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RESUMO
A aplicação da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) no tratamento
odontológico apresenta vantagens como praticidade do exame, alta definição da imagem e a
possibilidade de visualizar as imagens tridimensionalmente.Considerando sua superioridade
aos métodos radiográficos convencionais, o objetivo do presente estudo foi apresentar sua
importância no planejamento de casos clínicos complexos. Paciente masculino, 27 anos,
compareceu à Clínica Odontológica da UniCesumar com queixa de cálculo na região dos
incisivos inferiores. Durante exame clínico observou-se a presença do dente 63. Ao exame
radiográfico periapical foi confirmada a impactação do dente 23, o qual apresentava-se
angulado mesialmente próximo às raízes dos incisivos e raiz completamente formada. Por isso,
foi solicitada TCFC, pela qual pôde-se observar reabsorção externa do dente 22 pela presença
do dente 23. O tratamento endodôntico do dente 22 foi iniciado com instrumentação manual e
medicação intracanal com ultracall XS. Após 14 dias foi realizada a obturação do canal
radicular com cimento MTA fillapex. O selamento coronário foi com cimento ionômero de
vidro e resina composta. Para remoção do dente 23, realizou-se bloqueios dos nervos
infraorbitário bilateral, nasopalatino e palatino maior bilateral; em seguida foi realizada incisão
intra-sulcular do dente 15 ao 25 por palatino, descolado retalho total e visualizado um pequeno
abaulamento ósseo na região do dente 22 e realizada odontosecção com broca 702. O dente 23
foi seccionado em 4 partes e removido com o extrator reto. Após a remoção do dente 23, a loja
cirúrgica foi preenchida com hidroxiapatita e realizada sutura simples. Pode-se dizer que a
TCFC fornece ao profissional da odontologia especificidade e alta sensibilidade para fins de
diagnóstico mostrando ser um recurso excepcionalmente promissor e valioso.

Descritores:Tomografia computadorizada. Endodontia. Dente impactado.

THE IMPORTANCE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE RESOLUTION OF
COMPLEX CASES - CASE REPORT
ABSTRACT
The aplication of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in dental treatment has
advantages such as practicality of the exam, high definition of the image and the possibility of
visualizing images three-dimensionally. Considering it’s superiority to conventional
radiographic methods the goal oh the present study was to present it’s importance in the
planning of complex clinical cases. Male patient, 27 years old, attended the odontological clinic
of UniCesumar complaining of calculus in the lower incisors. During clinical examination, we
observed the presence of the tooth 63. Periapical radiographic examination confirmed tooth
impaction 23, which was angled mesially close to the incisor roots and fully formed root. So
CBCT was requested, whereby external resorption of tooth 22 can be observed by the presence
of tooth 23. Endodotical treatment of tooth 22 was started with manual instrumentation and
intracanal medication with Ultracall XS. After 14 days, the root canal was filled with MTA
fillapex cement. The coronary sealing was with glass ionomer cement and composite resin. To
remove tooth 23, bilateral infraorbital, nasopalatine and bilateral major palatine nerve blocks
were performed, than na intrasulcular incision of the tooth 15 to 25 was made through the
palatine, the total flap was detached, and a small bone bulging was seen in the region of the
tooth 22 and tooth seccion was made with drill 702. Tooth 23 was seccioned into 4 parts and
removed with straight puller. After removal of tooth 23, the cirurgical space was filled with
hidroxyapatite and a simple suture was performed. It can be said that CBCT provides the dental
professional specificity and high sensitivity for diagnostic purposes proving to be na
exceptionally promising and valuable resource.
Keywords: Computed tomography. Endodontics. Impacted tooth.
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1 INTRODUÇÃO

Os exames radiográficos são instrumentos indispensáveis em diferentes áreas da
odontologia, porém, devido à sobreposição de estruturas, magnificação e distorção das imagens
radiográficas, para que se consiga fazer um diagnóstico correto é preciso fazer muitas vezes uso
de outras técnicas. (ROCHA, D.S. 2014). Em vista disso, vários autores têm indicado a
Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) devido a sua boa resolução, menor
custo e menor dose de radiação. (MANZI, FR 2011).
As radiografias periapicais são as mais utilizadas nos consultórios de odontologia e suas
técnicas, benefícios e limitações estão bem consolidadas na literatura. Há algum tempo, com o
surgimento dos sistemas digitais,inúmeras vantagens foram atribuídas aos exames radiográficos
convencionais, como a não necessidade do processamento químico e das películas
radiográficas; a imagem é disponibilizada em poucos segundos facilitando muito o dia-a-dia
dos profissionais. Porém, por ser um exame em duas dimensões, as limitações continuam as
mesmas, independente de os sensores digitais intraorais serem utilizados, visto que os
princípios radiográficos são os mesmos utilizados com o filme convencional. (MOREIRA, N.R.
2016)
A TCFC é o advento tecnológico mais significativo na odontologia desde a introdução da
radiografia panorâmica. A introdução dessas imagens declarou uma mudança da imagem
bidimensional para uma volumétrica, o que exigiu que os profissionais mudassem de imagens
estáticas para análises assistidas por meio de um software (WHITE & PHAROAH, 2015). A
evolução da TCFC foi de grande ajuda na odontologia, pois as melhorias propostas aumentaram
a qualidade da imagem e o potencial diagnóstico, assim como o aumento do estudo sobre o
assunto, facilidade e interesse do profissional (MARTINS, A.L. 2009). Além de ter aplicação
em quase todas as áreas da odontologia, a tomografia permite cortes detalhados e, com o uso
de um software específico, nos permite fazer reconstruções tridimensionais para prototipagem,
análises cefalométricas, simulaçõescirúrgicas e o reestudo do caso, sem a necessidade da
presença do paciente. (MARTINS, A.L. 2009).
Na prática odontológica, a aplicação da TCFC precisa respeitar princípios fundamentais,
visando sempre pesar o risco e o benefício para o paciente (MOREIRA, N.R. 2016). Entre suas
vantagens podemos citar a praticidade do exame, a alta definição da imagem, a baixa dose de
radiação e a possibilidade de visualizar as imagens em três dimensões; a aquisição das imagens
da TCFC consiste em uma técnica baseada na forma cônica do feixe de raios-x centrado no
detector bidimensional que faz uma rotação em um ângulo de 360.º. Estudos têm mostrado que
a exposição à radiação da tomografia equivale a uma série radiográfica periapical completa (DE
ANDRADE, F.B. 2011).
Tendo em vista que a TCFC é superior aos métodos radiográficos convencionais e
permitindo uma maior precisão e rapidez no diagnóstico, neste estudo será discorrida a
importância da tomografia na resolução de casos complexos e apresentado um caso associado.
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1.1 OBJETIVO GERAL
Apresentar, por meio de caso clínico, a importância da tomografia computadorizada no
planejamento endodôntico-cirúrgico.
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Enfatizar pontos positivos e negativos da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico.
Ressaltar a importância de um diagnóstico precoce em pacientes com caninos inclusos.
Relacionar a imagem radiográfica e a imagem tomográfica da reabsorção dentária.
Ilustrar e validar a importância da visualização completa da reabsorção radicular causada
pelo canino incluso.
Avaliar a relevância da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico na resolução de
casos complexos, envolvendo dentes retidos e reabsorção radicular.
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1.3 JUSTIFICATIVA
Geralmente os dentes cumprem uma sequência de irrupção favorável, ainda assim, existem
alguns fatores que podem prejudicar esta ordem, fazendo com que haja um desvio no trajeto ou
na sequência irruptiva e até mesmo causando impactação de alguns elementos dentários. O
posicionamento correto dos dentes é importante, não só para uma boa estética facial, como
também para a harmonia oclusal.
Os caninos superiores permanentes, após os terceiros molares, manifestam maior incidência
de impactação, especialmente na região palatina. Há um certo número de complicações
relacionadas a essas impactações, dentre elas a reabsorção externa de dentes adjacentes, mais
frequentemente dos incisivos laterais. Sendo assim, um diagnóstico precoce é extremamente
necessário. Para isto são recomendadas muitas técnicas radiográficas, no entanto, em
consequência da sobreposição de estruturas, a magnificação e distorção das imagens, tornam
mais difícil o diagnóstico. Além disso, algumas reabsorções não são detectadas com as
radiografias convencionais, assim, a tomografia computadorizada de feixe cônico é um método
que oferece maior quantidade de detalhes e maior segurança no diagnóstico, não apenas das
reabsorções, como em várias áreas da odontologia.
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2. DESENVOLVIMENTO

Paciente M.A.G. gênero masculino, 27 anos, leucoderma, fumante e soro positivo,
compareceu à Clínica de Odontologia da UniCesumar com queixa de cálculo na região dos
incisivos inferiores. Durante exame clínico observou-se que o canino superior esquerdo era
menor que o normal, com cor mais clara e cúspide com desgaste excessivo, revelando se tratar
do dente 63 (conforme imagens 1 e 2). Esse elemento não apresentava mobilidade e na palpação
palatina e vestibular não foram encontrados indícios de abaulamento na mucosa, logo, foi
solicitado exames radiográficos.

Imagens 1 e 2: Aspecto inicial
Através do exame radiográfico periapical foi confirmada a impactação do elemento 23, por
palatina. Observou-se que a raiz já estava completamente formada, não tendo mais força
eruptiva; o dente estava angulado mesialmente próximo às raízes dos incisivos laterais e
centrais (conforme a imagem 3). Por este motivo foi solicitado uma tomografia
computadorizada de Cone Beam. Através dela pode-se observar que o dente se encontrava
impactado por palatino conforme imagem 4), os cortes sagitais foram importantes para
visualizarmos a relação do canino com retido com a raiz do dente 22, e a partir disso,
visualizamos que havia um pequeno contato, e aparentemente não tinha exposto à luz do canal
(cortes 14, 15 e 16 da imagem 5). Nos cortes coronais, foi visualizado o comprimento do canino
para posterior planejamento cirúrgico, onde ele se encontrava angulado e próximo à raiz do prémolar (conforme a imagem 6). E então nos cortes axiais confirmamos a íntima reação do canino
com o incisivo lateral, comprovando uma pequena reabsorção externa da raiz (conforme
imagem 7). O que nos motivou a iniciarmos o tratamento pela endodontia do elemento 22.
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Imagem 3: Radiografia periapical inicial

Imagem 4: Tomografia computadorizada de feixe cônico (3D)

Imagem 5: Cortes sagitais da tomografia
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Imagem 6: Cortes coronais da tomografia

Imagem 7: Cortes axiais da tomografia
No dia 02/04/2019 iniciamos o tratamento endodôntico, utilizando um localizador apical,
logo foi feita a odontometria eletrônica e o Comprimento Real de Trabalho (CRT)encontradofoi
de 20mm; A lima memória foi a de diâmetro #30, a instrumentação foi manual,a técnica usada
foi a escalonada com recuo programado, a medicação intracanal utilizada neste caso foi o
Ultracall XS por suas propriedades radiopacas (conforme imagem 8). Após 14 dias foi realizada
a obturação do canal radicular com cimento MTA Fillapex, o cone principal utilizado foi o de
diâmetro #30 com 20mm de comprimento e a técnica de condensação utilizada foi a
condensação lateral; selamos a cavidade com cimento ionômero de vidro e resina composta na
cor A2 (conforme imagens 9, 10 e 11).
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Imagem 8: Radiografia periapical do dente 22 com medicação intracanal Ultracall XS

Imagens 9, 10 e 11: Radiografia periapical do dente 22 (prova do cone, prova da
obturação e radiografia final do tratamento endodôntico, respectivamente)
Então, no dia 30/08/2019 foi realizada a cirurgia para remoção do elemento 23 que estava
impactado. Em decorrência da condição do paciente foi enviada uma carta à medica
infectologista que acompanha o caso, para medir o risco cirúrgico. Sendo assim, foi prescrito
ao paciente, profilaxia antibiótica com Amoxicilina 2g uma hora antes do procedimento;
iniciamos com os bloqueios dos nervos infraorbitário bilateral, nervo nasopalatino e nervo
palatino maior bilateral; em seguida foi feita uma incisão intra-sulcular do dente 15 ao dente 25
(conforme imagem 12), foi descolado um retalho total e visualizado um pequeno abaulamento
ósseo na região do dente 22 (imagem 13).

Imagem 12: Inscisão intrasulcular do dente 15 ao dente 25
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Imagem 13: Retalho total e abaulamento ósseo na região do dente 22
Para expor a coroa do dente e fazer a odontosecção utilizamos a broca 702, o dente 23 foi
seccionado em 4 partes e luxado com o extrator reto (conforme imagens 14, 15, 16 e 17). Após
a retirada do canino, verificou-se a presença de uma loja cirúrgica grande, então utilizamos um
enxerto ósseo a base de hidroxiapatita e colágeno, o Hap-91 foi hidratado com soro fisiológico
e levado a loja cirúrgica (conforme as imagens 18 e 19); a sutura foi em pontos simples
(conforme imagem 20) e foi prescrito ao paciente dipirona 500mg, um comprimido a cada 6
horas e ibuprofeno 600mg, um comprimido a cada 8 horas durante 3 dias; e digluconato de
clorexidina 0,12% duas vezes ao dia, durante 7 dias, iniciando dois dias após a cirurgia. A
retirada dos pontos ocorreu 7 dias após a cirurgia (conforme imagem 21). Não houveram
intercorrências e o paciente relatou se sentir bem.

Imagem 14: Exposição da coroa do elemento 23
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Imagem 15: Luxação do dente 23 com extrator reto

Imagem 16: Ultimo fragmento do dente sendo retirado após odontosecção

Imagem 17: Dente seccionado em 4 partes
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Imagem 18: Loja cirurgica após retirada do dente impactado

Imagem 19: Biomaterial sendo levado à loja cirurgica

Imagem 20: Sutura em pontos simples
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Imagem 21: Pós operatório 7 dias
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3. DISCUSSÃO
O exame radiográfico é uma importante ferramenta auxiliar no diagnóstico e
planejamento de casos na odontologia, o que permite que o profissional trace um plano de
tratamento apropriado e certeiro. Porém, a radiografia convencional apresenta limitações,
tais como a sobreposição de estruturas, magnificação e distorção das imagens, e deste modo
levar o cirurgião dentista a algum equívoco.
Para vencer tais limitações, a Tomografia Computadorizada Cone Beam (TCCB) tem
sido indicada como uma solução, pois propicia a visualização de estruturas anatômicas que
muitas vezes não são alcançadas pelas radiografias convencionais, adicionando
informações importantes para o profissional por fornecer reconstruções multiplanares
(axial, coronal e sagital) e eliminando a sobreposição de estruturas. Sendo assim, autores
como Von Stechow et al. (2003) salientou que a rapidez desse exame é crucial para o
diagnóstico e para o estudo dos casos, assim como Patel e Dawood (2007), Maini et al.
(2008) e Nakata et al. (2009) mostraram, com casos clínicos, que a TCCB pode contribuir
com informações precisas tanto para o planejamento dos casos,quanto para o diagnóstico.
Em 2003, Grave e Dermalt, salientaram a importância da utilização das mais
diferenciadas técnicas para diagnosticar a localização de caninos inclusos, sabendo das
limitações que esse exame possui, os autores iniciaram estudos a partir de radiografias
panorâmicas e cefalométricas, onde a conclusão foi que elas não devem ser utilizadas para
este fim. Já em casos onde há reabsorções externas causadas por caninos impactados, o
diagnóstico só será radiográfico quando estas reabsorções forem apicais, segundo
Consolaro (2005), as reabsorções que se encontrarem nas faces vestibular e palatina serão
pouco diagnosticáveis devido a bi dimensionalidade desse exame.
Porém, em 1995, Ericson e Kurol já haviam analisado a Tomografia Computadorizada
em um caso clínico, onde o incisivo lateral superior estava sofrendo reabsorção causada por
um canino incluso, o que tornou o exame uma ferramenta indispensável para o diagnóstico,
por propiciar um campo de visão muito melhor deste caso. Katheria et al. em 2015, mostrou
através de um estudo que a TCCB é a técnica mais correta e confiável tanto na detecção de
reabsorções radiculares, quanto na localização de dentes impactados, pois ela pode mudar
completamente o planejamento dos casos, como o caso do estudo de Bjerklin e Ericson em
2006.
Não há dúvidas que a TCCB possui um valor diagnóstico imensurável na odontologia,
por sua capacidade de localizar lesões, por ajudar no planejamento cirúrgico e na instalação
de implantes, para estudos na ATM, para propósitos forenses, entre muitas outras
finalidades; e está claro que embora as vantagens deste exame sejam muitas, o profissional
deve sempre levar em consideração os riscos e benefícios para o paciente.
No presente estudo, a tomografia realizada auxiliou não apenas no diagnóstico da
reabsorção externa, a qual mostrou através dos cortes sagitais e axiais que não havia
chegado à luz do canal, mas também aumentou o nível de confiabilidade no planejamento,
o qual ficou definido iniciar pelo tratamento endodôntico do dente 22 e então a cirurgia; por
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meio dos cortes coronais foi possível visualizar o tamanho do dente 23 que se encontrava
retido por palatino.
Assim, ficou evidente a importância da TCCB no planejamento de casos complexos
envolvendo tratamento endodôntico e dentes retidos, pela riqueza de informações que o
exame fornece, tornando o tratamento mais previsível e com maior chance de sucesso.
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4. CONCLUSÃO

Com base no caso clínico utilizado, podemos concluir que a TCFC fornece alta
sensibilidade e especificidade para fins de diagnóstico e para o planejamento de casos, onde
as radiografias convencionais não são suficientes, pois esta tecnologia supera-as por prover
imagens seccionadas sem qualquer sobreposição ou distorção, além de fornecer imagens
tridimensionais tornando o tratamento mais preciso e confiável, mostrando ser uma
tecnologia extremamente valiosa e promissora.
No entanto, antes de solicitar uma TCFC, o profissional deve avaliar o custo benefício
deste exame, pois ele é uma ferramenta de uso complementar e seu uso rotineiro não é
recomendado. A decisão para o uso do exame deve ser feita apenas quando o exame clínico
e as radiografias não forem o suficiente para concluir o diagnóstico e o planejamento do
caso.

20

REFERÊNCIAS

DIAS, Pamella C. Importância da tomografia computadorizada de feixe cônico na avaliação de
canino incluso na maxila. Rev. Bras. Odontol., Rio de Janeiro, v. 74, n. 2, p. 143-9, abrl/jun.
2017.
FREITAS, Patrícia Z. Avaliação da tomografia computadorizada de feixe cônico como
método de diagnóstico das reabsorções dentárias relacionadas ao tratamento ortodôntico.
158 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo,
2007.
MANZI, Flávio R. Uso da tomografia computadorizada para diagnóstico de caninos inclusos.
Rev. Odontol. Bras. Central., Goiás, v. 20, n. 53, p. 103-7. 2011.
MANZI, Flávio R. Avaliação de caninos superiores impactados por meio de tomografia
computadorizada de feixe cônico. Rev. Clin. Ortod. Dental Press. Maringá, v. 10, n. 3, p. 11420, jun/jul. 2011.
COHEN, Stephen e HARGREAVES, Kenneth M. Caminhos da polpa. 9. ed. São Paulo:
Mosby elsevier, 2002.
BRAMANTE, Clovis M. et al. Acidentes e complicações no tratamento endodôntico.
Soluções clínicas. 2. ed. São Paulo: Santos editora, 2008.
ALVARES, Luiz Casati e TAVANO, Orivaldo. Curso de radiologia em odontologia. 5. ed.
São Paulo: Santos editora, 2009.
WHAITES, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
WHITE, Stuart C. e PHAROAH, Michael J. Radiologia oral. Princípios e interpretação. 7. ed.
São Paulo: Mosby elsevier, 2015.
CAPPELLETTE, Mário. Caninos permanentes retidos por palatino: diagnóstico e terapêutica –
Uma sugestão técnica de tratamento. Rev. Dental Press Ortodon. Ortop. Facial. Maringá, v.
13, n. 1, p. 60-73, jan/fev. 2008.

