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1. INTRODUÇÃO 

 

 A impactação dos caninos permanentes superiores é um dos fatores 

etiológicos da má oclusão, uma vez que são dentes importantes por razões 

funcionais e estéticas.  A excelência da oclusão normal ocorre com a correta 

relação do canino superior com seu antagonista inferior que é uma das 

chaves de oclusão.  No ato mastigatório a especificidade desta relação é 

chamada de guia de caninos, que é de suma importância, não só para a 

ortodontia, mas para toda a odontologia, pois é esta guia que protege todo o 

sistema estomatognático de degenerações por contatos oclusais inadequados 

SUMIDA (2001).  

 

 A impactação de caninos superiores é um distúrbio de erupção 

bastante comum, variando de 1 a 3%, dependendo da população examinada 

e na rotina ortodôntica a proporção aumenta para 23,5% (WARFORD et al., 

2003). 

 

 A presença de dentes impactados pode desenvolver condições 

patológicas importantes no complexo maxilo-facial, sua etiologia é 

provavelmente multifatorial e o diagnóstico faz-se por meio de exames clínico 

e radiográfico (BISHARA, 1988). 

 

 As radiografias convencionais utilizadas de rotina para a localização de 

canino superior impactado são: as periapicais e a oclusal, que podem ser 

realizadas no próprio consultório; a panorâmica e a telerradiografia de perfil 
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que fazem parte da documentação ortodôntica inicial solicitada pelos 

ortodontistas.  Essas radiografias são utilizadas para o diagnóstico inicial de 

dentes não irrompidos mas apresentam como desvantagens a 

impossibilidade de correlacionar o local da impactação com as demais 

estruturas, sobreposição das raízes e estruturas adjacentes e visualização 

em um só plano, portanto para se conseguir uma percepção tridimensional 

dessas estruturas e do dente impactado, as radiografias são realizadas em 

ângulos diferentes ou a associação entre as técnicas (KUFTINEC & SHAPIRA, 

1995). 

 

  Com o advento da tomografia computadorizada (TC), a partir da 

década de 70, ocorreu uma revolução na radiologia convencional porque se 

tornou possível a obtenção de cortes sem a sobreposição das estruturas 

adjacentes. Com a modernização dos tomógrafos aumentou sua utilização na 

odontologia.  A TC oferece uma visão tridimensional dos dentes impactados 

possibilitando a obtenção de informações confiáveis sobre a localização 

exata.  É considerado o melhor método disponível para a avaliação de tecidos 

duros, proporciona imagens com excelente contraste tecidual, elimina as 

distorções, borramentos e as sobreposições das raízes.  Evidencia as relações 

com as estruturas vizinhas, tornando possível a detecção das reabsorções 

dentárias dos elementos envolvidos com a impactação e a presença de 

algumas patologias, como, por exemplo: supranumerários, odontomas, 

granulomas ou cistos (CHAUSHU et al., 2004; WALKER et al., 2005 e LIU et 

al., 2008). 
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 As alternativas de tratamento dos caninos impactados são inúmeras, 

podem ser simples ou complexas, porém, a combinação multidisciplinar 

ortodontia e cirurgia são as opções mais utilizadas pelos especialistas 

(STIVAROS & MANDALL, 2000 e WALKER et al., 2005). 

 

 Para a elaboração de um correto plano de tratamento, o cirurgião 

dentista (CD) deve realizar o diagnóstico com acurácia e determinar a 

localização exata do dente impactado, principalmente quando se tratar de 

exposição cirúrgica e tracionamento ortodôntico.  A escolha do meio 

complementar do diagnóstico por imagem é fundamental e deve estar de 

acordo aos parâmetros inerentes ao tratamento, como o grau de dificuldade 

para a recolocação do dente no arco, precisão da técnica radiográfica, 

acessibilidade e condição financeira do paciente.  Portanto, é muito 

importante que os cirurgiões dentistas (CDs) tenham conhecimento e 

estejam atualizados com as técnicas radiográficas de localização dos caninos 

superiores impactados. 
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2. REVISÕES DA LITERATURA 

 

2-1 IMPACTAÇÕES DENTÁRIAS  

 

 A terminologia empregada para retenções dentárias é variada. 

FREITAS et al. (1994) verificaram que há diferenças entre dentes retidos e 

dentes impactados. Dentes retidos são aqueles que por falta de força de 

erupção não conseguem erupcionar; e impactados são aqueles 

impossibilitados de erupcionar devido à existência de uma barreira física em 

sua via de erupção. 

 

 MARZOLA (1988) denominam como dentes retidos aqueles que, uma 

vez chegada à época normal de irrupção, continuam localizados parcial ou 

totalmente no interior do osso, com manutenção ou não da integridade do 

saco pericoronário. 

 

 Conforme PREDA et al. (1997) e MAVERNA & GRACCO (2007) os 

caninos impactados seriam aqueles que não erupcionaram no seu sítio no 

arco dentário, após a formação total de suas raízes, no seu período normal 

de crescimento.  Também aqueles que, não erupcionaram após o 

aparecimento do dente homólogo na arcada, ocorrida há pelo menos seis 

meses. 
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2-1-1 DESENVOLVIMENTO E TRAJETÓRIA DE IRRUPÇÃO DOS CANINOS 

SUPERIORES 

 

 O caminho de irrupção dos caninos superiores permanentes é o mais 

difícil e tortuoso que qualquer outro dente.  O germe do canino começa a se 

desenvolver a partir dos quatro meses de idade; aos três anos, ele encontra-

se abaixo da órbita e acima do assoalho nasal, entre a cavidade nasal e o 

seio maxilar.  Na fase do desenvolvimento do primeiro pré-molar 

permanente, o canino, o primeiro pré e o primeiro molar decíduo estão um 

sobre o outro, em alinhamento vertical.  Aos seis anos de idade, a ponta da 

coroa do canino está ao nível do assoalho nasal, posicionada palatinamente 

ao ápice da raiz do canino decíduo.  De acordo com a posição dos dentes 

adjacentes, o canino altera sua posição, prossegue em trajetória mesial até 

alcançar a face distal do incisivo lateral.  O canino irrompe verticalmente, 

guiado pela raiz do incisivo lateral permanente até estar totalmente em seu 

sítio (MARZOLA, 1988; MOYERS, 1991 e KUFTINEK & SHAPIRA, 1995).  

 

 

2-1-2- ETIOLOGIA DAS IMPACTAÇÕES DOS CANINOS SUPERIORES 

 

 A etiologia de impactação dos caninos superiores permanentes é 

explicada sob óticas divergentes e atualmente é considerada como de origem 

multifatorial (BISHARA, 1998). 

 



20 

 A posição final do canino permanente depende da localização e 

alinhamento dos incisivos laterais permanentes.  Quando o incisivo lateral 

está mal posicionado ou rotacionado, o canino perde a guia de irrupção e 

continua a se movimentar para mesial até encontrar a superfície distal do 

incisivo central.  Por ter um período de aproximadamente 12 anos desde sua 

formação até a completa irrupção, o canino superior é susceptível a várias 

influências ambientais desfavoráveis como também aos fatores hereditários 

(MOYERS, 1991 e KUFTINEK & SHAPIRA, 1995).  

 

 Segundo BISHARA (1992), KUFTINEK & SHAPIRA (1995) e WALKER et 

al. (2005) a etiologia da impactação dos caninos retidos ainda permanece 

obscura.  Existem várias teorias que tentam explicar sua causa, como: falha 

na reabsorção das raízes dos caninos decíduos; retenção prolongada ou 

perda precoce do canino decíduo; discrepâncias entre o tamanho do dente e 

o comprimento do arco dental; cistos e neoplasias associados ao dente; 

anquilose, odontomas e dentes supranumerários; incisivos laterais ausentes 

ou pequenos; hereditariedade; posição anormal do germe do canino; 

presença de fissura alveolar palatina; dilaceração da raiz e trauma. 

 

  Para WARFORD et al. (2003), existem várias teorias a respeito da 

etiologia da ocorrência da impactação, porém elas podem ser separadas em 

somente duas categorias: orientação (guia de erupção) e genética. 
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2-1-3- INCIDÊNCIA 

 

  MARZOLA (1988), ERICSON & KUROL (1988), TRAXLER et al. 

(1989) e BJERKLIN & ERICSON (2006) observaram que os caninos 

superiores são, depois dos terceiros molares, os dentes mais freqüentemente 

impactados.  A freqüência de impactação é de 1% a 2,2 %, porém amplas 

variações aparecem em diferentes populações étnicas. 

 

  Embora essa proporção pareça ser relativamente pequena, o número 

de pessoas afetadas na prática individual do especialista ortodôntico é 

maior, com a referência de 23,5% em uma única população (BISHARA, 1992; 

BISHARA, 1998; PREDA et al., 1997 e WARFORD et al., 2003). 

 

  BJERKLIN & ERICSON (2006) descreveram em seu estudo que a 

impactação de canino superior foi encontrada em 50% das 107 crianças que 

foram encaminhadas ao tratamento ortodôntico por causa dos caninos 

impactados, dentre essas, a impactação por palatino foi encontrada em 85%, 

no gênero feminino ocorre duas vezes mais que no masculino. 

 

  KUFTINEK & SHAPIRA (1995) e MASON et al. (2001), afirmaram que 

os caninos superiores são o segundo dente mais freqüentemente retido com 

incidência em 2% dos pacientes que sofrem tratamento ortodôntico.  Essa 

retenção é de 10 a 20 vezes mais comum na maxila e a localização por 

palatino é de 2 a 20 vezes mais freqüente.  Ao contrario, LIU et al. (2008) 

encontraram em seu estudo com a tomografia computadorizada, 45,2% de 
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impactações maxilares por vestibular, 40,5% por palatino e 14,3% intra-

ósseas em sujeitos asiáticos. 

 

  CAOVILA (2005) observou dos 7.934 pacientes estudados, que 31 

pacientes (0,39%) possuíam caninos superiores retidos.  Desses 31 

pacientes, observou: 35,48% na faixa etária de 10 a 14 anos, 25,58% de 15 a 

19 anos, 16,13% de 20 a 24 anos e 25,82% de 25 a 49 anos.  Quanto à cor 

da pele: 15 pacientes (48,39%) leucodermas; 12 pacientes (38,71%) 

feodermas e 04 pacientes (12,9%) melanodermas.  Quanto ao gênero: 23 

pacientes (74%) eram do gênero feminino e 8 pacientes (26%) eram do gênero 

masculino.  Quanto ao lado de retenção: 17 pacientes (54,83%) 

apresentavam impactação do lado esquerdo, 11 pacientes (35,48%) 

apresentavam impactação do lado direito e em 3 pacientes (9,68%) a 

retenção era bilateral.  Quanto à posição vestíbulo-palatino: 28 dentes (82%) 

estavam por palatino e 6 dentes (18%) por vestibular.  

 

 

2-1-4 ALTERAÇÕES DECORRENTES DA IMPACTAÇÃO DO CANINO 

 

 SHAFER et al. (1979), apresentaram as sete possíveis sequelas 

relacionadas com os caninos não irrompidos, impactação vestibular, 

geralmente impactados verticalmente; impactação lingual, geralmente 

impactados horizontalmente; reabsorção radicular de dentes adjacentes; dor; 

infecção das impactações parciais, resultando em dor e trismo; cisto 

dentígero que pode tornar-se ameloblastoma e reabsorção do próprio dente. 
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 De acordo com MARZOLA (1988) os caninos superiores retidos, 

promovem alterações físicas localizadas, infecciosas, nervosas e neoplásicas.  

Dores de cabeça crônicas, insônias, nevralgias e outras alterações são 

sintomas mais comumente encontrados em portadores de caninos retidos, 

os quais regridem imediatamente após a extração dos mesmos. 

 

 Estudos de ERICSON & KUROL (1988) indicaram uma incidência de 

15% de incisivos laterais reabsorvidos. 

 

 LIU et al. (2008) observaram que os caninos impactados variam 

grandemente em inclinação e localização no três planos, podendo ocasionar 

reabsorção dos incisivos permanentes adjacentes assim como degenerações 

císticas.  A porcentagem dos dentes incisivos laterais reabsorvidos é de 

27,2% e a dos incisivos centrais é de 23,4%, em uma amostra de 210 

caninos impactados. 

 

 

2-2 DIAGNÓSTICO 

 

 O diagnóstico preciso da impactação do canino superior é realizado 

através da associação dos exames clínicos (anamnese, observação e 

palpação) com os exames radiográficos, a fim de determinar a posição exata 

do dente impactado nos três planos espaciais, o relacionamento e condições 

com os dentes e estruturas vizinhas. 
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2-2-1 EXAME CLÍNICO 

 

 BISHARA (1992) afirmou que ao exame clínico alguns sinais ou a 

combinação destes podem estar presentes no diagnóstico de canino 

impactado: a eminência canina anormal aos 8 anos de idade (ausência ou 

assimetria do abaulamento do canino pela vestibular), algum dente vizinho 

com mobilidade, deslocamento anormal da coroa dos incisivos laterais para 

distal ou mesial, a retenção prolongada de um ou ambos caninos decíduos, a 

perda precoce do canino decíduo com desvio de linha média para o lado da 

perda, erupção atrasada de um ou mais caninos permanentes após 14 anos 

de idade e a elevação do tecido mole palatino. 

 

 ERICSON & KUROL (1986) relataram que o canino superior 

permanente pode ser palpado no alto do sulco vestibular, por volta dos nove 

anos de idade e que a ausência do bojo canino por vestibular até aos 11 

anos não esta relacionada como fator indicativo de impactação. Concluíram 

em seu estudo que os exames radiográficos com o objetivo de localizar o 

canino superior, só devem ser realizados em crianças após 10 anos, pois até 

essa idade o controle clínico é suficiente. 
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2-2-2 EXAMES COMPLEMENTARES 

 

2-2-2-1 RADIOGRAFIA PERIAPICAL 

 

  As radiografias periapicais são as mais simples de execução e de fácil 

acesso, proporcionam imagens de precisão e qualidade de resolução, fornece 

informações iniciais em casos de suspeita de impactações.  Também 

possibilitam a avaliação da presença e tamanho do folículo, assim como a 

integridade da coroa e raiz do dente.  Permitem uma avaliação bidimensional 

podendo relacionar o canino com os dentes vizinhos, localizando-os no 

sentido mésio-distal ou verticalmente.  Para a avaliação vestíbulo-palatino 

do canino, uma segunda tomada radiográfica deve ser realizada utilizando-se 

a técnica de Clark, que consiste, basicamente, na variação da angulação 

horizontal do cone da primeira para a segunda tomada (BISHARA, 1992). 

 

  A técnica de Clark, idealizada por ele em 1909, também conhecida 

como o método do “princípio da Paralaxe”, deslocamento horizontal do tubo 

ou do “deslizamento”.  Clark, ao propor sua metodologia, baseou-se na 

aplicação do princípio da Paralaxe, que é o seguinte: 

1- Ao examinarmos dois objetos semelhantes que se encontram em linha 

reta, sobrepostos, o objeto mais próximo até certo ponto encobrirá o 

mais distante; 

2- Ao examinarmos estes dois objetos sobrepostos em linha reta, se 

observador deslocar-se para a direita ou para a esquerda, notará que 

um dos referidos objetos deslocar-se-á em direção contrária àquela 
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realizada pelo observador, e o outro acompanhará a direção do desvio 

executado, em resumo: 

a) O objeto que estiver mais próximo do observador deslocar-se-á em 

sentido contrário ao deslocamento desse observador; 

b) O objeto mais distante do observador deslocar-se-á no mesmo sentido. 

No seu trabalho original Clark utilizou duas radiografias periapicais da 

mesma região modificando apenas a angulação horizontal (FREITAS, 1994). 

 

  KUFTINEC & SHAPIRA (1995) indicam somente a técnica de Clark, 

sendo esta suficiente para localizar a retenção e a posição em que os caninos 

se encontram na maxila, ainda afirmam que juntamente com o exame clinico 

92% dos casos de impactação são localizados corretamente. 

 

 

2-2-2-2 RADIOGRAFIA OCLUSAL 

 

 Essas radiografias podem ser realizadas seguindo varias projeções.  A 

mais usada para a maxila é a de Simpson ou oclusal anterior, o feixe 

perpendicular ao filme incide a + 65º do plano oclusal passando pela 

Glabela.  Outra projeção é conhecida como vértex oclusal ou superior, o feixe 

de raio X  incide passando pelo alto da cabeça com angulação de 110º do 

plano oclusal, nesta projeção as sobreposições pelas raízes dos dentes são 

eliminadas, dando a localização exata no sentido vestíbulo-palatino do 

canino impactado (MAVERNA & GRACCO, 2007 e MASON et al., 2001). 
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 Estas radiografias proporcionam uma boa indicação da orientação 

horizontal do canino, porém há uma limitação na utilização desta técnica 

radiográfica que é a sobreposição dos caninos com os dentes adjacentes 

(BISHARA et al., 1992). 

 

 Os filmes oclusais proporcionam a visualização da sua relação com 

outros dentes e ajudam na determinação da posição vestíbulo-palatino do 

canino impactado, quando em conjunto com os filmes periapicais, 

panorâmica ou lateral de crânio (FREITAS, 1994). 

 

 MASON et al. (2001) em seu estudo comparativo entre as técnicas de 

paralaxe vertical e magnificação, encontrou o percentual de 76% de acertos 

para a paralaxe vertical e 66% de acertos para a magnificação, quase 90% 

dos caninos impactados por palatino foram identificados em ambas as 

técnicas, porém  as impactações por vestibular foram em 46% pela paralaxe 

vertical e somente 11% pela magnificação. 

 

  ARMSTRONG et al. (2003) avaliaram através de questionário 

respondido por 6 especialistas em ortodontia, duas técnicas de localização 

de caninos superiores impactados, a paralaxe horizontal (um filme periapical 

e outro oclusal) e a paralaxe vertical (um filme oclusal e uma panorâmica).  

Os especialistas avaliaram 43 caninos impactados nas duas técnicas em 

ocasiões diferentes.  O questionário de localização havia como opções de 

localização: 1-vestibular, 2-palatino, 3-no meio do arco e 4-“não tem certeza” 

(NTC).  O padrão ouro da localização foi a cirurgia de exposição ocorrida 
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posteriormente nos pacientes.  O diagnóstico de NTC foi de 12% para a 

técnica paralaxe vertical e 5% para paralaxe horizontal.  Os resultados foram 

de 88% de acertos para a paralaxe horizontal contra 69% de acertos na 

paralaxe vertical e concluíram ser a técnica paralaxe horizontal superior a 

segunda. 

 

 

2-2-2-3 RADIOGRAFIA PANORÂMICA 

 

 As radiografias panorâmicas fazem parte rotineiramente da prática 

ortodôntica, são solicitadas para a composição da documentação inicial do 

tratamento ortodôntico, juntamente com a telerradiografia de perfil para a 

elaboração do traçado cefalométrico.  Elas fornecem uma visão abrangente 

das estruturas maxilar e mandibular.  Podem dar a visualização de caninos 

superiores impactados em relação ao plano vertical e horizontal, porém 

proporcionam informações limitadas quanto ao posicionamento vestíbulo-

palatino dos dentes impactados (STIVAROS & MANDALL, 2000). 

 

 A técnica da magnificação é baseada no principio do tamanho da 

imagem distorcida.  O objeto localizado mais afastado da película 

radiográfica e mais perto da fonte de radiação terá seu tamanho 

magnificado, ou seja, maior.  Quando o canino está impactado pelo lado 

palatino, sua imagem estará maior que seu homólogo, a sensibilidade na 

localização é de 90% nesta técnica, entretanto quando a impactação ocorre 

pelo lado vestibular o percentual cai para 11%, isto se deve ao fato que o 
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canino impactado, quando visualizado pela posição anterior do tubo, é 

obscurecido pelo incisivo lateral (MASON et al., 2001). 

 

 O ângulo formado pelo do longo eixo dos caninos com o plano médio-

sagital visualizado nas radiografias panorâmicas, pode determinar o padrão 

de erupção dos caninos, se favorável ou não.  Quando este ângulo exceder o 

valor de 31º, a possibilidade de erupção favorável reduz-se.  A predição da 

impactação também pode ser realizada avaliando a posição do canino em 

relação aos setores distribuídos desde a porção anterior a face distal do 

lateral homólogo ao canino impactado até a porção posterior à face mesial do 

dente lateral (WARFORD et al., 2003). 

 

  CHAUSHU et al. (1999a) elaborou um estudo transversal utilizando 

115 radiografias panorâmicas e um total de 164 caninos superiores 

impactados.  O objetivo era de provar que somente uma panorâmica seria 

capaz de localizar o canino superior impactado no sentido vestíbulo-palatino.  

A proporção da largura do canino deslocado para a largura do incisivo 

central homolateral (CII) e a proporção da largura do canino deslocado para 

a largura do canino contralateral (CCI) foram calculadas.  A altura da coroa 

de cada canino foi classificada no plano vertical, relacionado ao incisivo 

adjacente em apical, medial e coronal.  A chave para a exata localização 

estava no índex CII que se fosse maior que 1,15 (ponto de corte) o dente 

estaria por palatino e se fosse menor que 1,15 estaria por vestibular.  A 

estatística de acertos na localização da impactação no sentido vestíbulo-

palatino foi de 88%.  
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 CHAUSHU et al. (1999b) realizaram uma pesquisa para avaliar a 

confiabilidade do método diagnóstico para caninos retidos com bases 

somente nas informações das radiografias panorâmicas.  Eles se basearam 

na influência que a distancia da fonte de radiação tem sobre a localização 

vertical do objeto na radiografia panorâmica.  O raio central na radiografia 

panorâmica é direcionado com uma leve angulação negativa.  Logo, os 

dentes localizados por palatino são projetados mais altos que os de posição 

labial, mesmo quando eles possam estar na mesma altura acima do plano 

oclusal.  Nos casos em que o canino impactado sobrepõe a zona apical do 

incisivo adjacente, não foi possível determinar sua localização.  Como o 

índice de erro inter-examinadores foi muito pequeno (0,03-0,06) e a 

reprodutibilidade quase de 100%, os autores concluíram que as radiografias 

panorâmicas somente são adequadas para a localização vestíbulo-palatino 

dos caninos impactados. 

 

  NAGPAL et al. (2008) realizaram um estudo semelhante aos 

precedentes, porém acrescentaram o índice modificado de predição de 

impactação por setores descritos por ERICSON & KUROL (1988).  Os 

resultados obtidos foram que a radiografia panorâmica por si só não 

esclarece a localização vestíbulo-palatino do canino superior e que deve ser 

combinada com outra técnica radiográfica para maior precisão. 
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2-2-2-4 TELERRADIOGRAFIA DE PERFIL 

 

 As telerradiografias em norma lateral podem, em alguns casos, auxiliar 

na determinação da posição do canino impactado e relacioná-lo com as 

estruturas faciais vizinhas, como o seio maxilar e o soalho da cavidade nasal 

(BISHARA, 1992). 

 

 Para ORTON et al. (1995) e  ARMSTRONG et al  (2003) a radiografia 

lateral fornece informação sobre o canino superior impactado em quatro 

aspectos: O caminho de erupção no sentido axio-vertical; a inclinação mésio-

distal do dente impactado; a altura da ponta da coroa do canino impactado 

em relação ao plano oclusal e a posição sagital do canino impactado com as 

raízes dos incisivos adjacentes.  Isto é significante para o correto plano de 

tratamento orto-cirúrgico.  Porém de acordo com MAVERNA & GRACCO 

(2007) esses dados podem ser mascarados nos casos de impactação bilateral 

dos caninos superiores, por conseqüência da sobreposição dos dois dentes e 

este exame não é indicado na localização vestíbulo-palatino do canino 

impactado.  

 

 Na telerradiografia de perfil, a avaliação do canino impactado se faz 

traçando a perpendicular do seu longo eixo, interceptando-o com uma 

perpendicular ao plano de Frankfurt.  O ângulo formado é medido e 

consideram-se os seguintes valores: 

• Valor é até 10º: dentro da normalidade. 

• Entre 15º e 25º: aumentam as possibilidades de tratamento. 
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• Entre 25º e 45º: o crescimento espontâneo esta comprometido e as 

dificuldades de tratamento aumentam. 

• Mais que 45º: O tratamento é difícil e as chances de sucesso são 

remotas (MAVERNA & GRACCO, 2007). 

 

 

2-2-2-5 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

 

 A tomografia computadorizada (TC) é uma técnica de aquisição de 

imagem volumétrica, por meio de um método radiográfico, que permite a 

reprodução de uma secção do corpo humano com finalidade diagnóstica.  A 

palavra “tomografia” é derivada do grego “tomos” (fatia) e do “graphia” 

(descrição). 

 

 A tomografia computadorizada foi desenvolvida por Sir Godfrey 

Hounsfield em 1967 pela qual recebeu o prêmio Nobel em Fisiologia e 

Medicina em 1979, juntamente com o físico Allan McLeod Cormack, que 

desenvolveu em 1956 a teoria e a matemática de como múltiplos raios X 

projetados sobre o corpo, em ângulos diferentes, mas em um único plano, 

forneceriam uma imagem melhor do que o raio único, usado na radiografia 

(KAU et al., 2005). 
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2-2-2-5-1 PRINCÍPIOS DA FORMAÇÃO DA IMAGEM EM TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

 

 Os princípios físicos da tomografia computadorizada são os mesmos 

da radiografia convencional.  Para a obtenção de imagens são utilizados os 

raios X.  Enquanto na radiografia convencional ou simples, o feixe de raios X 

é piramidal e a imagem obtida é uma imagem de projeção, na tomografia 

computadorizada o feixe é emitido por uma pequena fenda e tem a forma de 

leque.  

 

 Na tomografia computadorizada o tubo de raios X gira 360o em torno 

da região do corpo a ser estudada e a imagem obtida é tomográfica, ou seja, 

“fatias” da região do corpo estudada são obtidas.  Em oposição ao feixe de 

raios X emitidos temos um detector de fótons que gira concomitantemente ao 

feixe de raios X.  Como na radiografia convencional as características das 

imagens vão depender dos fótons absorvidos pelo objeto em estudo.  Dessa 

forma, os fótons emitidos dependem da espessura do objeto e da capacidade 

deste de absorver os raios X.  Os detectores de fótons da tomografia 

computadorizada transformam os fótons absorvidos em sinal analógico 

(quanto mais raios X chegam, maior é a diferença de potencial, ou voltagem 

que cada detector fornece ao computador) e depois digital (o computador 

converte os valores de voltagem contínuos, em unidades digitais). 

 

 Atualmente há vários tipos de tomógrafos: convencional, helicoidal, 

tomógrafo computadorizado “multi-slice” e tomógrafos mais sofisticados, 
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como “ultra-fast” e “cone-beam”.  A imagem da TC tem se tornado cada vez 

melhor.  A velocidade de varredura (scanning) já chega a 1s em tomógrafos 

convencionais e a até 20ms em alguns tomógrafos ultra-rápidos. 

 

 As imagens tomográficas são obtidas no plano axial e posteriormente, 

com a utilização de recursos computacionais, são reconstruídas no plano 

sagital, coronal e as reconstruções tri-dimensionais (3D) (CAVALCATI, 2008). 
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Figura 1 – Tomógrafo helicoidal. Somatom Balance. Siemens 

 

Figura 2 – Tomógrafo cone beam. I-Cat. Imagine Sciencie 
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2-2-2-5-2 TOMÓGRAFO CONE BEAM 

 

 Desde o primeiro protótipo houve a evolução gradual de cinco gerações 

de tomógrafos.  O método de classificação de cada sistema é baseado na 

organização das partes individuais dos dispositivos e da movimentação física 

do feixe na captura dos dados.  A primeira geração de scanners consistia em 

uma simples fonte de radiação e um simples receptor, a informação era 

obtida fatia por fatia.  A segunda geração foi introduzida com o aumento de 

múltiplos detectores com plano do scan.  A terceira geração foi possível 

graças aos avanços na tecnologia de construção dos detectores e nas 

aquisições dos dados.  Os detectores largos reduziram a necessidade de o 

feixe transladar em torno do objeto a ser medido e eles ficaram conhecidos 

como fan-beam (feixe a leque) CT (computed tomography).  A quarta geração 

foi desenvolvida para diminuir a sobreposição de artefatos, uma fonte de 

radiação móvel e um detector de anel fixo foram introduzidos, isto significou 

modificações no ângulo que a fonte de radiação era tomada e mais radiação 

era espalhada.  A quinta e a sexta geração de scanners foram introduzidas 

para reduzir a movimentação ou dispersão dos artefatos (KAU et al. 2005). 

(Figura 1). 

 

 O tomógrafo cone beam pertence à quinta geração. (Figura 2).  O objeto 

a ser avaliado é capturado assim que a fonte de radiação se dirige para dois 

detectores bidimensionais, essa diferença permite que uma simples rotação 

da fonte de radiação capturar uma inteira região de interesse, ao contrário 

da tomografia computadorizada convencional que precisava de múltiplos 



37 

cortes para obter uma imagem completa.  A TC cone beam também produz 

um feixe de radiação mais focado e considerável menor dispersão da 

radiação, isso aumenta significantemente a utilização dos raios X, pois reduz 

a capacidade requerida do tubo de raios X para o scanneamento volumétrico.  

Foi descrito que a radiação total é aproximadamente 20% a menos que a da 

TC convencional e equivale a um completo exame periapical da boca. 

Embora a tecnologia da TC cone beam seja capaz de prover imagens 

volumétricas tridimensionais com ao menos quatro vezes menos radiação 

que a tomografia computadorizada convencional, o efeito radioativo 

resultante depende dos fatores usados kVp e mA (quilovoltagem e 

mililamperagem).  O uso de uma menor mA e/ou colimação são algumas das 

maneiras para reduzir a quantidade de radiação que o paciente recebe, 

porém ao mesmo tempo, pode produzir uma baixa qualidade de imagem do 

que quando usando aumento nos fatores.  A dose de exposição efetiva de um 

tomógrafo de cone beam foi referida como mais alta que 45µSv (milisievert) e 

mais baixa que 650µSv. (KAU et al., 2005 e CAVALCANTI, 2008).  Como 

referências uma exposição análoga por uma série completa de radiografias 

intra-orais periapicais foram descritas como 150µSv, para uma panorâmica 

54µSv e para uma viagem de ida e volta Paris-Tóquio acrescenta-se 139µSv 

de dose efetiva para cada passageiro (KAU et al., 2005). 

 

 A sociedade Britânica de regulamentação ortodôntica sugeriu que: 

radiografias poderiam somente ser justificadas quando o plano de 

tratamento do paciente é dependente da informação obtida.  Conhecida 

como principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable) “tão baixo quanto 
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razoavelmente exeqüível”, que inclui tomadas radiográficas baseadas na 

necessidade do paciente, usando o filme mais veloz compatível com a tarefa 

do diagnóstico, feixe colimado ao tamanho tão perto do filme quanto possível 

e usando os aventais de chumbo de proteção da tireóide.  O equilíbrio entre 

uma aceitável quantidade de dose de exposição e a necessidade da qualidade 

de imagem para ser alcançada deve seguir o principio ALARA.  Dependendo 

do objetivo, alternativas tecnológicas poderão ser exploradas desde que 

ofereçam uma menor tecnologia tridimensional invasiva (CHAUSHU et al., 

2004 e KAU et al., 2005). 

 

 LASCALA (2003) elaborou um trabalho para avaliar a confiabilidade de 

medidas lineares obtidas em imagens de TC cone beam comparadas com as 

medidas reais em crânio seco, os resultados demonstraram que os valores 

reais eram maiores que os da tomografia, como estatisticamente essas 

diferenças foram insignificantes ele concluiu ser a técnica tomográfica 

acurada e confiável. 

 

 TRAXLER et al. (1989) em um período de 20 meses, examinaram 55 

pacientes com caninos impactados com a variação de idade entre  8 a 40 

anos.  Todos os pacientes realizaram as radiografias panorâmicas iniciais e 

as radiografias intra orais, 10 (dez) dias após foram submetidos ao exame 

tomográfico em um aparelho médico de 3ª geração e com alta definição de 

imagem.  Eles concluíram que a tomografia foi superior aos exames 

convencionais, a razão disto é que a tomografia foi capaz de localizar os 

caninos impactados nos três planos espaciais. 
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 KRENNMAIR et al. (1995) compararam 2 (dois) métodos de 

reconstrução volumétrica da tomografia computadorizada com os exames 

panorâmicos de 29 (vinte e nove) pacientes com caninos impactados.  Eles 

afirmaram que ambos os métodos tomográficos foram melhores que as 

radiografias panorâmicas na localização espacial dos caninos impactados.  

PREDA et al. (1997) utilizaram 2 (dois) métodos de reformatação das 

imagens de tomografias computadorizadas, a multiplanar e a 3D, em 19 

pacientes e os resultados mostraram que as radiografias convencionais 

falharam na evidenciação de reabsorções radiculares dos incisivos 

adjacentes, enquanto na tomografia computadorizada todas as reabsorções 

foram localizadas. 

 

 ERICSON et al. (2002) realizaram um estudo com o tomógrafo 

computadorizado em 107 crianças e adolescentes, 39 meninos (36%) e 68 

meninas (64%), com 156 caninos superiores irrompendo ectopicamente e 58 

caninos superiores irrompendo normalmente, que foram encaminhados ao 

tratamento ortodôntico, eles concluíram que os folículos dentais dos caninos 

superiores permanentes em erupção por si só causam a reabsorção do 

incisivo maxilar permanente; o folículo dental do canino superior em 

erupção normalmente causa a reabsorção do contorno periodontal do 

incisivo lateral durante a erupção; a reabsorção da raiz dos incisivos 

maxilares permanentes após o rompimento dos caninos superiores é 

provavelmente causada pelo contato físico entre o incisivo e o canino e pela 

pressão do canino como parte do processo de irrupção do dente; o folículo 
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dental do canino permanente em rompimento geralmente causa a 

reabsorção da raiz do canino decíduo adjacente. 

 

 BJERKLING & ERICSON (2006) conduziram um estudo sobre como o 

diagnóstico de caninos impactados através da tomografia computadorizada 

tem levado a uma mudança no plano de tratamento ortodôntico.  Neste 

estudo o plano de tratamento original foi alterado em 43,4% dos casos, ou 

seja, 35 das 80 crianças que apresentavam caninos permanentes superiores 

retidos.  Já as crianças que apresentaram incisivos superiores com 

reabsorção radicular, o plano de tratamento original mudou em 53,8% dos 

casos.  Já nos casos sem reabsorção radicular dos incisivos superiores, o 

plano de tratamento original foi mudado em 34,1% das crianças. 

 

 CHAUSHU et al. (2004), WALKER et al. (2005) e LIU et al. (2008) 

realizaram estudos com tomógrafos cone beam em pacientes com caninos 

superiores impactados e descreveram que a imagem volumétrica dos caninos 

impactados é capaz de mostrar: presença e tamanho do folículo dental, 

inclinação do longo eixo do dente, posição vestíbulo-palatino do dente, 

quantidade de osso que recobre o dente, aproximação e reabsorção das 

raízes dos dentes adjacentes, condição dos dentes adjacentes, considerações 

sobre a anatomia local e estágio de desenvolvimento do dente. Em resumo 

concluíram que a imagem em 3D é claramente vantajosa na conduta 

terapêutica dos caninos superiores impactados. 
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2-3- CONDUTA CLÍNICA 

 

 As opções de tratamento nos casos de caninos impactados são 

inúmeras. Segundo BISHARA (1992) e BISHARA (1998) quando o canino 

está anquilosado, a raiz está com reabsorção interna ou externa; presença 

de dilaceração radicular ou em uma posição de severa impactação, ele pode 

ser extraído. 

 

 O auto transplante do canino impactado é um procedimento 

relativamente fácil de executar, porém de prognóstico duvidoso (ERICSON & 

KUROL, 1988).  

 

 KUFTINEC & SHAPIRA (1995) preconizam a extração do canino 

decíduo quando, ao exame radiográfico o canino permanente se encontrar 

em proximidades da porção medial do incisivo lateral. 

 

 A escolha do tipo de tratamento requer a avaliação da posição 

vestíbulo-palatino do canino, a angulação, a relação com os dentes vizinhos, 

se há espaço disponível na arcada e se o percurso ao longo do qual o canino 

se moverá está livre de qualquer obstrução (PREDA et al., 1997). 

 

  STIVAROS & MANDALL (2000) e WALKER et al. (2005) relataram que, 

após a identificação de prováveis retenções com o uso da TC é possível 

localizar os caninos retidos de forma adequada e utilizar recursos 

preventivos tais como: a exodontia dos caninos decíduos; nenhum 
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tratamento, porém acompanhamento periódico das mudanças patológicas; o 

controle clínico da irrupção dos sucessores permanentes, remoção cirúrgica 

do canino impactado e sua substituição proteticamente; tratamento 

ortodôntico para corrigir a possível falta de espaço no arco dental envolvido; 

exposição cirúrgica para o alinhamento ortodôntico ou auto transplante do 

canino impactado.  A opção por qualquer um destes procedimentos deverá 

estar de acordo com a idade do paciente, condições gerais da saúde dentária 

e da higiene oral, o desenvolvimento e localização do canino permanente e 

sua posição em relação a estruturas anatômicas e dentes vizinhos, a 

compatibilidade da permanência do primeiro pré-molar para a acomodação 

do canino permanente, grau de motivação do paciente para o tratamento 

ortodôntico e as contra indicações médicas para a intervenção cirúrgica. 

 

 SUMIDA (2001) sugere que, em pacientes adultos, antes do canino 

decíduo em adulto ser extraído, o dentista deve discutir os possíveis 

resultados. Alguns pacientes podem estar satisfeitos com a sua aparência e 

não aceitarem o tratamento. Além disso, não é possível estimar quanto 

tempo um canino decíduo pode ser mantido, mesmo que na avaliação inicial 

não tenha iniciado a reabsorção radicular.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1-OBJETIVO GERAL 

 

� O objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento dos 

especialistas em ortodontia e cirurgia buco-maxilo-facial em identificar 

a localização dos caninos superiores impactados em radiografias e 

tomografias obtidas mediante simulações em crânio seco. 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Avaliar a validade dos métodos radiográficos e tomográficos, 

considerando as distorções nas imagens, comparando com as medidas 

realizadas no padrão ouro. 

 

� Verificar se houve diferença entre as especialidades em identificam a 

localização de caninos superiores impactados em radiografias 

panorâmicas, periapicais, oclusais, telerradiografias e cortes 

tomográficos obtidas em crânio seco simulando impactações. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

  Este trabalho foi dividido em duas partes: o estudo piloto e o estudo 

experimental. 

 

4-1- ESTUDO PILOTO 

 

 Os objetivos do estudo piloto foram o de preparar, testar e avaliar o 

material utilizado para a parte experimental.  O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antonio Pedro sob o número: 146/08. O documento de 

aprovação encontra-se no Anexo 1. 

 

 Primeiramente foi selecionado 1 (um) crânio humano adulto seco, em 

bom estado, sem distinção de raça, gênero e idade, cedido pelo 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. A 

autorização encontra-se no Anexo 2. 

 

 O crânio se apresentava com todos os dentes permanentes, com a 

exceção dos dentes 18 e 28.  O preparo do crânio iniciou-se com a fixação 

dos dentes permanentes em seus respectivos alvéolos com cola super Bond, 

com a intenção de não se movimentarem durante os testes e avaliações.  Em 

seguida, o dente 23 foi removido do seu alvéolo para ser mensurado e 

posteriormente fixado em posição simulada de impactação palatina.  Foi 

realizada uma fenestração na região esquerda do palato do crânio com a 
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utilização de uma broca de alta rotação diamantada longa, uma parte do 

osso palatino foi removida, formando uma loja óssea oval, cujos limites 

mesial e distal, permitiram visualizar a raiz do dente 22 e do dente 26 

respectivamente.  O dente canino superior esquerdo foi inserido nesta janela 

óssea e fixado ao crânio por meio de uma cera siliconada transparente.  Com 

o objetivo de refazer a estética da oclusão do crânio, o espaço alveolar 

deixado pela remoção do dente 23 foi preenchido com um dente lateral 

superior na forma conóide.  Este dente foi cedido pelo Banco de dentes 

humanos da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. 

A autorização encontra-se no Anexo 3. 

 

 O crânio assim preparado foi transportado em uma caixa apropriada 

(com acolchoamento) até ao centro radiológico, Clinica de Imaginologia e 

documentação odontológica DATA X.  A autorização encontra-se no Anexo 4.  

Foram realizados os seguintes exames radiográficos: periapical (técnica de 

Clark), oclusal, panorâmica, telerradiografia de perfil e tomografia 

computadorizada cone beam.  Foram realizadas várias tomadas radiográficas 

para encontrar a relação de radiação emitida com a melhor qualidade de 

imagem, já que se tratando de crânio seco, a ausência dos tecidos moles 

aumenta a penetração do feixe radioativo.  Foram determinados os seguintes 

parâmetros para cada exame realizado: 

1. Periapical: Técnica de Clark com 2 (duas) incidências de deslocamento 

horizontal. Tomadas no aparelho Siemens Heliodent70, com os seguintes 

parâmetros: 70kVp, 7mA e 0,4 segundos. Película periapical Kodak 

3,1x4,1cm. 
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2. Oclusal: Incidência vértex em 110º e incidência anterior em 65º, tomadas 

no aparelho Siemens Heliodent70, com os seguintes parâmetros: 70 kVp, 

7mA e 0,4 segundos. Película oclusal Kodak 7,5x5,5cm. 

3. Radiografia panorâmica: Tomada no aparelho panorâmico Orthoralix 

9200 da Gendex, com os seguintes parâmetros: 60 kVp, 3mA e 12segundos. 

Película Kodak T/MAT G/RA de 15x30cm. 

4. Telerradiografia de perfil: Tomada no aparelho de telerradiografia 

Orthoralix 9200 da Gendex, com os seguintes parâmetros: 64 kVp, 4mA e 

0,8 segundos. Película Kodak T/MAT G/RA.de 20,3x25,4cm.  

5. Tomografia computadorizada: Tomada no tomógrafo de cone beam I-CAT 

modelo 2008 da Imaging Science, USA. Parâmetros de aquisição da imagem: 

120.00 kVp, 36,12 mAs, 6cm de FOV, 40 segundos, 0,2 VOXEL e 0,20 mm 

pixel size. (Figura 3). 

 

 Após as tomadas tomográficas, as imagens obtidas foram 

processadas e tratadas na estação de trabalho independente, pelo programa 

de renderização volumétrica I-Cat Xoran.  Foram utilizados os cortes 

tomográficos dos planos coronal panorâmico, sagital, axial e transsagitais.  

Os cortes foram realizados com espessura de 20,25mm.  As imagens 

tomográficas foram posteriormente impressas em papel couchê A4 brilhoso 

de 120grs, na impressora Xerox Phaser 7760DNPS.  
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Figura 3 – Crânio seco no tomógrafo cone beam (I-CAT) 

 

 

 Após esses testes, a posição palatina foi desmontada e o dente 23 

retornou ao seu respectivo alvéolo.  Em seqüência, uma nova fenestração 

óssea foi aberta pelo lado vestibular direito, cujos limites foram do ápice 

radicular do dente 12 até ao ápice da raiz mesial do dente 16.  O dente 13 foi 

removido do seu alvéolo e fixado nesta janela óssea vestibular. Com a 

finalidade de compor a estética, o mesmo dente lateral conóide foi fixado no 

alvéolo vazio do dente 13.  O crânio assim preparado foi submetido aos 

mesmos exames radiográficos já descritos anteriormente com os mesmos 

parâmetros de aquisição de imagens.  

 

 

4-1-1 VALIDAÇÃO DOS EXAMES RADIOGRÁFICOS 

 

 Com o objetivo de validar o padrão de qualidade na nitidez e 

contraste (padrões de cinza) das imagens obtidas, todos os exames 
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radiográficos e tomográficos deste trabalho, antes de serem apresentadas 

aos profissionais cirurgiões dentistas para a realização da parte 

experimental, foram certificados por 3 (três) radiologistas. Certificado no 

Anexo 5. 

 

 Foram realizadas medidas ósseo-dentárias no crânio seco para 

relacionar o dente 23 com as suas estruturas adjacentes nos três planos 

espaciais, o padrão ouro de localização.  Esse padrão ouro foi comparado 

estatisticamente com as medições referentes ao plano de cada exame 

radiográfico: oclusal, panorâmica, telerradiografia de perfil e na tomografia 

computadorizada nos cortes panorâmico, sagital e axial, a fim de avaliar 

qual o exame radiográfico seria o mais próximo do real (padrão ouro), ou 

seja, que apresentaria menor distorção na imagem.  

 

 O padrão ouro da localização do dente canino 23 foi realizado no 

crânio seco com paquímetro digital Mitutoyo e transferidor Cephalometric 

Protbactor da Orthodontics combinado com régua milimetrada. (Figura 4). 

 

Figura 4 – Medidas ósseo-dentárias realizadas com paquímetro digital 

Marca Mitutoyo 
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 As medidas foram repetidas três vezes consecutivas e posteriormente 

medidas novamente nas duas semanas subseqüentes. 

 

  Foram realizadas as seguintes medições no crânio seco: 

1. Comprimento total do dente 23. 

2. Medida linear da ponta incisal do dente 23 ao Ponto A. 

3. Medida linear da ponta incisal do dente 23 a Rafe Palatina. 

4. Medida linear do ápice do dente 23 a Rafe Palatina.  

5. Medida linear da ponta incisal do dente 23 ao bordo incisal do 

dente 22. 

6. Medida linear do ápice do dente 23 a cúspide mésio-vestibular 

do dente 26. 

7. Ângulo do longo eixo do dente 23 com o Plano oclusal funcional. 

8. Ângulo do longo eixo do dente 23 com a Rafe palatina. 

9. Ângulo do longo eixo do dente 23 com a linha média. 

 

 O Plano oclusal funcional foi determinado como a linha reta que passa 

pela ponta da cúspide disto vestibular do dente 16 e pela ponta da cúspide 

vestibular do dente 15, prolongada até os incisivos. 

 

 As medições lineares e angulares pertinentes a cada plano das 

radiografias convencionais e nos cortes tomográficos foram realizadas com o 

mesmo paquímetro digital e com o mesmo transferidor combinado com 

régua milimetrada, por 3 (três) profissionais especialistas em ortodontia, que 

foram treinados e realizaram três repetições para cada medição. 
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4-2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

 A parte experimental consistiu em uma pesquisa realizada com 60 

(sessenta) cirurgiões dentistas, que avaliaram os exames realizados no 

estudo piloto e preencheram um questionário com 13 (treze) itens sobre a 

localização vestíbulo-palatino dos dentes 13 e 23.  O Questionário encontra-

se no Anexo 6.  Esse questionário foi elaborado de acordo com a metodologia 

adotada no modelo de questionário utilizado no trabalho de ARMSTRONG et 

al. (2003). 

 

 O interesse da pesquisa também era o de obter informações sobre 

quais exames os cirurgiões dentistas requisitam rotineiramente para 

localizar os caninos impactados, avaliar o índice de acertos dos cirurgiões 

dentistas na localização dos dentes 13 e 23 no sentido vestíbulo-palatino em 

todos os exames, verificando desse modo a experiência profissional nas 

respectivas técnicas e finalmente qual exame, na opinião dos entrevistados, 

foi o que ofereceu maior facilidade em localizar os caninos impactados.  

Foram coletados dados sobre o tempo de formação em cada especialidade e 

os motivos pelo quais os cirurgiões dentistas não solicitam a tomografia 

computadorizada rotineiramente para a localização de caninos superiores 

impactados.  

 

 Foram selecionados aleatoriamente 30 (trinta) cirurgiões dentistas 

especialistas em ortodontia e 30 (trinta) cirurgiões dentistas especialistas em 

cirurgia buco-maxilo-facial, que exercem suas especialidades em instituições 
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públicas da cidade do Rio de Janeiro.  São elas: Odontoclínica do exército, 

Odontoclínica da Marinha, Odontoclínica da Aeronáutica, Hospital dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro e Hospital Geral de Bonsucesso e 

Hospital Municipal Souza Aguiar. 

 

 

4-2-1 EXAMES RADIOGRÁFICOS SELECIONADOS 

 

 As radiografias apresentadas aos cirurgiões dentistas foram 

selecionadas a partir das realizadas no estudo piloto.  No total foram 13 

exames radiográficos (demonstrados ao lado) que foram nominados da 

seguinte maneira: 

1. Panorâmica I – panorâmica convencional. 

2. Panorâmica II – panorâmica convencional. 

3. Panorâmica III – corte tomográfico panorâmico. 

4. Telerradiografia I – telerradiografia convencional  

5. Telerradiografia II – telerradiografia convencional. 

6. Telerradiografia III – corte tomográfico sagital. 

7. Periapical I – Técnica Clark com duas tomadas. 

8. Periapical II – Técnica Clark com duas tomadas. 

9. Oclusal I – Incidência vértex. 

10. Oclusal II – Incidência vértex. 

11. Tomografia I – cortes tomográficos transsagitais. 

12. Tomografia II – cortes tomográficos transsagitais. 

13. Tomografia III – corte tomográfico axial. 
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 As radiografias periapicais foram realizadas seguindo a técnica de 

Clark com duas incidências, a primeira em área de canino e a segunda 

desviada horizontalmente para distal ou mesial.  Na PeriapicaI I a segunda  

tomada foi deslocada para a distal e na Periapical II a segunda tomada foi 

desviada para mesial.  

 

  As radiografias reveladas em películas receberam uma moldura de 

papel cartonado na cor preta recortada do tamanho exato do visor do 

negatoscópio, com a finalidade de concentrar a luz nos exames.  O 

negatoscópio utilizado em toda a pesquisa foi o da marca Blue 

equipamentos, modelo telerradiográfico 32x24,5cm. 

 

 O ambiente onde foi realizada a pesquisa estava iluminado somente 

por uma luz lateral afastada do negatoscópio, cujo objetivo era propiciar 

iluminação indireta e desse modo facilitar a visualização das radiografias. 

 

 Os exames tomográficos foram impressos em papel couchê A4 brilhoso 

de 120grs.  Todas as indicações de localização dos dentes e estruturas 

adjacentes, geralmente impressas nos laudos tomográficos pelos 

radiologistas, foram eliminadas nesses exames. 

 

 Os exames foram apresentados aos CDs seguindo a seqüência descrita 

abaixo, ao lado seu respectivo padrão ouro de localização da impactação:  

1. Panorâmica I – canino pelo lado palatino. 

2. Telerradiografia I – canino pelo lado vestibular. 
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3. Panorâmica II – canino pelo lado vestibular. 

4. Telerradiografia II – canino pelo lado palatino. 

5. Periapical I – canino pelo lado vestibular. 

6. Oclusal I  – canino pelo lado palatino. 

7. Periapical II – canino pelo lado palatino. 

8. Oclusal II – canino pelo lado vestibular. 

9. Panorâmica III – canino pelo lado palatino. 

10. Telerradiografia III – canino pelo lado palatino. 

11. Tomografia I – canino pelo lado vestibular. 

12. Tomografia II – canino pelo lado palatino. 

13. Tomografia III – canino pelo lado palatino. 

 

  As imagens dos exames selecionados encontram-se no Anexo7. 
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4-2-2 QUESTIONÁRIO 

 

 Antes de responderem ao questionário os dentistas selecionados 

receberam o termo livre esclarecido e os que aceitaram participar da 

pesquisa o assinaram e receberam uma cópia.  O Termo livre esclarecido 

encontra-se no Anexo 8.  Os dentistas deveriam preencher seus dados 

pessoais como nome completo, número de CRO e idade, que seriam 

mantidos em sigilo.  As respostas ao questionário eram de múltipla escolha, 

a exceção da pergunta quais os motivos pelos quais os dentistas não 

solicitavam a tomografia computadorizada rotineiramente, que deveria ser 

escrita pelo CD. 

 

 A primeira pergunta era a opção da especialidade exercida, ortodontia 

ou cirurgia buco-maxilo-facial.  O tempo na especialidade foi dividido em 

quatro opções, menos de 2 (dois) anos, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, de 4 

(quatro) a 10 (dez) anos e mais de dez.  A terceira pergunta os dentistas 

deveriam escolher quais exames solicitavam rotineiramente para a 

localização de canino superior impactado rotineiramente, as opções eram: 

panorâmica, telerradiografia de perfil, periapicais (técnica de Clark), oclusal 

e tomografia computadorizada, mais de uma opção poderia ser escolhida. 

Caso a tomografia não fosse solicitada, o dentista poderia explicar os seus 

motivos. 

 

 Os exames radiográficos e tomográficos foram apresentados aos 

entrevistados, seguindo uma seqüência pré-estabelecida. O CD deveria 
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examinar cada radiografia e escolher uma das três opções referentes à 

localização do canino impactado, foram elas: vestibular; palatina ou “não 

tem certeza” (NTC). 

 

 

4-3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 Para a análise estatística do estudo piloto e da parte experimental 

referente ao questionário, foi utilizado o programa estatístico S-PLUS 8.0. 

 

 Para a validação das variáveis numéricas, obtidas em milímetros, 

mensuradas no padrão ouro e nos exames radiográficos e tomográficos 

foram comparadas estatisticamente.  Foi utilizado o Teste da soma de postos 

de Wilcoxon, foi calculado o p-valor e o nível de significância determinado foi 

de 5%. 

 

 A análise do questionário foi realizada através da estatística descritiva 

(freqüências e percentuais) e a aplicação do Teste exato de Fisher nas 

avaliações na hipótese de independência das variáveis categóricas: 

especialidade (área de atuação), exames solicitados e o exame escolhido que 

localizou com mais facilidade.  Foi calculado o p-valor e o nível de 

significância determinado foi de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

5-1 ESTUDO PILOTO 

 

 Os resultados das medições no crânio seco (padrão ouro), das 

radiografias e das tomografias, mensurados com o paquímetro digital e 

transferidor receberam o tratamento estatístico com o Teste da soma de 

postos de Wilcoxon com o nível de significância a 5%.  Foram calculadas as 

médias, os desvios padrões e o p-valor, expressos nas Tabelas 1,2,3,4,5 e 6.  

As medidas com os valores estatisticamente não diferentes ao padrão ouro 

foram indicadas com asterístico ao lado.  As medidas individuais foram 

apresentadas no Anexo 9 e a análise estatística detalhada no Anexo 10. 

  O critério seguido para a significância das medições foi o p-valor, que 

se fosse maior que 0,005, aceitaria a hipótese nula.  

  A hipótese nula = não há diferença entre as medições. 

  A hipótese alternativa = há diferenças entre as medições. 

  De acordo com esse critério as seguintes medições têm 

estatisticamente valor semelhante ao padrão ouro: comprimento total do 

dente 23 nas radiografias oclusal e telerradiografia; medida linear da ponta 

incisal do dente 23 ao bordo incisal do dente 22 e ângulo do longo eixo do 

dente 23 com o plano oclusal funcional na telerradiografia; medida linear do 

ápice do dente 23 a Rafe palatina e ângulo do longo eixo do dente 23 com a 

Rafe palatina na radiografia oclusal.  As demais medições são 

significativamente diferentes do seu padrão ouro.�
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Tabela 1- Comparação das medidas na radiografia panorâmica e no 
padrão ouro 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2- Comparação das medidas no corte panorâmico e no padrão 
ouro 
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Tabela 3- Comparação das medidas na telerradiografia e no padrão ouro 
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Tabela 4- Comparação das medidas no corte sagital e no padrão ouro 
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Tabela 5- Comparação das medidas na radiografia oclusal e no padrão 
ouro 
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Tabela 6- Comparação das medidas no corte axial e no padrão ouro 
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5-2 ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

  Após a leitura das respostas do questionário, foi possível demonstrar 

as variáveis categóricas: tempo na especialidade; os exames solicitados 

rotineiramente para a localização do canino superior impactado; os motivos 

porque os CDs não solicitam a TC rotineiramente.  Os CDs também 

escolheram o exame que localizou os dentes impactados com maior 

facilidade.  

 

  A partir das respostas da localização do canino foram verificadas as 

freqüências dos acertos, erros e NTC (“não tem certeza”) nas diferentes 

tomadas radiográficas e tomográficas.  

 

  O questionário foi respondido por 60 CDs, trinta da área de Ortodontia 

e trinta da área de Cirurgia buco-maxilo-facial.  A freqüência das 

especialidades foi expressa graficamente no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1- Freqüências dos especialistas em ortodontia e cirurgia buco- 

maxilo-facial 
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  O tempo de exercício na especialidade foi representado graficamente 

no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2- Freqüências do tempo nas especialidades 

 

 

 

 

  Os exames solicitados para a localização do canino superior impactado 

rotineiramente pelos CDs foram demonstrados na Tabela 7. 

 

Tabela 7- Freqüência dos exames radiográficos solicitados pelos CDs 

 

�
�.23 /*� !�.� 3 � 45. � �6/!.�!�. � �6 6//.�!37/.8!.� �3 � 3 7/.8!.�

5���"���9��� �� :� �� :� �� :� �� :� �� :�

2��� �#� ��� ��� ��� �� ��� �)� #�� ��� ���

5�� � ��� �)� ��� ��� ��� ))� �� �� ��� ���

���������
� � � � � � � � � � 

 

 



62 

  A resposta aos motivos porque os CDs não solicitavam a tomografia 

computadorizada para a localização do canino impactado foi escrita por eles.  

Esses motivos foram demonstrados na Tabela 8  

 

Tabela 8- Freqüência dos motivos da não solicitação da tomografia 

computadorizada pelos CDs 
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  Quando se perguntou ao entrevistado qual exame ele localizou o 

canino melhor, cerca de 67% responderam que foi na tomografia 

computadorizada, independente do corte, seguida da oclusal com 23%.  Os 

resultados foram demonstrados na Tabela 9.  A representação gráfica das 

freqüências foi demonstrada no Gráfico 3.  
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Tabela 9- Freqüência do exame que localizou o canino com mais 

facilidade pelos CDs 
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Gráfico 3- Freqüências das escolhas dos entrevistados no exame que 

localizou os caninos superiores impactados com mais facilidade. 
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  A partir das respostas da localização vestíbulo-palatino do canino 

foram realizadas as freqüências dos acertos, erros e “não tem certeza” nas 

diferentes tomadas radiográficas e nos cortes tomográficos, em relação ao 

padrão ouro. As freqüências foram demonstradas nas Tabelas 10, 11 e 12.  

 

 

Tabela 10- Freqüências de acertos, erros e NTC nas radiografias 

panorâmica e telerradiografia de perfil 
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Tabela 11- Freqüências de acertos, erros e NTC nas radiografias 

periapical e oclusal 
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Tabela 12- Freqüências de acertos, erros e NTC nos cortes tomográficos: 

panorâmico, sagital, axial e transsagitais 
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  No Gráfico 4 foi demonstrado a freqüência dos acertos, erros e NTC 

das repostas com relação ao padrão ouro de localização do canino, nos 

exames radiográficos convencionais: panorâmica, telerradiografia de perfil, 

periapical, oclusal e nos cortes tomográficos. 

 

 

 

Gráfico 4- Freqüência dos acertos, erros e “não tem certeza” nos 

exames radiográficos e tomográficos 
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 Para testar a independência entre as variáveis categóricas: 

especialidade (área de atuação), exames solicitados e o exame escolhido 

pelos CDs que localizou o canino com mais facilidade, foi utilizado o Teste 

Exato de Fisher.  A probabilidade na realidade é o p-valor.  A estatística 

detalhada encontra-se no Anexo 11.  O valor comparado com o nível de 

significância estipulado foi de 0,05, quando o resultado do p-valor fosse 

maior que 0,05, ocorreria à independência entre as variáveis.  Os resultados 

obtidos com o teste foram descritos a seguir: 

 A solicitação da radiografia periapical pelos CDs independe da escolha 

do exame que localizou com mais facilidade, pois o p-valor foi maior que 

0,05, como demonstrado na Tabela 13.  O Gráfico 5 representou a relação da 

solicitação e da escolha do exame que localizou mais facilmente com o exame 

periapical. 
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Tabela 13- Relação entre os exames solicitados e o exame escolhido que 

localizou com mais facilidade na radiografia periapical  

 

Periapical  
 

 
Solicita Escolheu 

Não 7 0 
Sim 47 6 

P-valor = 1 

 

 

 

 

 

Gráfico 5- Independência da solicitação do exame com a escolha do 

exame que localizou com mais facilidade na periapical 
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 A solicitação da tomografia computadorizada pelos CDs independe da 

escolha do exame que localizou com mais facilidade, pois o p-valor foi maior 

que 0,05, como demonstrado na Tabela 14.  O Gráfico 6 representou a 

relação da solicitação e da escolha do exame que localizou mais facilmente 

com a tomografia computadorizada. 

 

Tabela 14- Relação entre os exames solicitados e o exame escolhido que 

localizou com mais facilidade na tomografia computadorizada 

 

Tomografia  
 

 
Solicita Escolheu 

Não 45 20 
Sim 15 40 

P-valor = 0,20 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Independência da solicitação do exame com a escolha do 

exame que localizou com mais facilidade na tomografia 

computadorizada 
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 A especialidade (área de atuação) independe da quantidade de acertos, 

erros e NTC no diagnóstico de localização na radiografia panorâmica, pois o 

p-valor foi maior que 0,05, como demonstrado na Tabela 15.  O Gráfico 7 

representou a relação da área de atuação com a quantidade de acertos, erros 

e NTC no exame panorâmico.  

Tabela 15- Independência das quantidades de acertos, erros e NTC na 

radiografia panorâmica e a área de atuação 

 

Panorâmica 
Respostas 
(acertos) 

 Especialidade NTC NÃO SIM 
Buco 27 1 2 
Orto 21 5 4 

P-valor = 0,14 

 

 

 

 

 

Gráfico 7- Relação da área de atuação com os acertos (sim), erros (não) e 

NTC no diagnóstico na radiografia panorâmica 
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 A especialidade (área de atuação) independe da quantidade de acertos 

erros e NTC no diagnóstico de localização na telerradiografia de perfil, pois o 

p-valor foi maior que 0,05, como demonstrado na tabela 16.  O Gráfico 8 

representou a relação da área de atuação com a quantidade de acertos, erros 

e NTC na telerradiografia de perfil. 

Tabela 16- Independência das quantidades de acertos, erros e NTC na 

telerradiografia de perfil e a área de atuação 

 

 

 

 

P-valor = 0,12 

 

 

 

 

 

Gráfico 8- Relação da área de atuação com os acertos (sim), erros (não) e 

NTC no diagnóstico na telerradiografia de perfil 

Telerradiografia 
Respostas 
(acertos) 

 Especialidade NTC NÃO SIM 
Buco 17 4 9 
Orto 18 0 12 
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 A especialidade (área de atuação) independe da quantidade de acertos 

erros e NTC no diagnóstico de localização na radiografia periapical, pois o p-

valor foi maior que 0,05, como demonstrado na tabela 17. O Gráfico 9 

representou a relação da área de atuação com a quantidade de acertos, erros 

e NTC no exame periapical.  

 

Tabela 17- Independência das quantidades de acertos, erros e NTC na 

radiografia periapical e a área de atuação 

Periapical 
Respostas 
(acertos) 

 Especialidade NTC NÃO SIM 
Buco 1 4 25 
Orto 4 7 19 

P-valor = 0,21 

 

 

 

 

Gráfico 9- Relação da área de atuação com os acertos (sim), erros (não) e 

NTC no diagnóstico na radiografia periapical 
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  A especialidade (área de atuação) independe da quantidade de acertos 

erros e NTC no diagnóstico de localização na tomografia computadorizada, 

pois o p-valor foi maior que 0,05, como demonstrado na tabela 18.  O 

Gráfico 10 representou a relação da área de atuação com a quantidade de 

acertos, erros e NTC na tomografia computadorizada. 

 

Tabela 18- Independência das quantidades de acertos, erros e NTC na 

tomografia computadorizada e a área de atuação 

Tomografia Respostas  
 Especialidade NTC NÃO SIM 

Buco 0 2 28 
Orto 1 5 24 

P-valor = 0,25 

 

 

 

 

Gráfico 10- Relação da área de atuação com os acertos (sim), erros (não) 

e NTC no diagnóstico na tomografia computadorizada  
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6. DISCUSSÃO 

 

  A impactação dos caninos superiores é uma condição patológica 

bastante freqüente na rotina dos especialistas em ortodontia e também uma 

das mais controversas, seja em relação a sua etiologia, seja em relação à 

conduta clínica a ser adotada.  Quando o tratamento envolve a 

multidisciplinaridade, como nos casos de tracionamento ortodôntico 

combinado com exposição cirúrgica, o diagnóstico da localização do dente 

impactado deve ser o mais próximo possível da realidade. 

 

  O diagnóstico por imagem da localização do dente canino superior 

impactado é realizado através de exames radiográficos convencionais e da 

tomografia computadorizada.  As radiografias convencionais capturam uma 

imagem planificada das estruturas tridimensionais faciais, perdendo, desse 

modo, a visão em profundidade.  Entretanto o diagnóstico da localização com 

essas radiografias pode ser realizado com a combinação entre as técnicas ou 

várias tomadas da mesma técnica em angulações diferentes. (FREITAS, 

1994; STIVAROS & MANDAL, 2000 e MAVERNA & GRACCO, 2007). 

 

  A determinação das medidas ósseas realizadas diretamente no crânio 

seco com paquímetro utilizadas no presente estudo foi validada por 

LASCALA (2003).  Em seu trabalho ele observou que as medidas cranianas 

lineares na tomografia computadorizada possuíam valores menores que seu 

respectivo padrão ouro, no presente estudo os valores das medidas 
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tomográficas foram subestimados ao seu padrão ouro com exceção das 

medidas comprimento total do dente 23 e ângulo do longo eixo do 23 com a 

linha média no corte panorâmico (Tabela 2) e a medida comprimento total do 

dente 23 no corte sagital (Tabela 4) apresentaram valores acima de seus 

respectivos padrão ouro.  Os parâmetros utilizados para a realização das 

tomografias no crânio seco foram diferentes das indicadas para pacientes, 

devido ao fato dos pacientes possuírem mais tecidos sobre o osso, o que 

interfere na penetração dos raios X.  As diferenças em mA e kVp causam 

modificações na nitidez das imagens mas não alteram as dimensões nas 

estruturas ósseas, portanto o modelo de medição em crânio seco e as 

comparações com as projeções tomográficas foi considerado confiável 

(LASCALA, 2003). 

 

  Em seu estudo, KUFTINEC & SHAPIRA (1995) preconizaram a 

utilização somente da técnica de Clark e afirmaram que juntamente com o 

exame clínico, 92% dos casos de impactação são localizados corretamente.  

Neste trabalho 88,3% dos profissionais solicitam a técnica de Clark, alegam 

ser mais simples, prática, com facilidade de acesso, já que pode ser realizada 

em qualquer consultório e com custos baixos.  O número de acertos na 

localização do canino impactado na técnica de Clark padrão ouro vestibular 

foi de 77% e padrão ouro palatino 68% em ambas as especialidades.  Com 

relação à radiografia oclusal, 36 (60%) dos especialistas solicitavam o exame, 

o percentual de acertos na localização palatina foi de 97% e o percentual de 

NTC (“não tem certeza”) foi de 2%. (Tabela 11).  Esses resultados concordam 

com os de ARMSTRONG et al. (2003) que avaliaram através de questionário 
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respondido por 6 especialistas em ortodontia, as técnicas paralaxe horizontal 

e paralaxe vertical.  Foram 43 caninos impactados avaliados nas duas 

técnicas em ocasiões diferentes.  O diagnóstico de NTC (“não tem certeza”) foi 

de 12% para a técnica vertical e de 5% para a horizontal. Os resultados dos 

acertos no diagnóstico foram de 88% para a horizontal e 69% para a vertical. 

 

  MASON et al. (2001) compararam as técnicas de paralaxe vertical e 

magnificação e encontraram o percentual de 76% de acertos na localização 

de caninos superiores impactados na vertical e 66% na magnificação, quase 

90% dos caninos impactados pela palatina foram identificados em ambas as 

técnicas, porém  as impactações pela vestibular foram 46% pela paralaxe 

vertical e 11% pela magnificação.  No presente estudo os exames nas 

técnicas periapical, oclusal e a panorâmica foram analisadas 

independentemente.  O número de acertos na localização na periapical 

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

(correto palatina) foi de 93% e (correto vestibular) foi de 97%. (Tabela 11).  

Na panorâmica os erros no padrão ouro vestibular e no padrão ouro palatino 

foram de 10%, o percentual de NTC foi de 80% (correto palatina) e 75% 

(correto vestibular). (Tabela 10).  Os resultados na panorâmica no estudo 

atual discordam do trabalho da CHAUSHU et al. (1999a) que elaborou um 

estudo transversal, com o escopo de provar que somente uma panorâmica 

seria capaz de localizar o canino superior impactado no sentido vestíbulo-

palatino.  Foram 115 radiografias panorâmicas e um total de 164 caninos 

superiores impactados, a análise estabelecia um índex na proporção da 

largura do canino deslocado para a largura do incisivo central homolateral.  
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A estatística de acertos na localização foi de 88%.  O presente estudo 

discordou do trabalho da CHAUSHU et al. (1999b), que em sua pesquisa 

para avaliar a confiabilidade da radiografia panorâmica para exame único de 

localização vestíbulo-palatino do canino superior impactado, obteve o índice 

de erro inter examinadores pequeno, porém, NAGPAL et al. (2008) realizaram 

um estudo semelhante ao anterior e observaram em seus resultados que a 

radiografia panorâmica por si só não é confiável para o diagnóstico na 

localização vestíbulo-palatino do canino superior impactado, o que está de 

acordo com o presente estudo. 

 

  No atual estudo, cerca de 3% dos entrevistados solicitavam a 

telerradiografia de perfil para a localização do canino superior impactado, o 

percentual de acerto no lado vestibular foi 78% e no lado palatino foi 35%. 

(Tabela 10).  A telerradiografia apresentou medidas estatisticamente 

semelhantes ao padrão ouro, no comprimento total do dente 23, medida 

linear da ponta incisal do dente 23 ao bordo incisal do dente 22 e do ângulo 

do longo eixo do dente 23 com o plano oclusal funcional.  Esses dados 

concordam com os trabalhos de BISHARA (1992) e ORTON et al. (1995), que 

afirmaram que a telerradiografia de perfil determina a relação do dente 

impactado com as suas estruturas vizinhas e com o plano oclusal. 

 

 BJERKLING & ERICSON (2006) observaram que o diagnóstico de 

caninos retidos e impactados através da tomografia computadorizada levou a 

mudança no plano de tratamento ortodôntico original, realizado com os 

exames convencionais, em 43,4% dos casos relatados nos seus estudos.  
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TRAXLER et al. (1989), KRENNMAIR et al. (1995), ERICSON et al. (2002), 

CHAUSHU et al. (2004), WALKER et al. (2005) e LIU et al. (2008) realizaram 

estudos com tomógrafos em pacientes com caninos superiores impactados e 

concluíram que a imagem em 3D foi claramente vantajosa na conduta 

terapêutica dos caninos superiores impactados.  No presente trabalho 45 

(75%) dos especialistas não solicitavam a tomografia computadorizada, 

porém o percentual de acertos na localização nos cortes transsagitais lado 

palatino foi 98%, no lado vestibular 87% e no corte axial foi de 97%, nos 

cortes panorâmico e sagital os percentuais de NTC foram de 90% e 72% 

respectivamente. (Tabela 12).  A tomografia computadorizada foi escolhida 

por 40 (69%) dos especialistas como o exame que localizou com mais 

facilidade o canino superior impactado, independente do corte, comprovando 

a acurácia e confiabilidade no diagnóstico por imagem.  A utilização da 

tomografia de modo rotineiro para a localização dos caninos superiores 

impactados estaria dependente da redução dos seus custos e aumento da 

acessibilidade. 
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7. CONCLUSÃO 

 

� O presente estudo concluiu que cerca de 77% dos especialistas são 

capazes de identificar a localização dos caninos superiores impactados 

na radiografia periapical, 97% na oclusal, 15% na panorâmica, 35% na 

telerradiografia de perfil, 98% nos cortes tomográficos transsagitais  e 

97% no corte axial. 

 

� Os exames radiográficos validados para a localização do canino 

superior impactado através das comparações realizadas entre as 

medidas no padrão ouro e as medidas realizadas nas radiografias e 

nos cortes tomográficos, foram: radiografia oclusal e a telerradiografia 

de perfil na medida do comprimento total do dente e na relação com as 

estruturas adjacentes. 

 

� Não houve diferença estatística entre as especialidades na 

identificação da localização dos caninos superiores impactados, nas 

radiografias e nos cortes tomográficos. 
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9. ANEXOS 

 

 

Anexo 1- Documento de aprovação do Comitê de Ética  

 

  

 



84 

Anexo 2- Documento de autorização do Departamento de Morfologia da UFF  
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Anexo 3- Documento de autorização do Banco de Dentes Humanos da UFF  
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Anexo 4- Documento de autorização da Clínica Radiológica Data X 
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Anexo 5- Certificado de qualidade de imagem 
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Anexo 6- Modelo do Questionário 
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Anexo 7- Imagens dos exames radiográficos selecionados  

 

Panorâmica 1 
 

 
 
Telerradiografia 1 
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Panorâmica 2 
 

 
 
Telerradiografia 2 
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Periapical 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oclusal 1 
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Periapical 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oclusal 2 
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Panorâmica 3 
 
 

 
 

 
 
Telerradiografia 3 
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Tomografia 1 
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Tomografia 2 
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Tomografia 3 
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Anexo 8- Termo Livre esclarecido 
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Anexo 9- Medidas individuais do Crânio e dos exames radiográficos e 

tomográficos 
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Anexo 10- Estatística completa da validação das medidas dos exames 

radiográficos e tomográficos 

 ***  Summary Statistics for data in:  dadoscranio *** 
 
numeric matrix: 9 rows, 42 columns.  
          Medi..o.PANOR.MICA.1 Medi..o.CORTE.CORONAL.PANOR.MICO.1    CR.NIO.1 
Medi..o.PANOR.MICA.2  
     Min:           27.7500000                         27.1700000 22.33000000           
19.0600000 
 1st Qu.:           28.5300000                         27.5200000 22.35000000           
19.7500000 
    Mean:           28.5477778                         27.6377778 22.35111111           
20.1811111 
  Median:           28.6100000                         27.6900000 22.35000000           
20.3500000 
 3rd Qu.:           28.7600000                         27.7900000 22.36000000           
20.4100000 
     Max:           28.8300000                         27.9300000 22.36000000           
21.5300000 
 Total N:            9.0000000                          9.0000000  9.00000000            
9.0000000 
   NA's :            0.0000000                          0.0000000  0.00000000            
0.0000000 
Std Dev.:            0.3311638                          0.2375278  0.01054093            
0.7471687 
 
          Medi..o.CORTE.CORONAL.PANOR.MICO.2   CR.NIO.2 Medi..o.PANOR.MICA.6 
Medi..o.CORTE.CORONAL.PANOR.MICO.6  
     Min:                          9.1900000 12.1600000           19.5600000                         
13.3700000 
 1st Qu.:                          9.5800000 12.2400000           20.1800000                         
13.3900000 
    Mean:                          9.6588889 12.4155556           20.3011111                         
13.6611111 
  Median:                          9.7100000 12.3200000           20.2400000                         
13.7700000 
 3rd Qu.:                          9.8100000 12.6800000           20.5100000                         
13.8400000 
     Max:                          9.9500000 12.7800000           20.8500000                         
13.8900000 
 Total N:                          9.0000000  9.0000000            9.0000000                          
9.0000000 
   NA's :                          0.0000000  0.0000000            0.0000000                          
0.0000000 
Std Dev.:                          0.2349172  0.2387525            0.3944124                          
0.2223985 
 
             CR.NIO.6 Medi..o.PANOR.MICA.7 Medi..o.CORTE.CORONAL.PANOR.MICO.7  
CR.NIO.7 Medi..o.PANOR.MICA.9  
     Min: 17.96000000            9.0000000                                  2 
3.0000000             80.00000 
 1st Qu.: 17.98000000           10.0000000                                  2 
3.5000000             80.00000 
    Mean: 18.01888889            9.7777778                                  2 
3.6111111             80.33333 
  Median: 18.01000000           10.0000000                                  2 
3.5000000             80.00000 
 3rd Qu.: 18.07000000           10.0000000                                  2 
4.0000000             81.00000 
     Max: 18.09000000           10.0000000                                  2 
4.0000000             81.00000 
 Total N:  9.00000000            9.0000000                                  9 
9.0000000              9.00000 
   NA's :  0.00000000            0.0000000                                  0 
0.0000000              0.00000 
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Std Dev.:  0.04960959            0.4409586                                  0 
0.3333333              0.50000 
 
          Medi..o.CORTE.CORONAL.PANOR.MICO.9  CR.NIO.9 Medi..o..TELERRADIOGRAFIA.1 
Medi..o.CORTE.SAGITAL.1  
     Min:                          91.000000 74.000000                  21.2600000              
22.8000000 
 1st Qu.:                          92.000000 75.000000                  21.6600000              
22.8900000 
    Mean:                          92.111111 75.111111                  21.9477778              
23.1455556 
  Median:                          92.000000 75.000000                  21.9300000              
23.0500000 
 3rd Qu.:                          93.000000 76.000000                  22.3400000              
23.3600000 
     Max:                          93.000000 76.000000                  22.4100000              
23.5800000 
 Total N:                           9.000000  9.000000                   9.0000000               
9.0000000 
   NA's :                           0.000000  0.000000                   0.0000000               
0.0000000 
Std Dev.:                           0.781736  0.781736                   0.3888694               
0.3019566 
 
            CR.NIO.11 Medi..o..TELERRADIOGRAFIA.2 Medi..o.CORTE.SAGITAL.2  
CR.NIO.22 Medi..o..TELERRADIOGRAFIA.5  
     Min: 22.33000000                   7.2600000               9.3200000 
12.1600000                  17.1400000 
 1st Qu.: 22.35000000                   7.4900000               9.6300000 
12.2400000                  17.2800000 
    Mean: 22.35111111                   7.6744444               9.7044444 
12.4155556                  18.0922222 
  Median: 22.35000000                   7.6700000               9.7400000 
12.3200000                  18.4700000 
 3rd Qu.: 22.36000000                   7.9300000               9.8600000 
12.6800000                  18.7000000 
     Max: 22.36000000                   8.0800000               9.8900000 
12.7800000                  18.8700000 
 Total N:  9.00000000                   9.0000000               9.0000000  
9.0000000                   9.0000000 
   NA's :  0.00000000                   0.0000000               0.0000000  
0.0000000                   0.0000000 
Std Dev.:  0.01054093                   0.2687988               0.1819417  
0.2387525                   0.7262881 
 
          Medi..o.CORTE.SAGITAL.5 CR.NIO.5 Medi..o..TELERRADIOGRAFIA.6 
Medi..o.CORTE.SAGITAL.6   CR.NIO.63  
     Min:              13.2100000   17.910                  14.0400000              
14.0200000 17.96000000 
 1st Qu.:              13.6700000   17.990                  14.9300000              
14.1800000 17.98000000 
    Mean:              13.9788889   18.220                  14.9400000              
14.3700000 18.01888889 
  Median:              14.1900000   18.020                  14.9900000              
14.3000000 18.01000000 
 3rd Qu.:              14.3800000   18.360                  15.1500000              
14.4700000 18.07000000 
     Max:              14.5000000   18.950                  15.6700000              
14.8800000 18.09000000 
 Total N:               9.0000000    9.000                   9.0000000               
9.0000000  9.00000000 
   NA's :               0.0000000    0.000                   0.0000000               
0.0000000  0.00000000 
Std Dev.:               0.5061483    0.345                   0.4480234               
0.3004996  0.04960959 
 
          Medi..o..TELERRADIOGRAFIA.7 Medi..o.CORTE.SAGITAL.7 CR.NIO.74 
Medi..o..OCLUSAL.1 Medi..o.CORTE.AXIAL.1  
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     Min:                   3.0000000                       3 3.0000000         
20.9300000           21.55000000 
 1st Qu.:                   3.0000000                       3 3.5000000         
22.3600000           21.75000000 
    Mean:                   3.7777778                       3 3.6111111         
22.3377778           21.74888889 
  Median:                   4.0000000                       3 3.5000000         
22.5900000           21.78000000 
 3rd Qu.:                   4.0000000                       3 4.0000000         
22.7000000           21.80000000 
     Max:                   5.0000000                       3 4.0000000         
22.8300000           21.81000000 
 Total N:                   9.0000000                       9 9.0000000          
9.0000000            9.00000000 
   NA's :                   0.0000000                       0 0.0000000          
0.0000000            0.00000000 
Std Dev.:                   0.6666667                       0 0.3333333          
0.6295192            0.08192137 
 
            CR.NIO.15 Medi..o..OCLUSAL.3 Medi..o.CORTE.AXIAL.3   CR.NIO.3 
Medi..o..OCLUSAL.4 Medi..o.CORTE.AXIAL.4  
     Min: 22.33000000          6.6600000             7.1000000 6.54000000         
18.9200000            16.9800000 
 1st Qu.: 22.35000000          7.9300000             7.2500000 6.58000000         
19.6800000            17.3300000 
    Mean: 22.35111111          8.0722222             7.3988889 6.59000000         
20.0533333            17.6500000 
  Median: 22.35000000          8.0700000             7.3600000 6.60000000         
19.9100000            17.7400000 
 3rd Qu.: 22.36000000          8.6100000             7.4100000 6.60000000         
20.6000000            17.9700000 
     Max: 22.36000000          8.7000000             7.9300000 6.62000000         
21.3200000            18.2600000 
 Total N:  9.00000000          9.0000000             9.0000000 9.00000000          
9.0000000             9.0000000 
   NA's :  0.00000000          0.0000000             0.0000000 0.00000000          
0.0000000             0.0000000 
Std Dev.:  0.01054093          0.6698466             0.2680692 0.02236068          
0.7503166             0.4132796 
 
            CR.NIO.4 Medi..o..OCLUSAL.8 Medi..o.CORTE.AXIAL.8   CR.NIO.8  
     Min: 19.9600000          29.000000             27.000000 31.0000000 
 1st Qu.: 20.1000000          30.000000             28.000000 31.0000000 
    Mean: 20.6066667          31.222222             28.444444 31.1111111 
  Median: 20.5100000          31.000000             28.000000 31.0000000 
 3rd Qu.: 20.9700000          32.000000             29.000000 31.0000000 
     Max: 21.4400000          34.000000             30.000000 31.5000000 
 Total N:  9.0000000           9.000000              9.000000  9.0000000 
   NA's :  0.0000000           0.000000              0.000000  0.0000000 
Std Dev.:  0.5392124           1.563472              1.013794  0.2204793 
 

 

 

Medição PANORÂMICA 1 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5579, p-value= 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE CORONAL PANORÂMICO 1 
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 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5579, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição PANORÂMICA 2 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum statistic W = 45, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE CORONAL PANORÂMICO 2 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 3.5339, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição PANORÂMICA 6 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5339, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE CORONAL PANORÂMICO 6 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum statistic W = 126, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição PANORÂMICA 7 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.6897, p-value = 0.0002  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE CORONAL PANORÂMICO 7 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 3.8279, p-value = 0.0001  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição PANORÂMICA 9 
 Wilcoxon rank-sum test 
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data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.6348, p-value = 0.0003  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE CORONAL PANORÂMICO 9 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5881, p-value = 0.0003  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  TELERRADIOGRAFIA 1 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 1.8244, p-value = 0.0681  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE SAGITAL 1 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5579, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  TELERRADIOGRAFIA 2 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum statistic W = 126, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE SAGITAL 2 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum statistic W = 126, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  TELERRADIOGRAFIA 5 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum statistic W = 86, n = 9,  m = 9, p-value = 1  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE SAGITAL 5 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
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rank-sum statistic W = 126, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  TELERRADIOGRAFIA 6 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 3.5339, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE SAGITAL 6 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum statistic W = 126, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  TELERRADIOGRAFIA 7 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -0.658, p-value = 0.5105  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE SAGITAL 7 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 3.4939, p-value = 0.0005  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  OCLUSAL 1 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -1.7883, p-value = 0.0737  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE AXIAL 1 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 3.5597, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  OCLUSAL 3 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5523, p-value = 0.0004  
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alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE AXIAL 3 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = -3.5523, p-value = 0.0004  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  OCLUSAL 4 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum statistic W = 105, n = 9,  m = 9, p-value = 0.0939  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE AXIAL 4 
 Exact Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum statistic W = 126, n = 9,  m = 9, p-value = 0  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição  OCLUSAL 8 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 2]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 0.2427, p-value = 0.8083  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
 
 
Medição CORTE AXIAL 8 
 Wilcoxon rank-sum test 
data:  dadoscranio[, 3 * i] and dadoscranio[, 3 * i - 1]  
rank-sum normal statistic with correction Z = 3.6834, p-value = 0.0002  
alternative hypothesis:  mu is not equal to 0  
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Anexo 11- Estatística completa do Teste de independência 

 
***  Summary Statistics for data in:  dadosquestionario *** 
 
 Area.de.Atuacao   PANORAMICASol   PERIAPICALSol    
 Buco:30           Nao:19          Nao: 7          
 Orto:30           Sim:41          Sim:53          
                                                   
 
 TOMOGRAFIASol   PANORAMICAloc   PERIAPICALloc    
 Nao:45          Nao:60          Nao:54          
 Sim:15                          Sim: 6          
                                                 
 
 TOMOGRAFIAloc   Panoramica.1   Tele.2   Perapical1    
 Nao:20          NTC:48         NTC:35   NTC: 5       
 Sim:40          Nao: 6         Nao: 4   Nao:11       
                 Sim: 6         Sim:21   Sim:44       
 
 Periapical2   Panoramica3    Tele3    Tomo1    
 NTC:11        NTC:54        NTC:43   NTC: 1   
 Nao: 8        Nao: 2        Nao: 8   Nao: 7   
 Sim:41        Sim: 4        Sim: 9   Sim:52   
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ PANORAMICASol + PANORAMICAloc, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
PANORAMICASol|PANORAMICAloc 
       |Nao    |RowTotl| 
-------+-------+-------+ 
Nao    |19     |19     | 
       |1      |0.32   | 
       |0.32   |       | 
       |0.32   |       | 
-------+-------+-------+ 
Sim    |41     |41     | 
       |1      |0.68   | 
       |0.68   |       | 
       |0.68   |       | 
-------+-------+-------+ 
ColTotl|60     |60     | 
       |1      |       | 
-------+-------+-------+ 
Test for independence of all factors 
 Need at least two factors with >1 level to test independence 
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ PERIAPICALSol + PERIAPICALloc, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
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|N/Total   | 
+----------+ 
PERIAPICALSol|PERIAPICALloc 
       |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+ 
Nao    | 7     | 0     |7      | 
       |1      |0      |0.12   | 
       |0.13   |0      |       | 
       |0.12   |0      |       | 
-------+-------+-------+-------+ 
Sim    |47     | 6     |53     | 
       |0.89   |0.11   |0.88   | 
       |0.87   |1      |       | 
       |0.78   |0.1    |       | 
-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|54     |6      |60     | 
       |0.9    |0.1    |       | 
-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  PERIAPICALSol and PERIAPICALloc from data set dadosquestionario  
p-value = 1  
alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ TOMOGRAFIASol + TOMOGRAFIAloc, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
TOMOGRAFIASol|TOMOGRAFIAloc 
       |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+ 
Nao    |17     |28     |45     | 
       |0.38   |0.62   |0.75   | 
       |0.85   |0.7    |       | 
       |0.28   |0.47   |       | 
-------+-------+-------+-------+ 
Sim    | 3     |12     |15     | 
       |0.2    |0.8    |0.25   | 
       |0.15   |0.3    |       | 
       |0.05   |0.2    |       | 
-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|20     |40     |60     | 
       |0.33   |0.67   |       | 
-------+-------+-------+-------+ 
Test for independence of all factors 
 Chi^2 = 1.6 d.f.= 1 (p=0.2059032) 
 Yates' correction not used 
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Panoramica.1, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
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|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Panoramica.1 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   |27     | 1     | 2     |30     | 
       |0.9    |0.033  |0.067  |0.5    | 
       |0.56   |0.17   |0.33   |       | 
       |0.45   |0.017  |0.033  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   |21     | 5     | 4     |30     | 
       |0.7    |0.17   |0.13   |0.5    | 
       |0.44   |0.83   |0.67   |       | 
       |0.35   |0.083  |0.067  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|48     |6      |6      |60     | 
       |0.8    |0.1    |0.1    |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Panoramica.1 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.1445  
alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Tele.2, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Tele.2 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   |17     | 4     | 9     |30     | 
       |0.57   |0.13   |0.3    |0.5    | 
       |0.49   |1      |0.43   |       | 
       |0.28   |0.067  |0.15   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   |18     | 0     |12     |30     | 
       |0.6    |0      |0.4    |0.5    | 
       |0.51   |0      |0.57   |       | 
       |0.3    |0      |0.2    |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|35     |4      |21     |60     | 
       |0.58   |0.067  |0.35   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Tele.2 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.1246  
alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
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crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Perapical1, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Perapical1 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   | 1     | 4     |25     |30     | 
       |0.033  |0.13   |0.83   |0.5    | 
       |0.2    |0.36   |0.57   |       | 
       |0.017  |0.067  |0.42   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   | 4     | 7     |19     |30     | 
       |0.13   |0.23   |0.63   |0.5    | 
       |0.8    |0.64   |0.43   |       | 
       |0.067  |0.12   |0.32   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|5      |11     |44     |60     | 
       |0.083  |0.18   |0.73   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Perapical1 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.2125  
alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Periapical2, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Periapical2 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   | 2     | 4     |24     |30     | 
       |0.067  |0.13   |0.8    |0.5    | 
       |0.18   |0.5    |0.59   |       | 
       |0.033  |0.067  |0.4    |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   | 9     | 4     |17     |30     | 
       |0.3    |0.13   |0.57   |0.5    | 
       |0.82   |0.5    |0.41   |       | 
       |0.15   |0.067  |0.28   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|11     |8      |41     |60     | 
       |0.18   |0.13   |0.68   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Periapical2 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.0652  
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alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Panoramica3, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Panoramica3 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   |26     | 1     | 3     |30     | 
       |0.87   |0.033  |0.1    |0.5    | 
       |0.48   |0.5    |0.75   |       | 
       |0.43   |0.017  |0.05   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   |28     | 1     | 1     |30     | 
       |0.93   |0.033  |0.033  |0.5    | 
       |0.52   |0.5    |0.25   |       | 
       |0.47   |0.017  |0.017  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|54     |2      |4      |60     | 
       |0.9    |0.033  |0.067  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Panoramica3 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.8024  
alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Tele3, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Tele3 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   |21     | 2     | 7     |30     | 
       |0.7    |0.067  |0.23   |0.5    | 
       |0.49   |0.25   |0.78   |       | 
       |0.35   |0.033  |0.12   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   |22     | 6     | 2     |30     | 
       |0.73   |0.2    |0.067  |0.5    | 
       |0.51   |0.75   |0.22   |       | 
       |0.37   |0.1    |0.033  |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|43     |8      |9      |60     | 
       |0.72   |0.13   |0.15   |       | 
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-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Tele3 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.1013  
alternative hypothesis:  
  two.sided  
 
 
 *** Crosstabulations *** 
Call: 
crosstabs(formula =  ~ Area.de.Atuacao + Tomo1, data =  
 dadosquestionario, na.action = na.fail,  
 drop.unused.levels = T) 
60 cases in table 
+----------+ 
|N         | 
|N/RowTotal| 
|N/ColTotal| 
|N/Total   | 
+----------+ 
Area.de.Atuacao|Tomo1 
       |NTC    |Nao    |Sim    |RowTotl| 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Buco   | 0     | 2     |28     |30     | 
       |0      |0.067  |0.93   |0.5    | 
       |0      |0.29   |0.54   |       | 
       |0      |0.033  |0.47   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
Orto   | 1     | 5     |24     |30     | 
       |0.033  |0.17   |0.8    |0.5    | 
       |1      |0.71   |0.46   |       | 
       |0.017  |0.083  |0.4    |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
ColTotl|1      |7      |52     |60     | 
       |0.017  |0.12   |0.87   |       | 
-------+-------+-------+-------+-------+ 
 
 Fisher's exact test 
 
data:  Area.de.Atuacao and Tomo1 from data set dadosquestionario  
p-value = 0.2542  
alternative hypothesis:  
  two.sided  

 


