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RESUMO 

O e-Book é a apresentação de um livro em forma digital que pode ser acessado por 
computadores, celulares, tablets e outros dispositivos digitais. Esse trabalho teve 
como objetivo criar um e-Book personalizado e atualizado com conteúdos sobre a 
Radiologia Odontológica e Imaginologia para contribuir com o aprendizado de 
acadêmicos e profissionais da área de maneira mais didática e eficaz. O e-Book foi 
produzido pela plataforma Canva e separado pelos seguintes temas: técnica da 
bissetriz e do paralelismo, técnica oclusal e interproximal, métodos de localização 
radiográfica, anatomia intraoral, anomalias dentárias, técnicas radiográficas 
extrabucais, anatomia extra oral e panorâmica. Por ser em formato digital, este livro 
poderá ser utilizado por pessoas de várias regiões. Ele oferece vários benefícios aos 
usuários, como maior conforto durante a leitura por permitir o ajuste das letras, 
economiza espaço e, além disso, é um meio sustentável por não consumir papel. 

Palavras-chave: Radiologia, Materiais de Ensino, Leitura. 

DEVELOPMENT OF MATERIAL ON DENTAL RADIOLOGY IN DIDACTIC E-BOOK 
FORMAT 

ABSTRACT 

The e-Book is the presentation of a book in digital form that can be accessed by 
computers, cell phones, tablets and other digital devices. This work aimed to create a 
personalized and updated e-Book with content on Dental Radiology and Imaging to 
contribute to the learning of academics and professionals in the area in a more 
didactic and effective way. The e-Book was produced by the Canva platform and was 
separated by the following themes: bisector and parallelism technique, occlusal and 
interproximal technique, radiographic localization methods, intraoral anatomy, dental 
anomalies, extraoral radiographic techniques, extra oral and panoramic anatomy. 
Because it is in digital format, this book can be used by people from different regions. 



It offers several benefits to users, such as greater comfort when reading, allowing the 
adjustment of letters, it is lighter than a conventional book, it saves space and, in 
addition, it is a sustainable medium because it does not consume paper. 

Keywords: Radiology, Teaching Materials, Reading.  
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1 INTRODUÇÃO 

A expressão e-Book tem origem inglesa, é uma abreviação de “electronic 

book”, livro eletrônico, ou seja, é a apresentação de um livro em forma digital que 

pode ser acessado por um suporte tecnológico: computador, smartphone, tablets e 

outros dispositivos digitais, de maneira totalmente adaptável, sendo que o conteúdo 

pode ser o mesmo da versão impressa. Construimos portanto, oito e-books 

didáticos, com diferentes temas da radiologia, separados por capas e design 

específico.  

A escolha em publicar este estudo referente a Radiologia Odontológica e 

Imaginologia em formato digital, e-Book, ocorreu pela facilidade do leitor adquirir o 

conteúdo, por ter maior acessibilidade a títulos, possuir mais recursos que melhora e 

facilita a pesquisa para estudantes, profissionais de odontologia e leitores em geral. 

O e-Book possui um alcance maior e pode ser compartilhado e distribuído 

para outros países. As vantagens em se utilizar o e-Book para pesquisas e leituras é 

que o leitor/pesquisador pode ter maior acesso a títulos, mais recursos, efeitos de 

multimídia, maior conforto, e permite que  a impressão seja mais barata em relação 

aos livros de papel. Após o usuário fazer o Download, os mesmos não necessitam 

mais de Internet para serem utilizados. Eles consomem pouca memória do 

dispositivo, devido ao formato ser em PDF. O livro digital também é um meio 

sustentável de adquirir conhecimento, pois promove a economia de papel, além 

disso, consegue tê-lo sempre em sua posse. 

Este trabalho tem como objetivo fazer um e-Book personalizado, por meio da 

plataforma Canva (Sydney, Austrália), separado por temas com exercícios sobre os 

assuntos abordados e atualizado com as informações básicas referente aos  

conteúdos radiográficos, contribuindo para que a aprendizagem seja mais 

significativa, de maneira didática e eficaz. 

Os conteúdos serão disponibilizados de forma separada de acordo com os 

seguintes temas: 



13

● Técnica da Bissetriz e do Paralelismo: será descrito as técnicas e suas 

semelhanças, como realizá-las, como portar se frente ao paciente, e como 

utilizá-las para fazer radiografias periapicais. 

● Técnica Oclusal e Interproximal: indicação e descrição da técnica. 

● Métodos de Localização Radiográfica: mostra os métodos de localização 

radiográfica, sua importância para ter uma boa imagem e fazer o diagnóstico 

correto. 

● Anatomia Intraoral: apresenta as estruturas anatômicas para evitar lesões às 

estruturas nobres durante os procedimentos. 

● Anomalias Dentárias: apresenta as anomalias dentárias que são identificadas 

nas radiografias. Essas são divididas em heterotópicas, hipoplasiantes e 

hiperplasiantes. 

● Técnicas Radiográficas Extrabucais: mostra as indicações de cada técnica. 

● Anatomia Extra Oral: mostra os diferentes tipos de radiografia e como 

reconhecer as estruturas anatômicas. 

● Radiografia Panorâmica: aponta as indicações, vantagens e desvantagens na 

prática odontológica, anatomia que é visualizada. 

2 E-BOOK DIDÁTICO 

O e-Book aborda diversos assuntos sobre Radiologia Odontológica e 

Imaginologia, os temas foram separados em módulos para facilitar a compreensão 

dos graduandos ou profissionais por apresentar uma boa base teórica para 

aplicação na prática clínica na radiologia odontológica. Ele auxilia na interpretação 

de imagens, realização de laudos, mostra as estruturas que são visualizadas nos 

diferentes tipos de exames e também como realizá-los de forma correta. 

2.1. Técnica da Bissetriz e do Paralelismo 

A história da radiologia odontológica tem seu início em 1895, ano de 

descobrimento dos Raios X. Neste ano o dentista Otto Walkhoff realizou a primeira 

radiografia dentária, de sua própria boca, utilizando uma placa fotográfica de vidro 

envolta em papel preto, com tempo de exposição de 25 minutos. 1 
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A primeira técnica desenvolvida foi a da bissetriz. O dentista Antoni 

Cieszynski, teve destaque com sua “regra da bissetriz”, embasada em um antigo 

teorema geométrico onde afirma que dois triângulos são iguais quando eles têm dois 

ângulos iguais e um lado comum. Com base nisso, idealizou a sua regra, que 

enuncia: “O ângulo formado pelo longo eixo do dente e o longo eixo do receptor de 

imagem resultará em uma bissetriz na qual o feixe de raios X deverá incidir 

perpendicularmente”.1 

A técnica do paralelismo desenvolvida posteriormente,  precisava utilizar uma 

distância focal maior e isso aumentava o tempo de exposição e impossibilitava sua 

execução por um período de tempo considerável. Esta técnica foi desenvolvida por 

McCormack, mas aperfeiçoada e divulgada por Fitzgerald. Dessa forma  obteve 

aceitação com  difusão na América e na Europa. 1,2,3 

Em 1953, realizou-se um estudo comparativo entre essas duas técnicas por 

Lima o qual afirmou que a técnica do paralelismo é de fácil aprendizagem e que 

quando é necessário buscar alterações sutis nas estruturas periapicais e 

periodontais ela é superior à técnica da bissetriz.4  

Updgrave, em 1977, assegurou que, na hora de fazer radiografias com 

precisão, um posicionador do receptor de imagem e guia de feixe são necessários 

para padronizar e simplificar a técnica de obtenção de radiografias com distorção 

mínima, de modo a facilitar a interpretação.5 

Em 1978, Aun e Bernabé criaram um dispositivo que permitia o uso da técnica 

do paralelismo no trans-operatório do tratamento endodôntico, ou seja, possibilitou a 

realização de radiografias em pacientes com isolamento absoluto por meio do dique 

de borracha.6 

Em um estudo realizado por Forsberg em 1987, verificou-se que a técnica do 

paralelismo apresenta uma imagem que reproduz a distância entre o ápice e o 

instrumento endodôntico melhor e de forma mais precisa para determinar o 

comprimento de trabalho, mesmo que haja diferença de 20° no ângulo de incidência, 

quando comparada a técnica da bissetriz.7 

Larheim e Eggen, em 1979, afirmaram que a técnica da bissetriz possui uma 

ampliação da imagem reproduzida exatamente igual a 1. Porém, nesta técnica, a 
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expressão matemática da amplitude contém algumas variáveis que tornam difícil ou 

impossibilitam associá-las na prática. 8 

2.1.2. Técnica da Bissetriz 

A Técnica da Bissetriz é indicada para regiões radiculares, apicais e 

periapicais; quando a técnica do paralelismo não pode ser empregada (exemplo: 

ausência de posicionadores radiográficos); pacientes que possuem limitação de 

abertura bucal e crianças pouco colaboradoras. 

Para realizar esta técnica de forma correta é necessário seguir alguns 

princípios como posição do paciente e do receptor de imagem radiográfico, ângulos 

verticais, ângulos horizontais e área de incidência. 

1. Posicionamento e orientações ao paciente: 

a) O paciente deve receber explicação dos procedimentos que serão 

executados; 

b) Solicitar remoção de óculos e objetos da boca (chicletes, piercings, 

aparelhos removíveis); 

c) Deve estar protegido com avental de  chumbo e protetor de tireóide; 

d) A cabeça do paciente deve estar posicionada de acordo com o tipo de 

dente a ser radiografado: na maxila, o Plano Sagital Mediano deve 

estar perpendicular ao plano horizontal e a Linha de Camper estar 

paralela ao chão; na mandíbula, a linha trago/comissura labial deve 

estar paralela ao plano horizontal (chão); 

e) A cadeira odontológica deve ser posicionada em posição adequada 

para o operador;  

f) O aparelho de Raios X deve ser posicionado próximo à cadeira 

odontológica. 

2. Posicionamento do receptor de imagem radiográfico: 

a) Deverá ser posicionado o mais próximo do dente, evitando possíveis 

curvamentos; 

b) Deve se imaginar a bissetriz formada entre o longo eixo do dente e do 

receptor de imagem; 
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c) O feixe central de Raios X deve ser direcionado perpendicularmente a 

bissetriz imaginada; 

d) Verificar se a face ativa está na posição correta; 

e) Picote deve estar voltado para oclusal/incisal, pois posteriormente irá 

auxiliar a identificar o lado que o dente está (direito ou esquerdo); 

f) Para manter o receptor de imagem na posição correta na maxila, o 

paciente deve utilizar o polegar da mão oposta (mão aberta); 

g) Para manter o receptor de imagem em posição na mandíbula, o 

paciente deve utilizar o indicador da mão oposta (mão fechada); 

h) O tempo de exposição deve corresponder a região que será 

radiografada. 

● Angulação vertical e horizontal: 

Pode ser utilizada como referência para determinar a angulação vertical do 

cabeçote a regra do “Z”. Em resumo, a parte horizontal superior da letra “Z” 

corresponde aos grupos de dentes da maxila (esquerda para direita): incisivos 

(+50º), pré–molares (+40º) e molares (+30º). Já a parte horizontal inferior 

corresponde aos grupos da mandíbula (esquerda para direita): incisivos (-20º); pré-

molares (-10°) e molares (0º). 9 

O mau posicionamento do ângulo vertical pode influenciar no resultado final 

da radiografia. Quando o ângulo está perpendicular à bissetriz, o dente fica em 

proporção normal; quando está perpendicular ao receptor de imagem, o dente fica 

encurtado; e quando está perpendicular ao dente, o dente fica alongado. 

No ângulo horizontal, o feixe central de Raios X deve ser direcionado 

paralelamente às superfícies interproximais dos dentes. Se ocorrer um erro no 

posicionamento desta angulação, as faces proximais ficaram sobrepostas.  

Na maxila, a área de incidência localiza-se sobre a linha que vai do ápice 

nasal ao tragus. 

Quadro 1. Relação da área de incidência dos feixes de Raios X com a região da 

maxila. 
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Fonte: White e Pharoah (2000). 

Quadro 2. Relação da área de incidência dos feixes de Raios X com a região da 

Mandíbula. 

Fonte:White e Pharoah (2000). 

● Vantagens e desvantagens da Técnica da Bissetriz: 

As vantagens são maior tolerância do receptor de imagem radiográfico, o 

posicionamento do receptor de imagem é relativamente simples e fácil. As 

desvantagens são maior distorção (encurtamentos e alongamentos de imagem), 

ocorre a sobreposição do processo zigomático, depende da habilidade do operador 

(angulações), pode ter dificuldade em posicionar a cabeça do paciente e não é 

possível avaliar o periodonto. 

2.1.3. Técnica do Paralelismo 

Região (Maxila): Área de Incidência:

Incisivo Central: Ápice nasal.

Incisivo Lateral e Canino: Asa do nariz.

Pré-molar: Perpendicular ao centro do globo ocular à linha tragus-
asa do nariz.

Molar: 1 cm atrás do canto externo do olho, na linha tragus-
asa do nariz.

Região 
(Mandíbula):

Área de Incidência:

Incisivos: Sobre o PSM no sulco mentolabial.

Caninos: 0,5 cm acima da borda da mandíbula, altura do terço 
apical do canino inferior.

Pré-molares: Perpendicular ao centro do globo ocular à 1 cm 
acima da borda da mandíbula.

Molares: 1 cm atrás do canto externo do olho à 1 cm acima da 
borda da mandíbula.
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Nesta técnica, o receptor de imagem é sustentado por um suporte conhecido 

como posicionador que facilita o paralelismo entre o receptor de imagem e o dente. 

As indicações são possíveis utilização de posicionadores radiográficos e pacientes 

colaboradores. 

1. Posicionamento e orientações ao paciente: 

a) É importante explicar os procedimentos que serão executados;  

b) Solicitar remoção de óculos, objetos da boca, como chicletes, piercings, 

aparelhos removíveis; 

c) A cadeira odontológica deve ser posicionada em posição confortável para o 

operador;  

d) Vestir avental de chumbo e protetor de tireóide no paciente;  

e) O aparelho de Raios X deve ser posicionado próximo à cadeira odontológica;  

2. Posicionamento do receptor de imagem radiográfico: 

a) O receptor de imagem radiográfico é posicionado paralelamente ao plano do 

eixo do dente com o auxílio do posicionador; 

b) O raio central deve incidir perpendicularmente e em direção ao centro do 

longo eixo do dente e do plano do receptor de imagem; 

c) Pode ser utilizado um cone longo para evitar a distorção da imagem 

radiográfica; 

d) O receptor de imagem deve ser inserido na canaleta presente no 

posicionador (paralelo ao longo eixo do dente a ser radiografado); 

e) Em regiões de incisivos e caninos, o receptor de imagem deve ser 

posicionado com seu longo eixo na vertical; 

f) Em regiões de pré-molares e molares, o receptor de imagem deve ser 

posicionado com seu longo eixo na horizontal; 

g) O feixe de Raios X deve incidir perpendicularmente ao longo eixo dos dentes 

e ao receptor de imagem ao ser radiografado; 
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h) A face sensível do receptor de imagem deve ficar voltada para o lado da fonte 

de Raios X (na direção do anel localizador); 

i) O tempo de exposição deve corresponder a região que será radiografada. 

● Vantagens e desvantagens da Técnica do Paralelismo: 

 As vantagens desta técnica são maior precisão tridimensional da imagem; 

padronização de imagem; determinação da angulação; fácil execução devido uso 

dos posicionadores de receptor de imagem. As desvantagens desta técnica são as 

limitações para pacientes infantis ou com abertura bucal limitada; cuidados especiais 

a respeito de: esterilização e desinfecção; maior custo, pois utiliza posicionadores 

que precisam ser esterilizados. 

● Semelhanças e diferenças entre as técnicas da Bissetriz e do 

Paralelismo: 

A semelhança entre a Técnica da Bissetriz usa posicionado e no Paralelismo 

pode usar ou não este posicionador. A principal diferença é a distância focal (foco-

receptor de imagem), visto que a técnica do paralelismo apresenta 40 cm de 

distância focal, já a técnica da bissetriz apresenta 20 cm de distância focal 

A técnica da bissetriz por envolver expressão matemática requer mais 

raciocínio. Por outro lado, a técnica do paralelismo, tem como artifício o longo eixo 

dos dentes, que é traçado através da observação das coroas dentais, enquanto na 

bissetriz, além desse plano, o operador necessita imaginar o plano bissetor. 

Quadro 3. Exemplo das técnicas da bissetriz e do paralelismo. 

TÉCNICA: IMAGEM: 

Técnica da Bissetriz
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Fonte: Imagens do Google.  

2.2. Técnica Oclusal e Interproximal 

As radiografias oclusais e interproximais são de suma importância para o dia 

a dia clínico. As radiografias interproximais e periapicais utilizam receptor de imagem 

radiográfico convencional, para as radiografias oclusais é utilizado um receptor de 

imagem específico.  

2.2.1. Técnica Oclusal Total de Mandíbula e Maxila 

.A técnica com receptor de imagem oclusal foi idealizada em 1916 por 

Simpson. É uma técnica complementar à radiografia periapical que permite a 

visualização de uma área maior da maxila e da mandíbula. Tem como vantagens 

maior precisão e riqueza sobre essas áreas. É indicada para busca de lesões e 

anomalias na região de palato e mandíbula; diagnóstico e análise de fraturas; ajuda 

a localizar estruturas; busca de cálculos salivares; análise de raízes residuais em 

pacientes edêntulos; fendas palatinas; dentes inclusos e outras patologias. 

1. Posicionamento do receptor de imagem: 

a) Deve posicionar o receptor de imagem oclusal na área desejada entre os 

maxilares, como se fosse morder a película; 

b) A angulação específica relativa a posição da película deve ser obedecida; 

c) Em edêntulos, o polegar do paciente é utilizado para segurar o receptor de 

imagem radiográfico e o lado anterior da película deve ser voltado para cima. 

2. Posicionamento do paciente: 

a) Em mandíbula, a cabeça deve ser posicionada para trás. O plano sagital 

mediano deve ficar perpendicular ao plano sagital mediano; 

Técnica do Paralelismo
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b) Em maxila, a cabeça deve ser posicionada com o plano sagital mediano 

perpendicular ao plano horizontal e o plano oclusal do paciente paralelo ao 

chão. 

2.2.2. Oclusal Oblíqua Superior 

 Serve para avaliar a região periapical de dentes póstero-superiores de 

indivíduos incapazes de tolerar o posicionamento radiográfico; avalia o tamanho e 

extensão de lesões; avalia o assoalho de seio maxilar; determina o posicionamento 

de raízes e avalia fraturas. 

1. Posicionamento do receptor de imagem e do paciente: 

a) O paciente deve estar sentado com a cabeça apoiada e o plano oclusal 

paralelo ao chão; 

b) O receptor de imagem deve ficar com o lado sensível voltado para cima e 

posicionado no interior da boca sobre a oclusal dos dentes; 

c) O cabeçote deve estar apoiado na lateral da face do paciente, inclinado para 

baixo, com ângulo entre 65° e 70° em relação ao receptor de imagem.  

2.2.3. Técnica Interproximal 

 A Técnica Interproximal é indicada para verificar a presença de cáries 

interproximais e oclusais; relação entre os dentes decíduos e germes dos 

permanentes; identificar excessos marginais de restaurações; avaliar o periodonto; 

visualizar cálculos dentários; visualizar a crista óssea e perda óssea; recidivas de 

cárie. Nesta técnica, um posicionador próprio é utilizado. Durante sua execução, 

duas radiografias são realizadas na região de molares e duas na região dos pré-

molares, totalizando quatro radiografias em cada arcada. 

Suas vantagens são maior resolução e nitidez, por isso é ideal para analisar 

cáries interproximais e oclusais. É mais rápida, simples e exige um menor tempo de 

exposição aos Raio X.  As desvantagens são os problemas durante a execução da 

técnica, como em casos de pacientes que não possuem mordida firme na área a ser 

radiografada de interesse, ou quando tem ausência dentária na área desejada. 

Quadro 4. Radiografias feitas com as técnicas oclusal e interproximal. 

TÉCNICA: IMAGEM 
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Fonte: Imagens do Google. 

   2.3. Métodos de Localização Radiográfica 

 É de extrema importância o conhecimento dos métodos de localização 

radiográfica para os cirurgiões-dentistas, pois estes são auxiliares na localização de 

estruturas anatômicas e/ou determinadas patologias e permitem realizar melhores 

diagnósticos. 

 Os métodos de localização radiográfica são: método de Clark, método de 

Miller-Winter, modificação de Donovan, método de Parma, método de Le Master e 

técnicas conjugadas. 

2.3.1. Método de Clark 

Desenvolvido em 1909, o método de Clark, também ficou conhecido como 

Princípio da Paralexe, devido seu pesquisador ter utilizado o princípio físico da 

paralaxe para solucionar a ausência da profundidade nas imagens radiográficas 

advindas da técnica periapical. De acordo com White e Pharoah, as posições 

relativas das imagens radiográficas de dois objetos distintos mudam quando o 

ângulo de projeção que as imagens foram feitas é alterado. 11 

Esta técnica mostra o posicionamento vestíbulo-lingual de dentes não 

irrompidos e também pode ser indicada para dissociação de condutos radiculares, 

identificação de reparos anatômicos (diferenças entre lesões) e pesquisa de fraturas 

Radiografia oclusal

Radiografia Interproximal
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dentais. Para fazer a radiografia, o receptor de imagem deve ser mantido 

posicionado na mesma região, porém deve ser realizado a variação de ângulo 

horizontal e vertical.  

O método de Clark pode ser interpretado de duas formas: 

1. Quando dois objetos estão alinhados em relação a um observador, o mais 

próximo irá encobrir o mais distante. 

2. Se o observador for deslocado para um lado, o objeto mais distante vai 

acompanhar o deslocamento do observador e o objeto mais próximo vai em 

sentido contrário. 

Se a incidência dos Raios X for distorradial e a imagem se deslocar para 

distal, demonstra que a estrutura está localizada por palatino/lingual. Entretanto, se 

a imagem for deslocada para mesial significa que a estrutura está por vestibular. 

Se a incidência dos Raios X for mesiorradial e a imagem se deslocar para 

distal, indica que a estrutura está por vestibular. Por outro lado, se a imagem for 

deslocada para mesial, a estrutura está por palatino/lingual. 

2.3.2. Método de Miller Winter 

  Em 1914 o Dr. Fred Miller desenvolveu o método de Miller Winter que 

posteriormente foi divulgado por Winter. Pode ser definida também como Técnica da 

Dupla Incidência ou do Ângulo Reto. São feitas duas radiografias: uma periapical 

padrão (altura e largura) e uma oclusal convencional com receptor de imagem 

periapical (profundidade vestíbulo-lingual). 12 

 As indicações dessa técnica são: avaliar presença de alterações entre o 

canino a terceiro molar inferior; para dentes inclusos (principalmente para terceiros 

molares inferiores); corpos estranhos localizados no interior do osso mandibular ou 

em tecidos moles (verificar a posição, se está voltado para vestibular ou lingual). 

 A vantagem deste método é que a radiografia consegue uma boa 

visualização, dependendo da posição do elemento a ser identificado. Em 

contrapartida, suas desvantagens são a necessidade de fazer duas radiografias e 
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em alguns pacientes apresentar náusea, hiperatividade e trismo. Deve ser avaliado 

o custo/benefício de usar essa técnica.  

 2.3.3. Modificação de Donovan 

 Pode ser definida como Princípio da Dupla Incidência. Deve ser realizada 

quando o método de Miller-Winter não se adequar a situação anatômica da região e 

interferir no posicionamento do receptor de imagem (interferência do bordo anterior 

do ramo ascendente da mandíbula.  

 É indicada para localizar terceiros molares inferiores não irrompidos e 

póstero-posicionados, dificuldades em posicionar a película na oclusal e quando não 

aparece a região radicular na radiografia. Por isso, esta técnica deve ser executada 

sempre que a radiografia oclusal de Miller-Winter não mostrar inteiramente as raízes 

dos terceiros molares.  

 As vantagens deste método são a realização de somente uma radiografia e 

simplicidade da técnica. As desvantagens são pacientes não colaboradores e que 

possuem trismo, náuseas e impossibilitado de utilizar as mãos. 

1. Posicionamento do receptor de imagem e do paciente: 

a) O receptor de imagem periapical deve ser posicionado intraoralmente sobre o 

ramo ascendente da mandíbula cobrindo área do trígono retromolar e o 

paciente deve auxiliar mantendo o receptor de imagem em posição pelo dedo 

indicador o qual deve pressionar a borda do receptor de imagem contra a 

superfície do segundo molar ou do rebordo, quando esse dente se fizer 

ausente;  

b) A cabeça do paciente deve ficar inclinada para trás e para o lado oposto da 

região que está sendo radiografada, para que a incidência de Raios X seja 

feita de forma perpendicular;  

c) A incidência do feixe de Raios X deverá ser por trás do ângulo da mandíbula 

em direção ao ápice nasal. 

 2.3.4. Método de Parma 

Parma criou este método com o objetivo de diminuir as dificuldades 

encontradas nos procedimentos radiográficos para avaliar a região dos molares 

inferiores, propondo alteração do posicionamento do receptor de imagem a fim de 
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registrar a imagem de terceiros molares inferiores ou dente supranumerário na 

incidência periapical para abranger inteiramente o dente. Este procedimento é 

indicado em casos em que a radiografia periapical convencional não capta 

inteiramente os terceiros molares inferiores. A posição do receptor de imagem 

periapical utilizado na técnica convencional deve ser alterada e ficar inclinado em 

seu maior eixo. 

 Os pontos positivos desse método é que apenas uma película é utilizada e o 

paciente não precisa colaborar com as mãos. Os pontos negativos são pacientes 

com náuseas, hiperativo e/ou edêntulo. 

 2.3.5. Método de Le Master 

 Desenvolvida por Le Master em 1924, esse método é uma modificação da 

técnica do paralelismo convencional e busca um maior paralelismo entre o receptor 

de imagem e o dente. Consiste na colocação de um rolete de algodão na parte 

inferior do receptor de imagem, o qual deve ser fixado com fita adesiva, dessa 

forma, o receptor de imagem ficará posicionado mais paralelo possível ao longo do 

eixo dos molares e por isso diminui o ângulo vertical. A técnica é indicada quando há 

necessidade de visualização dos ápices dos molares superiores sem interferência 

do processo zigomático da maxila e do osso zigomático.13 

 Os pontos positivos dessa técnica é a utilização de apenas uma película e de 

fácil execução. Os pontos negativos são pacientes hiperativos, que apresentam 

náuseas e não conseguem colaborar com o uso das mãos. 

2.3.6. Técnicas Conjugadas 

Consiste na combinação de técnicas intrabucais e/ou extrabucais em 

diferentes planos, visando obter uma relação topográfica do objeto a ser estudado 

em relação às estruturas anatômicas adjacentes. 

2.4. Anatomia Intrabucal 

O conhecimento das regiões anatômicas ajuda a diferenciar tecidos 

saudáveis de tecidos doentes, auxilia no momento da anestesia e a interpretação de 

radiografias. Por esta razão, é extremamente relevante que os cirurgiões-dentistas 

conheçam a anatomia para oferecer ao paciente o melhor tratamento e ter 
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segurança durante a execução dos procedimentos para não causar lesão de 

estruturas nobres. 

2.4.1. Estruturas visualizadas na radiografia periapical 

Em uma radiografia periapical é possível observar estruturas como esmalte, 

dentina, polpa, crista alveolar, cemento e espaço pericementário.  

● Esmalte: é a estrutura mais externa e mais radiopaca, bem definida. 

Lesões cariosas nessa região são radiolúcidas e ficam em destaque, o 

que facilita a identificação da localização e tamanho para o cirurgião-

dentista. 

● Dentina: é menos radiopaca que o esmalte, por isso pode ser bem 

diferenciada do esmalte na radiografia periapical. Sua extensão vai da 

coroa ao ápice e conforme aumenta a idade, aumenta sua deposição e 

por isso a polpa reduz seu tamanho. 

● Espaço pericementário: é conhecido como periodonto, é a linha 

radiolúcida que envolve a raiz do dente e pode sofrer espessamento 

em alguns casos. 

● Cemento: fica localizado na raiz do dente e diferencia-se da dentina 

pela localização. 

Na maxila é possível visualizar inúmeras estruturas de acordo com o grupo de 

dentes.  

- Região de incisivos: é possível ver a concha nasal inferior, fossa nasal, 

espinha nasal anterior, forame incisivo, sutura intermaxilar. Pode haver 

sombra do nariz sobre os incisivos. 

● Espinha nasal anterior é uma projeção óssea na borda inferior 

da cavidade nasal, é radiopaca e em forma de “V”. 

● Forame incisivo é saída do canal incisivo na cavidade oral, fica 

posterior aos incisivos centrais superiores. É localizado na altura 

do rebordo alveolar entre as raízes dos incisivos centrais ou 

acima de seus ápices e radiograficamente é visto em formato 

oval, coração ou pêra invertida.  
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● Canal incisivo abriga o feixe vasculonervoso nasopalatino que é 

responsável pela inervação e vascularização da parte anterior 

do palato.  

● Sutura intermaxilar é a junção das maxilas entre os processos 

palatinos da maxila e aparece na radiografia como uma fina 

linha radiolúcida no meio do palato. 

- Região de caninos: é possível visualizar o “Y” invertido de Ennis, seio maxilar, 

assoalho de fossa nasal e fosseta mirtiforme.  

● “Y” invertido de Ennis é radiopaco e é formado pelo assoalho da 

fossa nasal e parede anterior do seio maxilar. 

● Fosseta mirtiforme é radiolúcida e fica localizada entre as raízes 

do incisivo lateral e canino superior. Fóvea óssea supra incisal. 

- Região de pré-molares: visualiza-se o seio maxilar, processo zigomático e 

septo do seio maxilar. 

● O seio maxilar é o maior seio paranasal, fica localizado no 

centro da maxila e seu tecido de revestimento é o epitélio ciliar. 

É delimitado por uma fina camada de osso cortical que aparece 

radiograficamente como uma imagem radiopaca. Seus limites 

são a cavidade nasal, cavidade orbitária e processo alveolar da 

maxila. Apresenta variação de tamanho de acordo com a idade 

do indivíduo. Comumente se apresenta simétrico bilateralmente.  

O seio maxilar pode apresentar extensões.  

● Extensão alveolar: é mais comum de ocorrer na ausência de molares, o seio 

passa a ficar localizado mais próximo ao rebordo ósseo.  

● Extensão anterior: ocorre a sobreposição da parede anterior do seio e o 

assoalho da cavidade nasal, o que dá origem ao “Y” invertido de Ennis. 

● Extensão em direção ao túber da maxila: mais frequente dos casos. 

● Extensão em direção ao palato: pode ser observado ao realizar a radiografia 

oclusal.  

Quando o assoalho do seio maxilar está em íntimo contato com a lâmina dura 

ao redor do ápice radicular, forma a cúpula alveolar, que é visualizada de forma 

radiopaca (isso ocorre principalmente nos molares superiores).  
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A comunicação buco sinusal pode ocorrer quando existe esse íntimo contato 

do seio maxilar com os ápices radiculares dos molares superiores. Por isso, 

cuidados devem ser tomados durante as extrações dentárias, pois dentes e/ou 

raízes podem entrar no interior dessa cavidade pneumática.  

Quando a comunicação buco sinusal ocorre, o diagnóstico é feito pela pela 

Manobra de Valsalva, exame físico intrabucal e exames radiográficos, incluindo 

panorâmica, tomografia e até endoscopia. A Manobra de Valsalva consiste na 

técnica em que se prende a respiração do paciente, segurando o nariz com os 

dedos e pede ao mesmo que force a saída de ar, provocando uma pressão. 

Confirma-se a comunicação, caso saia ar do alvéolo onde o dente foi extraído. O 

tratamento da comunicação é de acordo com o tamanho da mesma. Se a 

comunicação for pequena (2 mm ou menos), não necessita de procedimento 

cirúrgico, apenas de cuidados como evitar espirrar agressivamente; se for de 

tamanho moderado  (2 a 6 mm), o dentista deve fazer o fechamento da abertura 

com retalho de tecido (geralmente é tecido vestibular) e prescrever antibióticos e 

descongestionantes nasais; se for grande (7 mm ou mais), o dentista fecha da 

mesma maneira da moderada, porém posteriormente, segue acompanhamento, e 

em casos mais graves onde a abertura não foi fechada corretamente, encaminha o 

paciente para o especialista bucomaxilofacial.  

- Região de molares: pode ser observado o zigoma, seio maxilar, túber da 

maxila, lâmina pterigóide, hâmulo pterigóide e processo coronóide.  

● Túber da maxila é a região mais posterior do processo alveolar. 

● Processo coronóide aparece em formato triangular. 

● Hâmulo pterigóide é radiopaco e em forma de gancho, fica 

localizado posterior ao túber da maxila.  

Na mandíbula também é possível visualizar as estruturas de acordo com os 

grupos dentários. 

- Região de incisivos inferiores: pode ser observado a fossa mentual, foramina 

lingual, tubérculo geni, protuberância mentual e canais nutritivos entre os 

dentes. 

● Tubérculo geni é onde está a inserção do músculo gênio-hióideo 

e genioglosso. 
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- Região de caninos inferiores: é visualizado o forame mentual e protuberância 

mentual. 

● Forame mentual é a abertura no mento do canal mandibular, fica 

localizado abaixo do segundo pré-molar. Por ele, emerge o 

nervo mentual. 

- Região de molares inferiores: observa-se  a linha oblíqua, linha milo-hióidea, 

fóvea submandibular e o canal mandibular.  

● Canal mandibular é por onde corre o feixe vásculo-nervoso 

inferior.  

● Fóvea submandibular é uma depressão onde a glândula 

submandibular fica alojada.  

● Linha oblíqua externa é a inserção do músculo bucinador.  

● Linha milo-hióidea é a inserção do músculo milo-hióideo. 

Quadro 5. Estruturas visualizadas na Radiografia Periapical. 

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM 

Radiografia Periapical

Estruturas
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Incisivos Centrais 
Superiores

Caninos Superiores

“Y” invertido de Ennis

Pré-molares superiores
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Septo do Seio Maxilar

Seio Maxilar

Molares Superiores

Processo Coronóide

Incisivos Centrais Inferiores



32

Tubérculo Geni

Caninos Inferiores

Forame Mentual

Pré-molares inferiores
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Fonte: Imagens do Google. 

 2.4.2. Estruturas visualizadas em radiografias oclusais 

 Na maxila, pode ser identificado o septo nasal, cavidade nasal, fossa nasal, 

assoalho de fossa nasal e espinha nasal anterior, canal nasolacrimal, canal incisivo 

e arco zigomático. Já na mandíbula, observam-se os canais nutrientes, canal 

mandibular, forame mentual, tubérculo geni, base da mandíbula, foramina lingual e 

fossetas mentuais. 

Quadro 6. Radiografia oclusal dos maxilares. 

Protuberância Mentual

Canal Mandibular

Molares Inferiores

TÉCNICA: IMAGEM 
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Fonte: Imagens do Google. 

 2.4.3. Estruturas visualizadas em radiografias interproximais 

Visualiza-se o túber da maxila, polpa, crista óssea alveolar, ramo ascendente 

da mandíbula, esmalte e dentina.  

Quadro 7. Radiografia Interproximal. 

Fonte: Imagens do Google. 

 2.5. Anomalias dentárias 

 As anomalias dentárias são distúrbios de desenvolvimento que podem ser 

classificadas de acordo com a severidade. Nem sempre as anomalias interferem na 

função, muitas vezes são causadas por condições locais, hereditariedade genética 

ou por manifestações sistêmicas. 

 Neville et al. (1998) classificaram as alterações de desenvolvimento dentário  

quanto ao tamanho, número, forma e estrutura. Os pesquisadores afirmaram 

Radiografia Oclusal de 
Maxila

Radiografia Oclusal de 
Mandíbula

TÉCNICA: IMAGEM 

Radiografia Interproximal
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também que a genética exerce influência no desenvolvimento dos dentes, pois 

numerosas síndromes hereditárias estão associadas com as disgenesias dentárias e 

muitas alterações numéricas não-sindrômicas mostram uma forte correlação 

genética. 14 

 As radiografias desempenham um papel importante no diagnóstico das 

anomalias em crianças, visto que, nem sempre é possível reconhecer as anomalias 

apenas com o exame clínico.  

 Essas anomalias podem ser divididas em hiperplasiantes, hipoplasiantes e 

heterotópicas. Além disso, podem ser classificadas de acordo com as formas: 

congênitas (ocorre já na fase intrauterina), adquirida (formação pós-natal) e 

hereditário (quando é passada de pai/mãe para filho).  

 2.5.1. Anomalias hiperplasiantes 

 As anomalias hiperplasiantes são aquelas que têm tecido além do normal. 

Podem ocorrer por: atavismo, ou seja, é hereditário, porém pula gerações; 

hiperatividade da lâmina dentária; divisão do germe dentário normal; atividades da 

lâmina de Hertwig; tendência familiar; associação com a displasia cleidocraniana 

que é uma síndrome rara, com herança autossômica dominante, caracterizada pela 

hipoplasia da clavícula, falha no desenvolvimento aparente do dente (possui o dente, 

mas ele não irrompe), baixa estatura e ossos do crânio menores. 

● Dentes supranumerários: podem ser classificados conforme sua localização 

nos arcos. Se estiverem entre os incisivos centrais superiores são chamados 

de mesiodens, os que estão presentes na região de molares são os 

paramolares e os que irrompem atrás dos terceiros molares são chamados de 

distodente ou distomolar. Em posições ectópicas são denominados de 

peridentários. Nos primeiros 30 dias de vida dos bebês podem surgir dentes 

que são conhecidos como dentes natais ou neonatais. Na maioria das vezes,  

esses dentes são a erupção prematura do decíduo e não um dente 

supranumerário propriamente dito. Justifica-se a remoção de dentes 

supranumerários em casos de dentes parcialmente erupcionados para 

eliminar fatores de retenção de placa e contribuir com a saúde periodontal; 

em dentes supranumerários retidos para prevenir anquiloses e reabsorções 

radiculares por conta da proximidade entre as raízes, além disso, é indicado 
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extrair para evitar a formação cística ou neoplásica do folículo remanescente 

no interior dos ossos. 

● Displasia Cleidocraniana: é uma síndrome causada pela herança 

autossômica dominante que se caracteriza pelo aumento exagerado do 

diâmetro do crânio, hipodesenvolvimento do terço médio da face, falha na 

erupção dos dentes permanentes e hipoplasia da clavícula. 

● Raízes supranumerárias: são a presença de uma ou mais raízes no dente, 

além das conhecidas de acordo com a anatomia dentária, e possuem 

predileção por molares inferiores. 

● Cúspides supranumerárias: são as cúspides que aparecem além das já 

conhecidas nos dentes, geralmente ocorrem em dentes anteriores superiores. 

● Pérolas de esmalte: são ilhotas de esmalte próximas à junção 

amelocementária na bi ou trifurcação da raiz, ocorrendo mais em dentes 

posteriores superiores. Exigem diferenciação do cálculo dentário e lembram 

realmente pérolas devido ao seu formato e aparência no dente. 

● Fusão: é confundida com geminação, se caracteriza pela união entre dentina 

e esmalte na fase de desenvolvimento. Cada dente tem seu próprio conduto 

radicular, neste caso o fator modificante é a união dos dois através da coroa. 

É muito comum em dentes decíduos.  

● Geminação: ocorre mais em incisivos, caninos e pré-molares. Neste caso, 

podem-se visualizar duas coroas e apenas um conduto radicular para ambas. 

A geminação é uma anomalia de desenvolvimento que ocorre por conta da 

tentativa de dois dentes se desenvolverem a partir de um único germe, na 

qual podem ser observadas duas câmaras pulpares e um ou dois condutos 

radiculares. Essa anomalia pode ocorrer na dentição decídua, tornando-se 

mais rara na dentição permanente. O tratamento de dentes com essa 

alteração morfológica torna- se um desafio para o clínico quando, além de 

suas particularidades, há envolvimento estético e o paciente é infantil, o que 

requer abordagem e manejo diferenciados.  

● Concrescência: é quando ocorre a união de dois dentes através do cemento, 

sendo mais comum em segundos e terceiros molares. No caso de uma 

extração, opta por extrair ambos e a falta de espaço pode ser a responsável 

por essa anomalia.  

● Macrodontia: é o aumento do tamanho do dente, além do normalmente 

conhecido. 
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● Taurodontia: como o próprio nome já diz, o molar, neste caso, se apresenta 

em formato de ‘touro’ e com o corpo dentário maior e a raíz aparentemente 

mais curta. Possui aumento da polpa. 

Quadro 8. Exemplos de anomalias hiperplasiantes. 

ANOMALIA 
HIPERPLASIANTE: IMAGEM: 

Mesiodens

Quarto Molar

Terceiro pré-molar

Raízes Supranumerárias
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Cúspides Supranumerárias

Pérolas de Esmalte

Fusão e Geminação

Concrescência

Macrodontia

Taurodontia
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Fonte: Imagens do Google. 

 2.5.2. Anomalias hipoplasiantes 

 As anomalias hipoplasiantes ocorrem quando há menos tecido que o normal.  

● Anodontia: é a ausência congênita de todos os dentes 

● Hipodontia ou agenesia: quando falta um ou mais elementos dentários na 

arcada, considerado apenas quando o dente decíduo não tem a presença do 

dente permanente. Apresenta uma alta prevalência em mulheres e é 

observada uma forte predominância genética, pois demonstra ter uma íntima 

associação com 40 síndromes diferentes. 

● Displasia ectodérmica: doença autossômica dominante e está associada com 

estruturas de origem ectodérmica: a pele fica fina e seca, as glândulas 

sudoríparas são ausentes e a temperatura corporal aumentada. Em uma 

análise realizada por Guckes et al. (2016), foi observado que os incisivos 

centrais superiores, primeiros molares inferiores e superiores e caninos são 

os dentes mais conservados em pacientes que tem hipodontia em função 

desta displasia.15 

● Microdontia: costuma ocorrer em pacientes que já tem a hipodontia, é 

bastante encontrado em pacientes com síndrome de Down. 

● Hipoplasia de esmalte: pode ser dividida e adquirida, congênita e hereditária. 

As características da hipoplasia de esmalte adquirida são manchas, 

irregularidades, sulcos, ausência do esmalte dentário, a coloração pode variar 

entre branca, amarelada e acastanhada. As causas podem ser infecções e 

traumas ou até causas sistêmicas como falta de vitaminas A e C. Sua origem 

é congênita quando o feto é exposto ao Treponema pallidum, bactéria 

causadora da sífilis. Pacientes com sífilis congênita apresentam um conjunto 

de manifestações que é a tríade de Hutchinson (ceratite intersticial, surdez e 

dentes incisivos anômalos). Quando a origem é hereditária, ocorre a 

amelogênese imperfeita. Neste caso, o esmalte se encontra hipomineralizado 

e o diagnóstico se dá por histórico familiar, exame clínico e radiográfico. 

● Hipoplasia dentinária ou dentinogênese imperfeita: é hereditária dominante, 

afeta a matriz dentinária e a dentina que é produzida se faz pouco resistente. 

Nesta, existe o tipo um, que geralmente ocorre em família com osteogênese 

imperfeita, autossômica dominante e há fragilidade nos ossos. E a do tipo 
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dois, que não é associada à osteogênese imperfeita e, é também conhecida 

por dentina opalescente. 

● Odontodisplasia regional: é rara e consiste em um defeito em esmalte e 

dentina 

Quadro 9. Exemplos de anomalias hipoplasiantes. 

ANOMALIA 
HIPOPLASIANTE: IMAGEM: 

Anodontia

Agenesia

Microdontia

Incisivos de Hutchinson

Hipoplasia de Esmalte 
Adquirida
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Fonte: Imagens do Google. 

 2.5.3. Anomalias heterotópicas 

 As anomalias heterotópicas são aquelas que os posicionamentos são 

diferentes. 

● Transposição: anomalia heterotópica em que um dente ocupa o espaço de 

outro.  

● Transmigração: é quando um dente migra para um espaço distante do 

habitual.  

● Dilaceração: caracterizada por uma curvatura na raíz do dente, podendo ser 

coronária ou radicular.  

● Dens in dent: é quando há um dente invaginado em outro. A invaginação do 

epitélio odontogênico na superfície palatina da coroa de um dente durante a 

sua formação. Existe uma classificação para essa anomalia, que é a 

Classificação de Oehlers, sendo o tipo I, uma pequena invaginação revestida 

por esmalte e confinada à coroa, não se estendendo além da junção amelo-

cementária; tipo II, com invaginação moderada revestida por esmalte, 

estendendo-se até a raiz, com ou sem comunicação pulpar; e o tipo III, com 

Hipoplasia de Esmalte 
Hereditária

Dentinogênese Imperfeita

Odontodisplasia Regional
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invaginação revestida por esmalte que se comunica com a polpa através de 

um forame apical ou lateral. 16, 17 

● Dentes retidos: são os dentes que estão retidos no osso e são 

impossibilitados de erupcionar para ficarem em posição correta na boca. Se 

estes não forem extraídos podem causar problemas como reabsorções 

radiculares dos dentes vizinhos, doença periodontal, cárie, pericoronarite, 

cistos e tumores.  

Quadro 10. Exemplos de anomalias heterotópicas. 

ANOMALIA 
HETEROTÓPICA: IMAGEM: 

Transposição

Transmigração

Dilaceração

Dens in Dent
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Fonte: Imagens do Google. 

2.6. Técnicas radiográficas extrabucais 

As radiografias extrabucais são exames complementares que auxiliam a fazer 

o diagnóstico diferencial, dessa forma, o plano de tratamento passa a ser elaborado 

de forma mais precisa. Essas técnicas são realizadas fora da cavidade oral e 

permitem a visualização dos maxilares e das estruturas ósseas craniofaciais em 

uma única tomada radiográfica. Para realização desse exame é preciso remover 

próteses removíveis, aparelhos removíveis, brincos, correntes, piercings, óculos.  

As radiografias extrabucais são: panorâmica, telerradiografia em norma 

lateral, radiografia axial (Submentovertex ou Hirtz), radiografia póstero anterior para 

crânio, radiografia póstero anterior para crânio para seios maxilares (projeção de 

Waters), radiografia póstero anterior de crânio para seios frontais (PA de Caldwell), 

radiografia póstero anterior de mandíbula, radiografia carpal. 

 2.6.1. Radiografia Panorâmica 

A radiografia panorâmica possibilita a reprodução da maxila e mandíbula em 

um único receptor de imagem, por isso possui baixa dose de radiação. É o exame 

complementar mais solicitado na Odontologia, pois possui diversas indicações e 

vantagens. Durante a execução desse exame, o paciente fica parado enquanto o 

foco de emissão de Raios X se move ao redor da boca para formar a imagem. 

Essa técnica é indicada para observar a saúde bucal, desenvolvimento 

infantil, avaliação para procedimentos cirúrgicos, avaliar o tratamento ortodôntico, 

avaliar a articulação temporomandibular, verificar as erupções dos dentes 

permanentes e para identificar lesões císticas ou neoplásicas. 

Quadro 11. Radiografia Panorâmica. 

Dentes Retidos

TÉCNICA: IMAGEM:
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Fonte: Imagem do Google. 

2.6.2. Telerradiografia em Norma Lateral 

 É uma radiografia lateral de crânio onde o paciente é posicionado em norma 

lateral, permitindo a avaliação das relações entre os elementos dentais com os 

maxilares e os maxilares com o esqueleto facial.  

A padronização dessa radiografia é essencial para realizar a mensuração e 

comparação de pontos específicos (distância e linhas do esqueleto facial) para   

realizar a cefalometria.  

a) Indicações dessa técnica: 

● Para fazer análise do padrão dento-esquelético-facial; 

● Observar o crescimento do crânio e da face;  

● Confirmação de anormalidades esqueléticas ou de tecidos moles;  

● Análises cefalométricas;  

● Avaliação para definir tratamentos ortodônticos;  

● Acompanhamento pré e pós operatório. 

b) Posicionamento do paciente: 

1. O cefalostato utilizado contribui para a imobilizar o paciente, pois possui as 

olivas, que são posicionadas no conduto auditivo externo do paciente. 

2. Os parâmetros mantidos nessa posição são: 

● Plano de Frankfurt: deve estar paralelo ao solo; 

● Plano Sagital Mediano: deve estar paralelo ao Chassi 

(perpendicular ao solo); 

● Dentes: devem estar em máxima intercuspidação habitual 

(MIH); 

Panorâmica
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● Feixe central dos Raios X: na horizontal, devem incidir 

exatamente em perpendicular a película radiográfica, passando 

pelo ponto médio do eixo das duas olivas.  

Quadro 12. Exemplo de Telerradiografia em Norma Lateral. 

Fonte: Imagem do Google. 

2.6.3. Radiografia Axial 

Conhecida também como Projeção de Hirtz e/ou Submentovértex. A 

finalidade dessa radiografia extrabucal é oferecer uma imagem que permite a 

visualização de todos os ossos da base do crânio. 

As indicações dessa técnica são para avaliar presença de fraturas do arco 

zigomático e a integridade da parede posterior do seio maxilar. 

O paciente deve ser posicionado com o Plano Sagital Mediano perpendicular 

ao chassi ao PH e o Plano de Frankfurt paralelo ao chassi e perpendicular ao PH. 

Os Raios X centrais precisam ser direcionados 4 cm abaixo do mento. O chassi é 

posicionado perpendicular ao Plano Horizontal e possui distância entre 60 a 75 cm.  

Na vertical a angulação é 0° e na horizontal 90°.  

Quadro 13. Exemplo de uma Radiografia Axial. 

TÉCNICA: IMAGEM:

Telerradiografia em Norma 
Lateral

TÉCNICA: IMAGEM:
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Fonte: Imagem do Google. 

2.6.4. Radiografia Póstero Anterior para Crânio  

Essa radiografia permite a visualização de todo o esqueleto facial, de forma a 

evitar a superposição dos ossos mais densos da base do crânio. As indicações 

desse exame são: 

● Detecção de fraturas no terço médio da face (fraturas Le Fort I, II, III);  

● Detecção de fraturas do complexo zigomático, complexo nasoetmoidal e 

orbitárias;  

● Fraturas do processo coronóide;  

● Investigação dos seios frontal e etmoidal; 

● Localização de corpos estranhos. 

O paciente deve manter a região frontal e o ápice nasal apoiados no chassi. A 

direção dos Raios X centrais deve ser póstero anterior e estar direcionada ao centro 

da glabela. A angulação no sentido vertical é de 0° e no sentido horizontal de 90°. 

Quadro 14. Imagem de uma Radiografia Póstero-anterior de Crânio.  

Radiografia Axial 
(Projeção de Hirtz ou 

Submentovértex)

TÉCNICA: IMAGEM:
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Fonte: Imagem do Google. 

2.6.5. Póstero-anterior para seios maxilares (Projeção de Waters) 

 Essa radiografia permite a visualização de todo o esqueleto facial e do seio 

maxilar.  É indicada para análise de fraturas na região da maxila; análise de áreas 

patológicas; localização de corpos estranhos, fragmentos de raízes e dentes no 

interior do seio maxilar e observação de sinusites maxilares. 

 O paciente deve ser posicionado perpendicularmente ao plano horizontal, 

com o queixo encostado no chassi e a ponta do nariz afastada 1,5 cm a 4 cm do 

plano. Dessa maneira, evita-se a sobreposição da porção petrosa do osso temporal 

sobre os seios maxilares. O feixe de Raios X é direcionado perpendicularmente por 

trás da cabeça para produzir a imagem. 

Pode ser feita a modificação dessa técnica. Nesse caso a radiografia é 

realizada da mesma forma que a convencional, porém o paciente deve ficar de boca 

aberta. Dessa maneira, todos os seios paranasais (maxilares, etmoidais, frontais e 

esfenoidais) ficam evidenciados, visto que ocorre a remoção da sobreposição dos 

dentes superiores aos seios esfenoidais.  

Quadro 15. Radiografia Póstero-anterior para seios maxilares. 

Radiografia Póstero-

anterior para Crânio 

TÉCNICA: IMAGEM:
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Fonte: Imagem do Google. 

2.6.6. Póstero-anterior para seios frontais (P.A. de Caldwell)  

Por meio dessa radiografia, é possível visualizar os seios frontais. A região 

frontal e o ápice nasal do paciente são apoiados no chassi. Os feixes de Raios X 

estão na direção póstero-anterior e 3 cm acima da protuberância occipital externa. A 

angulação no sentido vertical é de +20° e no sentido horizontal de 90°.  

As indicações dessa técnica são: em casos de detecção de sinusites; 

avaliação e delimitação de áreas patológicas; observação e delimitação de fraturas e 

busca de corpos estranhos.  

Quadro 16. Radiografia Póstero-anterior para seios frontais.  

Fonte: Imagem do Google.  

2.6.7. Radiografia póstero-anterior de mandíbula 

Radiografia Póstero-

anterior para seios 

maxilares

TÉCNICA: IMAGEM:

Radiografia Póstero-

anterior para seios frontais 
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Essa radiografia mostra uma imagem parcial do crânio, onde a mandíbula e 

em especial o ângulo da mandíbula, o pescoço e o cabeça da mandíbula podem ser 

projetados sem sobreposição de outras estruturas da região. São Indicações dessa 

técnica: hipoplasia ou hiperplasia mandibular; fraturas de mandíbula (1/3 posterior 

do corpo, ângulo, ramo, pescoço do cabeça da mandíbula); detectação e análise de 

corpos estranhos, raízes residuais, dentes não-irrompidos, dentes supranumerários 

e agulhas fraturadas; localização e delimitação de áreas patológicas no 1/3 posterior 

do corpo ou ramo; observação de deformidades mandibulares.  

O paciente deve manter a região frontal e o ápice nasal de forma apoiar no 

chassi. A direção dos raios X centrais deve ser póstero anterior, estando direcionado 

2 cm acima do ângulo da mandíbula. A angulação deve ser 0° no sentido vertical e 

no sentido horizontal de 90°. 

Quadro 17. Radiografia Póstero-anterior de mandíbula. 

Fonte: Imagem do Google. 

2.6.8. Radiografia Carpal 

A Radiografia Carpal é feita na região de mão e punho, permite diagnosticar a 

maturidade óssea da criança por isso é utilizada na área da odontopediatria e no 

planejamento de tratamentos ortodônticos em crianças e adolescentes.  

Para realização do exame o paciente deve posicionar a mão e punho 

próximos a película radiográfica para a tomada da imagem. Dessa forma, através de 

TÉCNICA: IMAGEM:

Radiografia Póstero-

anterior de mandíbula
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um programa de computador, uma análise da radiografia verificando estruturas 

anatômicas é realizada para estimar o crescimento do indivíduo. 

Quadro 18. Exemplo de Radiografia Carpal. 

Fonte: Imagem do Google. 

 2.7. Anatomia extrabucal 

As principais indicações para a realização das radiografias de crânio e do 

complexo maxilofacial são as fraturas do complexo maxilo-facial, fraturas do crânio, 

estudo dos seios da face, doenças que afetam a base do crânio e a calota craniana 

e os distúrbios da ATM.  

2.7.1. Estruturas visualizadas na Radiografia Panorâmica 

Em uma radiografia panorâmica são observadas as seguintes estruturas: 

● Espinha nasal anterior; 

● Fossa nasal;  

● Septo nasal; 

● Concha nasal inferior; 

● Seio maxilar; 

● Cabeça da mandíbula;  

● Incisura mandibular; 

● Forame incisivo; 

● Processo estilóide; 

TÉCNICA: IMAGEM:

Radiografia Carpal
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● Túber da maxila 

● Processo coronóide 

● Palato duro, oro e nasofaringe; 

● Fissura pterigomaxilar; 

● Canal mandibular; 

● Borda lateral da órbita; 

● Forame mandibular; 

● Vértebras cervicais;  

● Forame mentual.  

Quadro 19. Relação de técnica com as estruturas visualizadas. 

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM:

Sutura Intermaxilar

Radiografia Panorâmica 1

Radiografia Panorâmica
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Fonte: RX Odonto Vip1 e Google Imagens. 

2.7.2. Estruturas visualizadas em uma Telerradiografia em Norma Lateral 

Em uma telerradiografia é possível visualizar: 

● Oliva; 

● Perfil mole; 

● Cabeça da mandíbula;  

● Cortical interna; 

● Cortical externa;  

● Base da mandíbula;  

● Processo coronóide; 

● Incisura da mandíbula;  

● Sela turca; 

● Fossa pterigomaxilar;  

Radiografia Panorâmica

Radiografia Panorâmica

Oso e Nasofaringe
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● Sutura frontonasal; 

● Contorno da órbita; 

● Dentes superiores e inferiores; 

● Seio maxilar.  

Quadro 20. Relação de estruturas visualizadas em uma Telerradiografia em Norma 

Lateral. 

Fonte: Imagens do Google. 

2.7.3. Estruturas visualizadas em uma Radiografia Axial (Hirtz) 

Na Radiografia Axial as estruturas vistas são: 

● Corpo da mandíbula; 

● Seio maxilar;  

● Fossa zigomática;  

● Septo nasal; 

TÉCNICA: IMAGEM:

Telerradiografia em Norma 

Lateral

Telerradiografia em Norma 

Lateral
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● Cabeça da mandíbula; 

● Áxis; 

● Seio esfenoidal; 

● Sutura sagital (em algumas radiografias axiais é possível visualizar a sutura 

sagital bem ao meio do forame magno, na vertical, e a sutura lambdóide 

passando um pouco mais abaixo, na horizontal); 

● Septo nasal; 

● Contorno orbitário;  

● Processos pterigóides;  

● Ossos e arcos zigomáticos; 

● Iminência occipital interna; 

● Abertura posterior das fossas nasais; 

● Processos mastóides do osso temporal; 

● Forame magno;  

● Clivo; 

● Condilo do osso occipital; 

● Porção petrosa do osso temporal; 

● Cortical interna; 

● Cortical externa.  

Quadro 21. Estruturas vistas na Radiografia Axial. 

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM:

Radiografia Axial (Hirtz)
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Fonte: Imagem do Google. 

2.7.4. Estruturas visualizadas em uma Radiografia Póstero-Anterior de Crânio 

 Em uma Radiografia Póstero-Anterior de Crânio as seguintes estruturas são 

visualizadas: 

● Seio esfenoidal;  

● Seio frontal;  

● Porção petrosa do osso temporal;  

● Asa menor do esfenóide; 

● Septo nasal;  

● Seio maxilar; 

● Cavidade nasal;  

● Rebordo infra-orbitário; 

● Órbita. 

Ossos do Esqueleto Axial

Atlas e Axis

Coluna vertebral
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Quadro 22. Estruturas observadas em uma P.A. de Crânio. 

Fonte: Imagens do Google. 

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM:

P.A. de Crânio

Neurocrânio

Principais Suturas

Anatomia: P.A de Crânio
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2.7.5. Estruturas visualizadas em uma Radiografia Póstero-Anterior para 

Seios Maxilares (Projeção de Waters) 

Na Radiografia Póstero-Anterior para Seios Maxilares de Waters às estruturas 

visualizadas são: 

● Rebordo infra-orbitário;  

● Órbita;  

● Ossos zigomáticos;  

● Processo coronóide;  

● Septo nasal; 

● Cavidade nasal; 

● Seio esfenoidal; 

● Seio maxilar;  

● Arco zigomático; 

● Face escamo zigomática da asa maior do osso esfenóide; 

● Osso esfenóide.  

Quadro 23. Estruturas vistas em uma P.A. de Waters. 

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM:

P.A. de Waters

P.A. de Waters 
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Fonte: Imagens do Google. 

2.7.6. Estruturas visualizadas em uma Radiografia Póstero-Anterior para 

Seios Frontais (P.A. de Caldwell) 

As estruturas observadas na P.A. de Caldwell são: 

● Asa menor do esfenóide; 

● Seio frontal; 

● Crista Galli; 

● Fissura orbital superior; 

● Face escamo zigomática da asa maior do osso esfenóide;  

● Seio esfenoidal. 

Com a boca aberta é visualizado: 

● Ângulo da mandíbula; 

● Base da mandíbula;  

● Ramo ascendente da mandíbula; 

● Órbita;  

● Fossas nasais;  

● Septo nasal. 

Quadro 24. Estruturas vistas em uma P.A. de Caldwell e de Mandíbula. 

Seios Paranasais

Seio Maxilar
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Fonte: Imagens do Google.  

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM:

P.A. de Caldwell

P.A. de Mandíbula

Canal da Mandíbula

Nervo Alveolar Inferior
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2.7.7. Estruturas visualizadas em uma Radiografia Carpal 

 As estruturas visualizadas em uma radiografia carpal são os ossos: 

● Escafóide: apresenta-se com radiopacidade e fica localizado na fileira 

proximal dos ossos do carpo; 

● Semilunar: fica localizado entre o osso escafóide e piramidal, é radiopaco; 

● Piramidal: na radiografia aparece como radiopaco, fica localizado 

medialmente na fileira proximal dos ossos do carpo; 

● Pisiforme: é radiopaco e fica medialmente na fileira proximal, possui 

sobreposição em parte de seu corpo pelo osso piramidal;  

● Hamato: está localizado medialmente na fileira distal dos ossos do carpo e 

radiograficamente apresenta-se radiopaco;  

● Gancho do Hamato: projeção óssea no osso hamato (ocorre durante o surto 

de crescimento), radiograficamente é uma imagem radiopaca densa; 

● Capitato: está na fileira distal dos ossos do carpo, em posição mediana, é 

radiopaco; 

● Trapezóide: fica localizado em posição medial e aparece radiopaco na 

radiografia; 

● Trapézio: é um osso curto, e radiopaco que lateralmente na fileira distal dos 

ossos do carpo; 

● Ulna: osso longo do antebraço que articula simultaneamente ao rádio, ao 

braço e ao carpo, apresenta-se radiopaca nas radiografias de mão e punho 

onde aparece somente sua extremidade distal; 

● Rádio: osso longo do antebraço que articula simultaneamente à ulna, ao 

braço e ao carpo, na radiografia apresenta-se com radiopacidade densa; 

● Falanges distal, medial e proximal; 

● Sesamóide: é um osso desenvolvido nos tendões ou na cápsula fibrosa que 

envolve certas articulações do dedo polegar. Quando aparece na infância 

demonstra que o indivíduo está no seu surto de crescimento. É radiopaco, de 

formato circular e de pequeno diâmetro, medialmente a epífise distal do 

metacarpo do dedo polegar; 

● Falanges distal, medial e proximal; 

● Carpo: composto por oito ossos curtos que estão articulados entre si e são 

mantidos em posição por fortes ligamentos, aparecem na radiografia de forma 

radiopaca; 
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● Metacarpo: é composto por cinco ossos longos de limites radiopacos que 

contém em seu interior trabéculas ósseas e espaços medulares. Todos eles 

apresentam um corpo (diáfise), uma base e uma cabeça arredondada 

(epífises).  

● Epífise: Corresponde a extremidade do osso longo e é radiograficamente 

aparece como um contorno radiopaco. Durante o desenvolvimento ósseo, 

esta fica separada da diáfise pelo núcleo epifisário; 

● Diáfise: é retangular e radiopaco, fica entre as epífises dos ossos longos. 

Quadro 25. Exemplo de uma Radiografia Carpal e ossos que são visualizados. 

Fonte: Imagens do Google. 

2.8. Radiografia Panorâmica 

 Dentre as técnicas radiográficas extrabucais, destaca-se a radiografia 

panorâmica, visto que, por meio desta, os cirurgiões-dentistas conseguem 

informações da arcada superior e inferior dos pacientes. Dessa forma, o profissional 

verifica se há a necessidade de solicitar outro exame, como uma radiografia 

periapical. 

TÉCNICA E 
ESTRUTURAS: IMAGEM:

Radiografia Carpal

Ossos do Carpo
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 A Radiografia Panorâmica começou a ser desenvolvida em 1946, quando o 

professor Yrjo V. Paatero fez uma publicação sobre os Raios x de feixe estreito. A 

princípio, para realizar esse tipo de radiografia, o receptor de imagem era 

posicionado no interior da boca. Como essa forma apresentou dificuldades e era 

pouco prática, o pesquisador deu continuidade a seus estudos e em 1949 publicou 

os requisitos básicos para realizar uma panorâmica utilizando receptor de imagem 

extrabucal. 18 

 A radiografia panorâmica é um exame complementar para a realização de 

diagnóstico e planejamento cirúrgico, geralmente sua solicitação é feita no início do 

tratamento para avaliação da condição inicial ou como controle.  

As estruturas visualizadas neste exame são a espinha nasal anterior, septo 

nasal, fossa nasal, concha nasal inferior, seio maxilar, cabeça da mandíbula, incisura 

mandibular, forame incisivo, processo estilóide, túber da maxila, processo coronóide. 

Além disso, é visto o palato duro, borda lateral da órbita, forame mandibular, fissura 

pterigomaxilar, vértebras cervicais, oro e nasofaringe, forame mentual, seio maxilar e 

cabeça da mandíbula, entre outras estruturas.  

● Indicações e contraindicações desta técnica: 

 Este exame é indicado para detecção de doenças, lesões e condições dos 

maxilares; verificação de patologias e anomalias dentais; avaliação de trauma; 

verificar a presença de dentes impactados; análise de fraturas em toda extensão da 

mandíbula; avaliar extensão de lesões; observar o suporte ósseo periodontal; 

identificar a presença e condição de terceiros molares; planejar o pré-operatório de 

cirurgias bucomaxilofaciais; pacientes pediátricos (busca avaliar padrões de 

erupção, crescimento e desenvolvimento da dentição mista). 

As contraindicações são: quando necessita de avaliação minuciosa das 

estruturas periodontais; detecção e avaliação detalhada de lesões apicais; 

identificação de lesões cariosas interproximais; avaliação para planejamento de 

implantes. 

● Vantagens e desvantagens da radiografia panorâmica: 

 As vantagens desse método são baixa dose de radiação ao paciente, custo 

relativamente baixo; não causa desconforto ao paciente, fácil realização em 
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pacientes com dificuldades de abertura de boca, ampla visibilidade dos ossos faciais 

e dentes, curto tempo para realização do exame, fácil interpretação para os 

profissionais, facilidade de compreensão pelos pacientes (contribui para o 

entendimento de sua condição clínica). 

As desvantagens são: não apresenta detalhes minuciosos das estruturas 

(normalmente as superfícies interproximais dos pré-molares se sobrepõem); 

dificuldade na detecção de lesões cariosas pequenas; os incisivos apresentam 

pouca nitidez; ocorre sobreposição de estruturas; ampliação e distorção geométrica 

ao longo da imagem. 

1. Posicionamento do paciente e execução da Radiografia Panorâmica: 

a) Orientar o paciente a remover próteses, brincos, óculos, piercing, entre outros 

artefatos; 

b) Instruir o paciente a adotar uma postura, não se mover, e prender a 

respiração por alguns segundos quando o técnico solicitar, para evitar que o 

resultado final seja comprometido; 

c) O técnico irá se posicionar de forma cuidadosa e proteger o crânio do 

paciente. O equipamento se ajusta ao indivíduo em pé ou sentado; 

d) É colocado um suporte bucal para assegurar o correto alinhamento dos 

dentes, a fim de evitar a sobreposição e oclusão dos mesmos. A duração do 

exame é de aproximadamente 2 minutos, depende da máquina.  

3 CONCLUSÃO 

Atualmente são utilizados diversos recursos tecnológicos como o e-Book que 

auxilia os acadêmicos e professores no que concerne ao processo ensino 

aprendizagem servindo para aliar a teoria à prática. Os profissionais da área 

Odontológica podem ter melhores resultados na avaliação de diagnósticos ao 

usarem as ferramentas digitais, as imagens podem ser visualizadas e transmitidas 

via internet nos mais variados dispositivos móveis como, por exemplo, os 

computadores portáteis. Por isso concluímos que é imprescindível que o acadêmico 

e profissional saibam interpretar as radiografias da face e crânio de forma correta 

para identificar anomalias, diagnosticar, planejar e fazer o prognóstico das doenças 
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bucais. Esse conhecimento se aplica em todas as disciplinas e áreas da odontologia, 

por isso o Raio X é importante para todas as especialidades. 
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