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A tomografia computadorizada, muito utilizada na área 
médica, também pode ser referida como tomografia com-
putadorizada helicoidal ou em espiral, em função da tra-
jetória espacial do feixe de raios X em torno do paciente. 
São realizadas por grandes e sofisticados aparelhos, com 
grande exposição à radiação para o paciente. Este tipo de 
exame também é conhecido como tomografia computa-
dorizada médica.

A tomografia computadorizada utilizada especifica-
mente na Odontologia é mais recente e também muito 
conhecida como tomografia computadorizada volumétri-
ca ou de feixe cônico, em função da forma espacial do feixe 
de raios X sobre o paciente. São realizadas por aparelhos 
menores e de maior facilidade no manuseio e cada exposi-
ção do paciente corresponde, em média, à radiação de uma 
radiografia panorâmica ou ortopantomografia, dependen-
do da região estudada e da marca do aparelho. No merca-
do, há várias marcas comerciais disponibilizando modelos 
e designs diferentes: iCAT da Imaging Sciences; NewTom 

9000 da Quantitative Radiology; 3D Accuitomo da J. Mori-
ta Manufacturing; CB MercuRay da Hitachi Medical Corp; 
SIREMOBIL Iso-C3D da Siemens Medical Solutions - este 
último, um aparelho com elevado grau de portatibilidade, 
facilitando seu deslocamento em ambientes diferentes. 

Em aparelhos bem calibrados, a dose de radiação para 
obtenção de uma tomografia computadorizada volumé-
trica ou odontológica é consideravelmente muito menor 
que na tomografia computadorizada helicoidal ou médica. 
Esta é uma grande vantagem da tomografia volumétrica 
que, se possível, não deve ser chamada de odontológica, 
pois sua indicação cada vez mais se amplia para outras 
áreas da Medicina. A tomografia computadorizada volu-
métrica vem sendo utilizada na Otorrinolaringologia para 
avaliar as inter-relações sinusais, nas análises do ouvido 
médio e na Ortopedia. 

A imagem tomográfica tem a grande vantagem de apre-
sentar pequenos segmentos da parte estudada em verda-
deiros cortes, em qualquer sentido do espaço (Fig. 1, 2).  

Figura 1 - Imagens de cortes tomográficos longitudinais no sentido vestíbulo-lingual na região do incisivo central superior em paciente a ser submetido a re-
tratamento ortodôntico. O objetivo da tomografia volumétrica foi avaliar o grau de reabsorção radicular e do nível cervical do osso alveolar. Em a a C destaca-se 
o plano lingual da reabsorção radicular, o que não foi notado em radiografias periapicais. Em E, nota-se o canal incisivo, o que sugere a indicação da tomografia 
volumétrica em casos de diagnóstico do cisto nasopalatino. 
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Figura 2 - Imagens de cortes tomográficos longitudinais no sentido vestíbulo-lingual na região dos incisivos superiores em paciente com canino superior impac-
tado (C) na região palatina do osso alveolar. A partir da linha média em direção distal da região analisada, em a a E observa-se a relação do canino com a raiz do 
incisivo central (IC), enquanto em F a J observa-se a relação do mesmo com o incisivo lateral (IL).

Por exemplo, em um determinado dente, podem ser nota-
dos cortes transversais a cada 0,5mm, desde a coroa até o 
ápice radicular, e em tamanho real (1:1). Ao mesmo tempo 
obtêm-se cortes da mesma forma no sentido mesiodistal 
e vestibulolingual. Processos como fraturas, perfurações 
e reabsorções são mostrados detalhadamente, facilitando 
o diagnóstico e o plano de tratamento com prognósticos 
melhores. 

A qualidade da imagem obtida representa a razão 
do uso da tomografia computadorizada volumétrica na 
Odontologia1,2,3. Por exemplo, em determinada região em 
que 3 ou mais dentes estejam radiograficamente sobre-
postos ou interdispostos e em fases diferentes de erup-
ção, com ou sem supranumerários. Nesta situação haverá 
dificuldade na identificação da real posição de cada dente 
para uma abordagem cirúrgica e/ou ortodôntica precisa e 
segura (Fig. 2, 3). A tomografia computadorizada volumé-
trica permitirá, por cortes em todos os sentidos, identifi-
car precisamente estas relações e oferecer ainda imagens 
tridimensionais dos dentes com o osso da região ou ape-

nas com imagens tridimensionais dos dentes, espacial e 
isoladamente apresentados, sem a presença do tecido ós-
seo (Fig. 3). O planejamento e o plano de tratamento serão 
seguros e precisos.

No planejamento ortodôntico de alguns casos clínicos, 
estas avaliações de posicionamento dentário são neces-
sárias para se evitar movimentos dentários e ortopédicos 
incompatíveis, que levariam a severas reabsorções dentá-
rias e ósseas. A tomografia computadorizada volumétrica 
também oferece a oportunidade de avaliar-se a espessura 
óssea vestibular e lingual, incluindo-se as deiscências e fe-
nestrações.

O diagnóstico das reabsorções dentárias nem sempre 
pode ser obtido com segurança absoluta através de radio-
grafias periapicais, por mais que se mude os ângulos do 
feixe de radiação, sendo que reabsorções dentárias pre-
sentes nas superfícies vestibulares e linguais/palatinas não 
são diagnosticáveis por radiografia convencional, devido a 
estas superfícies se sobreporem na imagem bidimensio-
nal da radiografia periapical (Fig. 1). A tomografia compu-
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Figura 3 - Reconstrução tridimensional da vista vestibular (a) e lingual (B) da região do canino impactado apresentado na figura 2 em cortes tomográfricos. Em 
C destaca-se a reconstrução tridimensional com remoção do osso. Este efeito permite uma maior precisão na determinação das relações do canino impactado com 
os demais dentes e do grau de reabsorção radicular decídua. Estas imagens, juntamente com os cortes tomográficos, propiciam as melhores condições para um 
planejamento preciso e seguro.

tadorizada volumétrica permite distinguir se a reabsorção 
é interna ou externa, se do tipo inflamatória ou por subs-
tituição, se a anquilose dentoalveolar está presente ou se 
já evoluiu para reabsorção por substituição1,2,3.

A obtenção de imagens tomográficas volumétricas 
para o planejamento ortodôntico permite avaliar, ainda 
com mais precisão, as relações entre a crista óssea alveo-
lar e os dentes, sua altura, sua forma e o seu delineamento 
na região cervical ao longo de toda a circunferência. Da 
mesma forma avalia-se detalhadamente a forma radicular 
e, especialmente, do ápice, bem como a proporção coroa-
raiz. Os fatores mencionados neste parágrafo são funda-
mentais na previsibilidade de reabsorções dentárias, para 
que se adote o planejamento ortodôntico defensivo.

Mas as duas mais preciosas indicações da tomografia 
computadorizada volumétrica na Ortodontia estão rela-
cionadas com: 1) avaliação de casos de retratamentos e 
2) avaliação precoce das possíveis reabsorções dentárias 
induzidas durante o tratamento ortodôntico.

As imagens radiográficas das reabsorções radiculares 
demoram entre 3 e 6 meses para ser detectáveis. As in-
dicações para o melhor período de avaliação radiográfica 
dos efeitos do tratamento ortodôntico sobre as estrutu-
ras dentárias varia entre 6 e 9 meses. Nos tecidos, quando 
ocorre o processo das reabsorções radiculares inflamató-
rias induzidas pelo movimento ortodôntico, ele pode ge-
rar imagens radiográficas a partir de 3 semanas, mas sem 
considerar as superposições estruturas inevitáveis, que 
ofuscam a sua identificação precoce. Este período de 6 a 
9 meses, embora recomendado, é muito longo e, quando 
diagnosticadas, as reabsorções radiculares já podem ser 
extensas e severas, especialmente nos ápices.

Sugere-se, assim, a tomografia computadorizada volu-
métrica em períodos mais curtos, como 3 meses, quando: 

1) os pacientes apresentam raízes dentárias predo-
minantemente triangulares, crista ósseas predominante-
mente retangulares, raízes curtas com menos de 1,6x a 
altura da coroa; 

2) houver história de traumatismo dentário prévio em 
uma determinada região; 

3) os pacientes apresentam anodontia parcial, cujos 
espaços anodônticos extensos formam “cristas” retangu-
lares e nos quais os dentes tendem a ser curtos em suas 
raízes e a forma radicular predominante é a triangular. 

Se detectadas reabsorções radiculares precocemente, 
nestes casos anteriormente mencionados, poder-se-á re-
dimensinar o tratamento. Caso se esperasse de 6 a 9 me-
ses para uma avaliação radiográfica, a gravidade clínica po-
deria levar a situações irreversíveis de perda de estrutura 
radicular. 

Nos casos de retratamento, muitas vezes a tomografia 
volumétrica é muito importante. Ela permite efetivamen-
te avaliar o estado das raízes dentárias (Fig. 1), inclusive 
lateralmente. Ao mesmo tempo permite avaliar precisa-
mente o nível cervical do osso alveolar e a existência ou 
não de deiscências ou fenestrações (Fig. 3). O planejamen-
to do retratamento ortodôntico se fará em bases morfo-
lógicas mais seguras.

Uma das desvantagens da tomografia computadoriza-
da helicoidal ou médica refere-se à interferência propicia-
da na imagem quando estão presentes metais na região. 
Na boca, a presença de metais é muito comum e pode in-
viabilizar este tipo de abordagem tomográfica, como por 
exemplo, na presença de implantes, restaurações, conten-
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ções ortodônticas e próteses metálicas.
Em alguns casos pode pairar uma dúvida, especialmen-

te para os ortodontistas que nunca solicitaram exames 
tomográficos para seus pacientes: devemos solicitar a to-
mografia computadorizada helicoidal, ou médica, ou optar 
pela tomografia computadorizada volumétrica, também 
conhecida como cônica ou odontológica? Qual a vanta-
gem de uma em relação à outra? 

A diferença está no custo por exame, local de realiza-
ção e forma da tomada radiográfica e, especialmente, na 

enorme diferença de radiação a que o paciente é subme-
tido. A tomografia computadorizada volumétrica revela-
se quase sempre mais adequada em todos os aspectos. O 
custo é menor e pode ser solicitada apenas para a região 
de interesse, permitindo uma diminuição maior ainda 
na dose de radiação. A tomografia volumétrica é realiza-
da em clínicas imaginológicas odontológicas e permite 
posicionamento confortável para o paciente, como por 
exemplo sentado, tal qual na obtenção de uma radiogra-
fia panorâmica.




