferença entre a TCFC e a TCMD é a dose de radiação, mais 

baixa quando utilizada a TCFC (SCHULZE et al., 2004). Assim, a TCFC é preferível à 



 12 

TCMD para a avaliação da região dos arcos dentários, devido a menor dose de radiação e à 

maior resolução espacial; já a TCMD, mesmo possuindo maior dose de radiação, está 

indicada quando se faz necessário um maior contraste entre as estruturas (NARDI et al., 

2017). 

Recentemente, a utilização da TCMD específica para a região maxilofacial, associada 

à redução da dose de radiação, vem sendo proposta por alguns grupos de pesquisa (DOTTO et 

al., 2015; ALMASHRAQI et al., 2017; WIDMANN et al., 2017). Por meio da redução da 

miliamperagem (mA), foi possível reduzir até 80% da radiação da TCMS, mantendo a 

qualidade da imagem obtida (WIDMANN et al., 2017). A verificação de possíveis alterações 

da imagem tomográfica da região do seio maxilar utilizando o protocolo de baixa dose de 

radiação da TCMD também foi testada com resultados satisfatórios (ALMASHRAQI et al., 

2017). 

A utilização da TCFC na Odontologia se aplica para planejamento cirúrgico de 

implantes, avaliação de elementos dentários inclusos e patologias ósseas, localização de 

corpos estranhos entre outros. Na endodontia, a TCFC permite melhor avaliação da anatomia 

radicular e do sistema de canais radiculares, visualização de fraturas e perfurações, bem como 

avaliação das lesões periapicais, principalmente em molares superiores que sofrem com a 

sobreposição do osso zigomático nas radiografias (SCARFE et al., 2006; PATEL et al., 2007).  

A precisão diagnóstica da TCFC e das radiografias periapicais intraorais foram 

comparadas por meio da avaliação de defeitos ósseos simulados. Esses defeitos foram 

divididos em dois grupos, pequenos e grandes. A TCFC obteve um resultado superior na 

detecção de PA, em ambos os grupos (PATEL et al., 2009). Em análises clínicas, ao comparar 

o diagnóstico realizado com radiografias periapicais e com TCFC para a presença de PA, se 

observa uma prevalência mais elevada de lesões quando se utiliza a TCFC. Os resultados 

ficam semelhantes quando a PA já está em um estágio mais avançado (ESTRELA et al., 

2008). Quando utilizada a análise histopatológica como padrão ouro, em estudo realizado com 

espécimes de mandíbulas humanas, foi demonstrado que a TCFC apresenta alta precisão 

diagnóstica de PA em dentes que não possuíam tratamento endodôntico. Porém, em dentes 

com tratamento endodôntico, o número de falso-positivos e de falso-negativos aumentou 

consideravelmente, reduzindo a acurácia da TCFC para o diagnóstico de PA (KRUSE et al., 

2018). 

Além de ausência de sinais e sintomas clínicos, a redução do tamanho da lesão 

periapical radiograficamente (regeneração óssea) indica cura. Se a PA, depois de aguardado o 

período de cicatrização, continua de igual tamanho, ou aumenta, indica insucesso no 
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tratamento endodôntico (HOLLAND et al., 1983; ORSTAVIK, 1996). A avaliação da PA 

após tratamento endodôntico, e a análise da imagem radiográfica pode variar entre os 

examinadores. Endodontistas e radiologistas apresentaram divergências interexaminadores. 

Houve maior divergência de opiniões ao se diagnosticar alargamento do espaço periodontal 

(REIT; HOLLANDER, 1983) e notou-se a ausência de um escore para essa classificação.  

 A análise da cicatrização da PA por meio de TCFC, radiografia periapical e avaliação 

histológica (padrão ouro) foram realizadas em dentes de cães. A tomada radiográfica e 

tomográfica foi realizada no início, 45 dias após a contaminação e 180 após a finalização do 

tratamento endodôntico. Essas análises foram verificadas por três examinadores calibrados, 

que verificaram a integridade da lâmina dura, presença de áreas com PA, e reabsorção 

radicular externa. Nas áreas sugestivas de PA, foi realizada uma medição com o auxílio de um 

software previamente calibrado. A TCFC obteve resultados semelhantes às encontradas nas 

análises histológicas, e a avaliação radiográfica subestimou o tamanho das PA (PAULA-

SILVA et al., 2009).  

Alguns autores investigaram a precisão da aferição do volume de lesões ósseas 

simuladas por meio do uso da TCFC em comparação com um padrão ouro utilizado 

(AHLOWALIA et al., 2013; LIANG et al., 2014; ESPOSITO et al., 2013). AHLOWALIA et 

al. (2013) utilizaram espécimes ósseos bovinos, onde foram criadas 10 cavidades com brocas 

diamantadas, de tamanhos diversos. O padrão ouro utilizado foi a réplica das cavidades com 

silicona de impressão. Os espécimes foram submetidos a TCFC, e a microtomografia 

computadoriza, sendo verificado que a TCFC é um meio preciso para medir volumes das 

cavidades. Outros dois estudos de metodologia semelhante também demonstraram que a 

TCFC fornece uma avaliação precisa do tamanho da cavidade, podendo ser uma nova técnica 

para acompanhamento da PA (ESPOSITO et al., 2013; LIANG et al., 2014).  
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3 ARTIGO  

 

Esta dissertação está apresentada em formato de artigo científico, de acordo com as 

normas do periódico Dental Press Endodontics. As normas para publicação estão descritas no 

Anexo B. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a acurácia da tomografia computadorizada multidetectores (TCMD) com 

protocolo de baixa dose de radiação para medição do volume de lesões periapicais simuladas, 

comparando com protocolo padrão da TCMD e com protocolos da tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC). Métodos: Dezoito dentes monorradiculares foram 

incluídos em alvéolos simulados em cinco blocos ósseos; na região periapical desses alvéolos 

foram simuladas lesões periapicais. Quatro protocolos de aquisição tomográficos foram 

empregados: TCFC com FOV restrito (90kV, 10mA, 0,2mm-voxel), TCFC com FOV amplo 

(120kV, 5mA, 0,2mm-voxel), TCMD com protocolo padrão (120kV, 50mA, 0,62mm-voxel) 

e TCMD com protocolo com baixa dose de radiação (120kV, 10mA, 0,62mm-voxel). Todas 

as imagens DICOM foram avaliadas por um único examinador treinado e calibrado (ICC 

0,991) no software de segmentação ITK-SNAP. O padrão ouro foi obtido por meio da 

moldagem das cavidades com silicona de adição fluída regular e pesagem individual de cada 

moldagem em balança analítica de precisão. Os dados foram avaliados pelo teste ANOVA de 

uma via; o nível de significância considerado foi p < 0,05. Resultados: A comparação das 

médias não mostrou diferença estatística entre os grupos (p = 0,975). Conclusão: Não houve 

diferença quanto ao aparelho de tomografia, FOV ou voxel utilizados. A TCMD com baixa 

dose de radiação apresentou performance comparável aos demais métodos padrão de 

referência para mensuração de volume de regiões de interesse do cirurgião-dentista.  

Palavras-chave: Periodontite apical. Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico. 

Tomografia Computadorizada Multidetectores. Pesos e Medidas. 
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ABSTRACT 

 

Objetive: To evaluate the accuracy of low-dose multidetector computed tomography 

(MDCT) for volumetric measurement of simulated periapical lesions, comparing it with 

standard MDCT protocol and with cone beam computed tomography (CBCT) protocols. 

Methods: Eighteen monoradicular teeth were included into simulated alveoli in five bone 

blocks; periapical lesions were simulated in the periapical region of these alveoli. Four 

acquisition protocols were used: small FOV CBCT (90kV, 10mA, 0,2mm-voxel), full FOV 

CBCT (120kV, 5mA, 0,2mm-voxel), standard MDCT (120kV, 50mA, 0,62mm-voxel), and 

low-dose MDCT (120kV, 10mA, 0,62mm-voxel). All DICOM images were evaluated by a 

single trained and calibrated examiner (ICC = 0.991) using ITK-SNAP segmentation 

software. The gold standard was obtained by the impressions of the lesions with regular fluid 

addition silicone and individual weighing using a precision analytical balance. Data were 

evaluated by one-way ANOVA test; the significance level was p <0.05. Results: No 

statistical differences (p = 0.975) were found among the four protocols. Conclusion: There 

was no difference regarding the tomography device, FOV, or voxel size used. Low-dose 

MDCT presented comparable performance to the other reference standard methods for 

measuring the volume of regions of interest of the dentist. 

Keywords: Apical periodontitis. Cone Beam Computed Tomography. Computed Tomography 

Multidetectors. Weights and Measures. 
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INTRODUÇÃO 

 

A progressão da inflamação da polpa radicular em necrose tem como consequência, se 

não tratada, o desenvolvimento da periodontite apical (PA). A PA caracteriza-se pela 

inflamação dos tecidos perirradiculares e pela reabsorção do tecido ósseo periapical
1-3

. O 

diagnóstico correto e seu tratamento são de extrema importância, pois a PA trata-se de uma 

doença prevalente na população mundial
4-6

 e a presença da mesma demonstra alterar a taxa de 

sucesso do tratamento endodôntico
1,2,7,8

. O exame mais amplamente empregado para 

diagnóstico da PA são as radiografias intraorais. Porém, as radiografias são imagens em duas 

dimensões (2D) dificultando a interpretação devido à sobreposição das estruturas anatômicas
9
. 

Ademais, para que uma lesão seja visualizada radiograficamente é necessária uma maior 

extensão da reabsorção óssea
10

. 

Em análises clínicas, ao comparar o diagnóstico realizado com radiografias periapicais 

e com tomografia computadorizada (TC) para a presença de PA, se observa uma prevalência 

mais elevada de lesões quando se utiliza a TC. Os resultados ficam semelhantes quando a PA 

já está em um estágio mais avançado
10

. Quando utilizada a análise histopatológica como 

padrão ouro, em estudo realizado com espécimes de mandíbulas humanas, foi demonstrado 

que a TC apresenta alta precisão diagnóstica de PA em dentes que não possuíam tratamento 

endodôntico, porém esta precisão diminui para dentes com tratamento endodôntico
11

. 

 Além da ausência de sinais e sintomas clínicos, a redução do tamanho da PA 

(regeneração óssea) indica cura. Se a PA, depois de aguardado o período de cicatrização, 

continua de igual tamanho, ou aumenta, indica insucesso do tratamento endodôntico
1,2

. A 

análise da cicatrização da PA por meio de TCFC, radiografia periapical e avaliação 

histológica foram realizadas em dentes de cães. As tomodas radiográficas e tomográficas 

foram realizadas no início, 45 após a contaminação e 180 dias após finalizado o tratamento 

endodôntico. A TCFC obteve resultados semelhantes às encontradas nas análises histológicas 

e a avaliação radiográfica subestimou o tamanho das PA
12

. 

 Assim, a TC permite melhor avaliação da anatomia radicular e do sistema de canais 

radiculares, visualização de fraturas e perfurações, bem como avaliação das lesões periapicais, 

principalmente em molares superiores que sofrem com a sobreposição do osso zigomático nas 

radiografias
13

. Neste sentido, quando bem indicado, a avaliação endodôntica pode se 

beneficiar do exame tomográfico
14

. 

Atualmente, dois tipos de TC estão disponíveis: a TC de feixe em leque, multislice ou 

multidetectores (TCFL, TCMS ou TCMD) e a TC de feixe cônico ou cone beam (TCFC ou 



 19 

TCCB)
13

. A TCFC é um aparelho menor e de custo mais acessível em comparação com a 

TCMD, sendo que sua aplicação é especialmente indicada para a região 

dentomaxilofacial
13,16,17

. Dentre as diferenças encontradas entre a TCFC e a TCMD, a 

principal delas é a corrente (miliamperagem – mA) empregada para aquisição da imagem e, 

consequentemente, a dose de radiação. Os tomógrafos de feixe cônico utilizam uma 

miliamperagem mais baixa (1 – 20 mA) em comparação com a TCMD (80 – 200 mA), o que 

resulta em menor dose de radiação para o paciente
18-20

. Sendo assim, a TCFC é preferível a 

TCMD para avaliação dos arcos dentários; já a TCMS, mesmo possuindo maior dose de 

radiação, está indicada quando se faz necessário um maior contraste entre as estruturas para 

avaliação também dos tecidos moles
17,20

. 

 Recentemente, a utilização da TCMD específica para a região dentomaxilofacial 

associada à redução da dose de radiação vêm sendo proposta por alguns grupos de 

pesquisa
21,22

. Assim, por meio da redução da mA, foi possível reduzir até 80% da radiação da 

TCMD, mantendo a qualidade da imagem obtida
22

. Têm-se analisado a aplicação da TCMD 

com baixa dose na avaliação dos seios paranasais e na mensuração óssea linear, onde foi 

demonstrado não haver diferença nas imagens, independente do protocolo tomográfico 

utilizado
21,23,24

. Na endodontia, o emprego da TCMD com baixa dose de radiação para 

avaliação de lesões periapicais ainda não foi estudado. Sendo assim, o objetivo do presente 

estudo é verificar a concordância da TCMD com protocolo de baixa dose de radiação para 

medição do volume de lesões periapicais simuladas, comparando com protocolo padrão da 

TCMD e com protocolos da TCFC. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (nº 3.386.932). Dezoito dentes 

monorradiculares foram incluídos em alvéolos simulados em cinco blocos ósseos. O cálculo 

amostral foi realizado no programa Statulator
25

, baseado em dados de estudo piloto que 

encontrou média de diferença entre volumes da TCMD com baixa dose de 23 mm
3
. 

Considerando nível de significância de 0,05 e poder de teste de 0,80, um número mínimo de 

18 lesões por grupo seriam necessárias.  

 Para o preparo das amostras cada bloco ósseo foi seccionado no sentido longitudinal, 

de forma que as duas partes obtidas apresentaram-se com proporções semelhantes de tecido 

cortical e medular. Os alvéolos foram simulados com fresas tronco-cônicas em baixa rotação 
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e os dentes humanos foram adaptados. Na região periapical dos dentes foram realizadas 

cavidades ósseas, com broca esférica nº 8, porém com formatos irregulares, simulando as 

lesões periapicais.  

 Depois de reposicionados, os blocos foram revestidos com uma camada de 1 cm de 

cera com o objetivo de simular os tecidos moles e atenuar os raios-X
26

. As aquisições 

tomográficas foram realizadas em três equipamentos: um tomógrafo de feixe cônico com 

FOV amplo (iCAT Next Generation; Imaging Science International, Inc., Hatfield, PA, USA), 

um tomógrafo de feixe cônico com FOV restrito (OP300; Instrumentarium, Tuusula, Finland) 

e um tomógrafo multidetectores (BrightSpeed; GE Healthcare, General Electric Co., 

Cleveland, Ohio, USA). Os protocolos de aquisição estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Protocolos de aquisição utilizados. 

Tomógrafo kV mA S Voxel (mm) FOV (cm) 

iCAT 120 5 27 0,2 16 x 13 

OP300 90 10 4.9 0,2 6 x 8 

BrightSpeed 120 50 5 0,62 10 x 30 

BrightSpeed 120 10 5 0,62 10 x 30 

kV, kilovoltagem; mA, miliamperagem; s, tempo de exposição em segundos. 

 

 As imagens foram exportadas em formato DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine), os dentes foram individualizados e salvos em arquivo 

protegido e randomizado. Um examinador cegado para os aparelhos de aquisição realizou 

todas as mensurações de volume no software ITK-SNAP (www.itksnap.org)
19

. Previamente a 

esta etapa, um processo de treinamento e calibragem foram realizados. A calibragem consistiu 

na repetição da mensuração de 12 lesões ósseas, não pertencentes à amostra deste estudo, com 

um intervalo de 7 dias. A reprodutibilidade do examinador, calculada através do Índice de 

Correlação Intraclasse (ICC), foi de 0,991.  

 As mensurações de volume consistiram na segmentação de cada lesão (Figura 1). 

Primeiramente, a região de interesse foi delimitada nos planos axial, coronal e sagital. Foi 

então utilizado o método de segmentação semiautomático para identificar a lesão, a qual foi 

finalizada manualmente com as ferramentas de preenchimento. As ferramentas ‗zoom‘ e 

‗brilho-contraste‘ ficaram disponíveis para permitir a melhor identificação das estruturas e 

demarcação das cavidades. Por fim, a lesão foi segmentada do volume total para o cálculo do 

volume em milímetros cúbicos (mm³). 

http://www.itksnap.org/
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O padrão ouro do estudo foi obtido por meio da moldagem das cavidades com silicona 

de adição fluído regular (Modelo da silicona, DFL, Rio de Janeiro, BR). O material foi 

preparado conforme a recomendação do fabricante de comprimentos iguais de cada pasta. A 

fim de padronizar a quantidade de material utilizada em cada manipulação, e permitir uma 

precisão do cálculo do peso do material, um comprimento de 5 cm de pasta base (equivalente 

a 0,8722 gramas) e de catalizador (equivalente a 0,7813 gramas) foram utilizados em todas 

manipulações. A temperatura do ambiente estava padronizada em 22º C durante todo o 

processo. Após cada pesagem, as pastas foram misturadas e introduzidas nas cavidades, em 

cada uma das metades da mandíbula. Na sequência, as mandíbulas foram encaixadas com a 

sua metade correspondente e aguardou-se o tempo de presa do material. 

 As metades foram novamente separadas e a moldagem única de cada lesão, após a 

remoção dos excessos com auxílio de uma lâmina de bisturi 5C, foi individualizada e pesada 

em uma balança analítica de precisão (Bel Equipamentos Ltda, Piracicaba, SP, BR). A 

pesagem de cada lesão (em gramas) foi realizada três vezes, e a média obtida foi multiplicada 

pela densidade aparente do material (0,748 g/mm³) para o cálculo do volume (em mm³). A 

FIGURA 1. Segmentação no programa ITK-Snap. (A) Visualização da região nos planos axial, coronal e sagital, (B) 

Segmentação semi-automática da lesão, (C) Ajustes manuais do preenchimento da lesão (D) Lesão segmentada. 
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densidade do material foi obtida por meio do cálculo da densidade aparente: Da = Massa 

(g)/Volume aparente (mL)
27

. 

 

Análise Estatística 

 Os dados foram analisados utilizando os programas Microsoft Office Excel (Microsoft 

Corp., Redmont, WA, USA) e SPSS (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). O nível de significância 

estatística considerado foi P < 0,05. 

 O desfecho avaliado foi a medida volumétrica obtida em cada protocolo tomográfico. 

O padrão ouro foi o volume das cavidades após a moldagem com silicona de adição. Após 

teste de normalidade, foi realizado o teste ANOVA de medidas repetidas para comparar os 

tipos de tomografia.  

 

 

RESULTADOS 

 

 Na tabela 2 observa-se a média e o desvio padrão do volume de cada grupo avaliado, e 

o volume real (padrão ouro) calculado através da moldagem com silicona de adição. A 

comparação das médias pelo teste ANOVA de uma via não mostrou diferença estatística entre 

os grupos (p = 0,434).   

 

Tabela 2. Média (mm
3
) e desvio padrão (DP) do volume de cada grupo avaliado e valor de p 

da comparação inter-grupos (ANOVA de medidas repetidas). 

Grupo Média DP P 

Real 82,72 31,55 

0,434 

TCFC iCat 77,52 24,93 

TCFC Instr  79,10 23,79 

TCMD 50 mA 79,02 23,30 

TCMD 10 mA  79,52 25,28 

 

   

DISCUSSÃO 

 

 Os exames radiográficos ainda são a primeira escolha para a avaliação do tamanho e 

da extensão da PA. Entretanto, em casos mais específicos, a avaliação tridimensional 

conseguida por meio da TC pode ter um impacto positivo na mudança do diagnóstico e da 
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conduta terapêutica do caso
15

. Neste sentido, visto importância de avaliar este método em 

relação à acurácia da mensuração tridimensional da lesão óssea, o presente estudo teve como 

objetivo principal verificar a concordância da mensuração volumétrica de lesões periapicais 

simuladas em imagens tomográficas. Ainda, visto a diversidade de aparelhos de tomografia 

disponíveis atualmente, foram avaliados dois protocolos de TCFC e dois protocolos de 

TCMD. Os resultados demonstraram não haver diferença estatística entre os grupos, 

independente de aparelho utilizado, quando comparados com o padrão ouro. 

 A Comissão Internacional de Proteção Radiológica
28

 salienta para o risco estocástico 

da exposição à radiação, principalmente relacionado com a incidência do câncer e de doenças 

hereditárias. Assim, a redução da dose de radiação durante a realização de exames torna-se 

um fator de proteção importante e de interesse à comunidade científica. Os tomógrafos do tipo 

feixe cônico trabalham com menor corrente do tubo para geração dos raios-X, resultando, 

diretamente, em menor dose de radiação para o paciente
29

. Por este motivo, a TCFC é 

preferível à TCMD para avaliação odontológica
17

. Recentemente, alguns autores propuseram 

a utilização da TCMD com baixa dose de radiação, a partir da redução da miliamperagem 

(mA) para a realização do exame
21,22

. Como consequência, foi possível manter a resolução 

espacial da imagem, porém limitando a resolução de contraste para os tecidos duros, de 

interesse ao cirurgião-dentista. Este estudo demonstrou que a TCMD com baixa dose de 

radiação apresentou performance comparável aos demais métodos padrão de referência 

também para mensuração de volume de lesões periapicais, de interesse do cirurgião-dentista. 

 A qualidade da imagem na TCFC depende de fatores como o campo de visão (FOV) e 

a resolução espacial (voxel)
30

. Um estudo verificou que quanto menor o FOV, maior a 

qualidade da imagem
31

. Outro estudo, avaliando reabsorção radicular interna simulada, 

observou que o FOV, amplo ou restrito, não influenciou no volume quando utilizado o voxel 

de 0,200 mm, mas que a qualidade de imagem esteve associada ao tamanho do voxel
32

. No 

presente estudo, o tamanho do FOV também não influenciou no cálculo do volume das 

imagens adquiridas com a TCFC, mantendo o mesmo tamanho do voxel (0,2 mm). 

Adicionalmente, quando avaliadas as imagens adquiridas com TCMD, apesar do tamanho do 

voxel maior (0,62 mm), não houve diferença estatística com o padrão ouro. 

 Este estudo é um experimento in vitro, apresentando assim algumas limitações. As 

mandíbulas bovinas utilizadas foram seccionadas, os dentes humanos incluídos em alvéolos 

simulados, e as metades seccionadas encaixadas após inclusão dos dentes; assim, possíveis 

deslocamentos podem ter ocorrido. Esta desvantagem foi minimizada pela aquisição 

sequencial das imagens, evitando a movimentação indesejada dos segmentos. As lesões foram 
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simuladas com broca, o que não condiz com a realidade clínica de uma lesão periapical por 

desmineralização óssea. Por fim, inúmeras marcas e protocolos de aquisição de TC 

encontram-se disponíveis; porém, o presente estudo utilizou apenas três marcas comerciais e 

quatro protocolos de aquisição. 

 A implementação do protocolo com baixa dose de radiação em TCMS torna-se uma 

ferramenta útil em especial para avaliação de pacientes internados em hospitais que 

necessitam da avaliação dos tecidos duros da região bucomaxilofacial, evitando assim o seu 

deslocamento para a realização da TCFC. Ainda, o emprego de menor mA reduz o desgaste 

da ampola, contribuindo para aumentar a vida útil do aparelho. Assim, corroborando os 

resultados das recentes pesquisas utilizando a TCMD com baixa dose de radiação
21-23

, este 

estudo também apoia a utilização destes protocolos como alternativa à TCFC.  

 

CONCLUSÃO 

 

 O protocolo de aquisição tomográfico não influenciou na avaliação volumétrica por 

meio da segmentação. Os volumes das lesões simuladas não apresentaram diferença 

estatística independentemente do aparelho, FOV ou voxel utilizados para aquisição das 

imagens tomográficas. A TCMD, quando utilizada para avaliação de tecidos duros de 

interesse do cirurgião-dentista, apresentou desempenho comparável aos demais métodos 

padrão de referência para mensuração de volume em cavidades ósseas.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A TCFC é o padrão de referência utilizado para avalição dentomaxilofacial devido 

principalmente a sua baixa dose de radiação em comparação com a TCMD, sendo, assim, 

comumente utilizado na Odontologia. A TCMD com protocolo padrão, possui maior dose de 

radiação, mas permite uma análise que pode abranger tecidos duros e tecidos moles. Ao se 

modificar esse protocolo, através da redução da miliamperagem, é possível reduzir a dose de 

radiação, mantendo a qualidade da imagem para avaliação dos tecidos duros. 

No presente estudo, foi demonstrado que a TCMD com protocolo com baixa dose de 

radiação, quando comparada à TCMD com protocolo padrão e à TCFC não apresenta 

diferença estatística para avaliação volumétrica de lesões periapicais simuladas. Assim, a 

TCMD com protocolo de baixa dose de radiação poderia ser utilizada em pacientes internados 

em ambiente hospitalar e que necessitam da avaliação dos dentes e ossos da face, podendo 

esta ser feita com maior comodidade ao paciente. Este protocolo também poderia ser útil para 

pacientes que necessitassem da avaliação columétrica, mas que não tivessem um equipamento 

de TCFC disponível na localidade de moradia. 

É preciso ainda considerar que este estudo avaliou lesões periapicais simuladas, e que 

estas lesões eram cavidades ósseas vazias. Entretanto, a PA não consiste em um espaço vazio, 

e seu conteúdo celular pode ser determinado apenas pelo exame histopatológico. Podem 

conter tecido de granulação, linfócitos, células plasmáticas, células necróticas, leucócitos 

polimorfonucleares, dentre outros. Assim, é imperativo averiguar se a presença de algum 

conteúdo interno pode interferir na mensuração volumétrica das lesões periapicais simuladas.  
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