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tratados endodonticamente ou não
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ARTIGO TÉCNICO - Endodontia e Tomografia Computadorizada

O objetivo deste estudo foi avaliar sítios de desenvolvimento de lesões 
periapicais em dentes tratados endodonticamente ou não por meio de 
tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). Foram avaliadas 
69 arcadas, 32 do gênero masculino e 37 do feminino, nas quais foram 
selecionados 241 elementos, estes tratados endodonticamente com lesão 
periapical ou não, ou ainda não tratados endodonticamente, porém com lesão 
periapical. Rotineiramente o cirurgião-dentista depara-se com situações 
clínicas de difícil solução, recorrendo assim a exames complementares para 
a obtenção de diagnósticos, sendo as radiografias periapicais sua primeira 
opção no seu consultório. Muitos cirurgiões-dentistas recorrem a radiografias 
panorâmicas que fornecem uma visão mais completa comparada as 
radiografias periapicais. Atualmente uma nova forma de exame vem sendo 
requisitada pelos odontólogos, trata-se da tomografia computadorizada 
Cone Beam, tecnologia que retrata tridimencionalmente os tecidos da face, 
possibilitando diagnósticos precisos. 

Tradicionalmente exames radiográficos periapicais e panorâmicos são 
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Gráfico 1) Percentual dos dentes tratados endodonticamente 
com lesão periapical

limitados a duas dimensões. Em apresentação 
das imagens em três dimensões proporciona 
maior exibição dos tecidos dentomaxilofaciais 
(Sukovic 2003, Hashimoto 2003). A grande 
vantagem da Tomografia computadorizada por 
feixe cônico tem sido a apresentação em três 
dimensões e possibilita maior precisão nos 
diagnósticos com lesões na face inicial (Cotti et 
al. 1999, Hamada et al. 2005, Murmulla et al. 
2005, Lofthag-Hansen et al. 2007). 

Deste modo, o tratamento endodôntico pode 
ser realizado precocemente com resultados 
mais favoráveis no tratamento (Friedman 2002, 
Nakata et al. 2006).  

Simon et al. (2006) afirmaram que as medições 
do valor da escala cinza lesões das periapicais 
examinadas por meio da tomografia computadorizada por feixe cônico em 
imagens foram capazes de diferenciar granulomas de cisto, estes resultados 
podem influenciar o processo de tomada de decisão quando considerar a 
possibilidade de uma cirurgia ou para um retratamento endodôntico.

Outra preocupação dos cirurgiões-dentistas trata-se da quantidade de 
radiação a que os pacientes são expostos. Ao se analisar esta característica 
na tomografia computadorizada por feixe cônico constatou-se a menor 
exposição aos pacientes (Arai et al. 1999, Danforth & Clarke 2000, Gibbs 
2000, Velvart et al. 2001). 

Conclui-se que a TCFC, por possibilitar uma visão tridimensional, mostra 
com exatidão o sítio de desenvolvimento das lesões periapicais, permitindo 
diagnósticos fidedignos, facilitando o prognóstico em Endodontia. 

Cortes oblíquos de 1mm de espessura, nos quais se  observa-se lesão periapical na face 
palatina de incisivo central superior. Situação difícil de ser diagnosticada apenas por

meio de radiografia periapical

Gráfico 2) Percentual dos dentes tratados endodonticamente 
sem lesão periapical

Gráfico 3) Percentual dos dentes sem tratamento endodôntico
e com lesão periapical

Gráfico 4) Percentual da incidência da lesão dos dentes
sem tratamento endodôntico

Gráfico 5) Percentual da incidência da lesão dos incisivos com 
tratamento endodôntico

Gráfico 6) Percentual da incidência da lesão dos caninos com 
tratamento endodôntico
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Anúncio

Gráfico 7) Percentual da incidência da lesão dos Pré Molares com tratamento endodôntico Gráfico 8) Percentual da incidência da lesão dos  molares com tratamento endodôntico


