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RESUMO

O estudo experimental avaliou o conhecimento dos especialistas em
ortodontia (n=30) e cirurgia buco-maxilo-facial (n=30) em diagnosticarem
corretamente o posicionamento de caninos superiores impactados em
técnicas radiográficas e tomográficas. O material utilizado na pesquisa foi
um crânio seco, devidamente preparado para simular impacções de caninos
na maxila em duas posições diferentes, vestibular e palatina. Em seguida o
crânio seco foi submetido às tomadas radiográficas periapicais, oclusais,
panorâmicas, telerradiografias de perfil e a tomografia computadorizada cone
bean (tomógrafo I-CAT), nos cortes panorâmico, sagital, axial e transsagitais.
Os entrevistados após observarem as imagens radiográficas e tomográficas
nos diferentes planos, responderam a um questionário com perguntas sobre
os exames que solicitavam rotineiramente para identificar canino impactado;
os motivos pelos quais eles não solicitavam a tomografia computadorizada; a
localização vestíbulo-palatina dos caninos inclusos nos exames selecionados
e por fim, escolheram o exame que foi considerado o que localizou o canino
com mais facilidade. O exame mais solicitado foi a radiografia periapical,
88% dos entrevistados o solicitavam rotineiramente para a localização de
canino incluso.

O percentual de acertos na técnica periapical (correto

vestibular) foi de 77% e (correto palatina) 68%.

68% dos entrevistados

solicitavam a panorâmica, porém o percentual de acertos (correto palatina)
foi 10% e “não tem certeza” foi 80%, o percentual de acerto (correto
vestibular) foi 15% e “não tem certeza” foi 15%. O percentual de acertos na
telerradiografia (correto palatina) foi 15% e na radiografia oclusal (correto

palatina) foi 93%. A tomografia computadorizada foi solicitada por 25% dos
entrevistados e 47% dos entrevistados justificaram a não solicitação devido
ao seu custo elevado. O corte axial (correto palatina) teve 93% de acertos e
no corte transsagital (correto palatina) 98%. Não houve diferença estatística
quando se avaliou a área de atuação com os acertos na localização em todos
os exames.

Termos de indexação: ortodontia, dente impactado, radiografia
dentária, tomografia computadorizada de feixe cônico.

ABSTRACT

The experimental study evaluated the knowledge of the specialists in
orthodontics (n=30) and in oral and maxillofacial surgery (n=30) in correctly
diagnose the positioning of impacted maxillary canines in dental radiography
and computerized tomography techniques.

The material used in the

research was a dry skull, duly prepared to simulate impaction of the
maxillary canine in two different positions, buccal and pallatal. Next the dry
skull was submitted to the periapical, occlusal panoramic and lateral
teleradiography radiography exams and the cone bean computerized
tomography (tomograph I-CAT), in the panoramic, sagittal, axial and
transsagittal cuts.

The interviewees after observed the radiography and

tomography images in different plans, had answered to a questionnaire with
questions about what exams they routinely requested to identify impacted
tooth; the reasons for which they did not request the computerized
tomography; the bucco palatal localization of the impacted tooth in the
selected examinations and, had finally chosen the exam that was considered
what it located the tooth with more easiness.

The examination most

requested was the periapical radiograph, 88% of the interviewees routinely
requested it for the localization of impacted tooth. The percentage of correct
in the periapical technique (correct buccal) was of 77% e (correct pallatal)
68%. 68% of the interviewees requested the panoramic radiograph, however
the percentage of correct (correct palatina) was 10% and “unsure” was 80%,
the percentage of correct (correct buccal) was 15% and “unsure” was 15%.
The percentage of correct in the lateral teleradiography (correct pallatal) was

15% and in the occlusal (correct pallatal) was 93%.

The computerized

tomography was requested for 25% of the interviewees and 47% of the
interviewees had justified the not request due to its high cost. The axial cut
(correct pallatal) had 93% of correct and in transsagittal cut (correct pallatal)
98%. There were not statistics differences between the area of performance
and the rightness in the localization in all evaluated exams.

Index terms: Orthodontics, impacted tooth, dental radiography, cone
beam computerized tomography.

