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RESUMO 
 

 

Montez C. Avaliação do envolvimento de furca em molares inferiores. Estudo 
tomográfico e clínico em humanos.[dissertação]. Niterói: Universidade Federal 
Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2021. 

 

 

O tratamento para a preservação dos dentes com envolvimento de furca 

representa um dos maiores desafios na terapia periodontal. O diagnóstico preciso do 

grau de envolvimento da região da furca deve ser obtido antes de determinar o 

prognóstico e o plano de tratamento. O objetivo desse estudo foi comparar as 

mensurações obtidas através da tomografia computadorizada de feixe cônico com 

as medidas clínicas e trans-cirúrgicas em áreas de envolvimentos de furca (EF) de 

molares inferiores. A amostra consistiu em vinte e dois EF de molares inferiores. O 

exame clínico pré-cirúrgico avaliou a profundidade de sondagem, o nível clínico de 

inserção e a perda óssea horizontal (PO-H). Tomograficamente, medidas da entrada 

da furca à base do defeito ósseo (PO-V), da JCE à base do defeito ósseo (JCE-O), 

PO-H, comprimento do tronco radicular (TR) e largura da entrada da furca (LEF) 

foram obtidas. Esses dados foram também mensurados trans-cirurgicamente. Testes 

estatísticos foram efetuados e valores de p <0,05 foram aceitos como 

estatisticamente significativos. A análise do grau de envolvimento horizontal mostrou 

que os exames pré e trans-cirúrgicos e pré-cirúrgicos e tomográficos apresentaram 

alto nível de concordância. Os exames tomográficos e trans-cirúrgicos apresentaram 

forte correlação nas medidas de PO-H e largura da entrada da furca. Na avaliação 

trans-cirúrgica, a classe I foi mais prevalente, enquanto que na avaliação 

tomográfica, a classe II foi mais prevalente. As medidas de PO-V e PO-H foram 

significativamente maiores nas lesões classe B do que nas lesões classe A. O 

presente estudo concluiu que há uma forte correlação entre a medida de 

envolvimento de furca horizontal nos exames tomográficos e trans-cirúrgicos. A 

TCFC foi mais precisa na avaliação da morfologia da região de furca e do defeito 

ósseo vertical, tornando-a um exame complementar indicado no processo de tomada 

de decisão para definição do plano de tratamento cirúrgico dos envolvimentos de 

furca. 



 

 

 

 

Palavras-chave: periodontite, envolvimento de furca, tomografia computadorizada de 

feixe cônico, diagnóstico. 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Caroline M. Evaluation of furca involvement in lower molars. Tomographic and 
clinical study in humans. [dissertation]. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
Faculdade de Odontologia; 2021. 
 
 
Treatment for the preservation of teeth with furcation involvement represents one of 

the greatest challenges in periodontal therapy. An accurate diagnosis of furcation 

involvement degree must be obtained before determining the prognosis and 

treatment plan. The aim of this study was to compare the measurements obtained by 

cone beam computed tomography (CBCT) with clinical pre-surgical and trans-

surgical measurements in lower molars with furcation involvements (FI). The sample 

consisted of twenty-two lower molars with FI. The pre-surgical clinical examination 

assessed the probing depth, clinical attachment level (CAL) and the horizontal bone 

loss (H-BL). Tomographically, measurements from the furcation entrance to the base 

of the bone defect (V-BL), from the cementoenemal junction to the base of the bone 

defect (CEJ-B), H-BL, root trunk length (RT) and furcation entrance width (FEW) 

were obtained. These data were also measured trans-surgically. Statistical tests were 

carried out and values of p <0.05 were accepted as statistically significant. The 

analysis of the degree of horizontal involvement showed that the pre and trans-

surgical and pre-surgical and tomographic examinations have a high level of 

agreement. Trans-surgical and CBCT exams showed a strong correlation in the 

measurements of H-BL and the furcation entrance width. Regarding the trans-

surgical evaluation, class I was more prevalent, whereas in tomographic evaluation, 

class II was more prevalent. The V-BL and H-BL were significantly greater in class B 

lesions than in class A lesions. The present study concluded that there is a strong 

correlation between the measurement of horizontal furcation involvement in 

tomographic and trans-surgical exams. The CBCT was more accurate in assessing 

the furcation morphology and the vertical bone defect, making it a complementary 

exam indicated in the decision-making process to define the surgical treatment plan 

for furcation involvements. 

 



 

 

 

Keywords: periodontitis, furcation involvement, cone beam computed tomography, 

diagnosis. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O tratamento para a preservação dos dentes com envolvimento de furca 

representa um dos maiores desafios na terapia periodontal (1). A morfologia da 

região da furca favorece a retenção do biofilme, o que dificulta o controle de biofilme 

pelo profissional e pelo paciente, colaborando para a destruição dos tecidos 

periodontais (2). Desta forma, o dentista deve entender a anatomia da região da 

furca para estabelecer o diagnóstico e plano de tratamento adequados (3). 

Para o diagnóstico do envolvimento de furca é importante que se conheça a 

anatomia do tronco radicular, pois sua largura e seu comprimento podem apresentar 

detalhes importantes relacionados à progressão, prevenção e tratamento da doença 

periodontal (2). O diagnóstico do envolvimento de furca tem sido baseado na 

profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, sondagem da entrada da furca 

e radiografias periapicais (1). A principal limitação dos exames radiográficos 

convencionais para a avaliação dessa região ocorre devido a representação de uma 

estrutura tridimensional em uma imagem bidimensional (4-7). Portanto, o uso da 

tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) foi incorporado na rotina de 

exames para o tratamento odontológico (5-7). Esse exame permite a aquisição de 

imagens em alta resolução e geração de dados em três dimensões, com menor 

custo e menor emissão de radiação do que a tomografia computadorizada helicoidal 

(6,7). A precisão da TCFC para o diagnóstico do envolvimento de furca foi 

demonstrada in vitro e em humanos (8-16). Esse exame permite também a avaliação 

do osso de suporte, a proximidade de cada raiz dos elementos dentários e fusões 

radiculares (6,7,11).  

Cimbajevick et al. analisaram, comparativamente, as mensurações clínicas e 

tomográficas de molares superiores e inferiores de quinze participantes com 

periodontite grau II, estágio 3 (16). A maior diferença entre o resultado das 

sondagens clínicas e da medida tomográfica foi na região vestibular dos molares 

inferiores, que é considerada a região mais acessível para a sondagem. Portanto, 

essas imagens podem conferir uma ferramenta fundamental para o diagnóstico e o 

plano de tratamento dos dentes com envolvimento de furca (15,16).  
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A precisão da TCFC foi demonstrada na avaliação da região da furca nos 

molares superiores em humanos (8,9,10,12), no entanto a avaliação da TCFC no 

exame da região de furca em molares inferiores ainda precisa ser estabelecida na 

literatura com mais estudos. 
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2. PROPOSIÇÃO E HIPÓTESE 
 

 

O objetivo do presente trabalho foi comparar as mensurações obtidas 

através da tomografia computadorizada de feixe cônico com as medidas clínicas 

pré-cirúrgicas e trans-cirúrgicas em áreas de envolvimentos de furca de molares 

inferiores. Esse objetivo foi embasado na hipótese que a  tomografia 

computadorizada de feixe cônico seja um exame complementar adequado para a 

avaliação de lesões de furca em molares inferiores.
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 - Amostra - Princípios Éticos 
 
 
A amostra consistiu em vinte e dois envolvimentos de furcas de participantes 

que procuraram a Clínica Multidisciplinar III da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense. O trabalho foi aprovado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o 

número CEP/HUAP/UFF 840.007 (Anexo 1).  

 Os participantes da pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, estando dispostos a seguirem as orientações e os cronogramas 

apresentados (Anexo 2). Como critério de inclusão, os participantes apresentaram 

diagnóstico de periodontite, com os primeiros e/ou segundos molares inferiores com 

envolvimento de furca e que apresentaram no máximo de 2 mm de retração 

gengival. Dentes que apresentaram cáries na região da furca, restaurações 

metálicas ou em amálgama próximas à crista óssea alveolar foram excluídos. 

Participantes em fase gestacional, com presença de doenças sistêmicas e doenças 

crônicas descompensadas, com disfunções motoras que impossibilitasse ou 

dificultasse a correta higienização bucal, fumantes, que recebram radioterapia na 

região da cabeça e pescoço nos últimos 5 anos e em uso contínuo de bifosfonatos 

também foram excluídos.  

Terapia básica periodontal, incluindo instrução de higiene oral, raspagem e 

alisamento radicular de todos os dentes e ajuste oclusal, foi realizada. A cirurgia 

periodontal foi efetuada nos participantes que apresentaram pelo menos um molar 

inferior com envolvimento de furca necessitando de cirurgia periodontal como 

tratamento indicado. Considerando que o exame tomográfico é o exame diagnóstico 

mais preciso para o tratamento cirúrgico das lesões de furca, todos os participantes 

da pesquisa receberam CBCT antes da cirurgia periodontal. Todos os participantes 

receberam o tratamento indicado para cada grau de envolvimento de furca 

diagnosticado, por exemplo regeneração tecidual guiada para EF grau II. Exames 

pré-operatórios, incluindo hemograma completo, coagulograma e glicose, foram 

realizados.  
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3.2 Exame tomográfico 
 
 
As tomadas de tomografia computadorizada de feixe cônico, foram realizadas 

na clínica Petersen Diagnóstico por Imagem. Os exames foram obtidos usando a 

unidade PREXION 3D ELITE e as imagens foram analisadas por meio do software 

PREXION 3D Viewer (PREXION Inc., San Mateo, CA, EUA) e as mensurações 

foram armazenadas em um banco de dados. Os participantes foram posicionados 

com o queixo e a cabeça estabilizadas para o exame tomográfico. A unidade foi 

ajustada em 90 kVp e 4mA. O campo de visão utilizado foi 5x5mm, tamanho focal 

0.15mm e tamanho do voxel 0.11mm. Um radiologista cego em relação ao exame 

clínico realizou as mensurações. As mensurações foram realizadas no software, com 

a ferramenta de mensuração linear. Os três eixos (X, Y, Z) nos planos horizontal, 

sagital e coronário das imagens da TCFC foram avaliados sequencialmente.  

O envolvimento de furca foi avaliado no plano horizontal e vertical (Figura 1A, 

B, C e D). O plano horizontal foi medido pela distância entre a superfície externa da 

raiz e o osso entre as raízes (perda óssea horizontal, PO-H) na secção X. O grau de 

EF foi avaliado de acordo com a classificação de HAMP et al., 1975 (18). A perda 

óssea vertical (PO-V)  foi medida na secção Y, seguindo a classificação de Tarnow 

& Fletcher, 1984 (19) sendo mensurada da entrada da furca até a base do defeito 

ósseo na direção vertical. A perda óssea vertical também foi mensurada da junção 

cemento-esmalte à base do defeito ósseo (JCE-O). O comprimento do tronco 

radicular (TR) foi mensurado na secção Y (TR vestibular e TR lingual), sendo 

representado pela distância entre a JCE e a entrada da furca. Toda a medidas foram 

realizadas 3 vezes e determinadas por uma média entre elas para mapear o 

envolvimeto de furca. A largura da entrada da furca (LEF) foi mensurada na secção 

Y, na furca vestibular e na furca lingual. 
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Figura 1. Medidas tomográficas. A: posição tomográfia em que os molares 

foram mensurados. B: medida da perda óssea vertical realizada da junção cemento-

esmalte à base do defeito ósseo. C: medida da perda óssea horizontal realizada à 

uma distância de 0,5mm da entrada da furca. D: perda óssea horizontal realizada a 

4mm da entrada da furca. 

 

 

3.3 Mensurações clínicas pré-cirúrgicas 
 
 
O exame clínico dos molares incluídos no estudo foi realizado sob anestesia 

local por um dentista, calibrado antes do começo do estudo, cego quanto aos 

resultados do exame tomográfico. 

Parâmetros clínicos como profundidade de sondagem (PS) em seis sítios 

(mesio bucal, bucal, disto bucal, mesio lingual, lingual e disto bucal) e nível de 

inserção clínica (NIC) com sonda periodontal (PCPUNC-15;Hu-Friedy, Chicago, IL, 

USA) foram avaliados (Figura 2A). O EF vestibular e/ou lingual, foi avaliado com 

sonda Nabers (PQ2N; Hu-Friedy, Chicago, IL, USA) (Figura 2B). As medidas foram 

coletadas seguindo as classificações propostas por Hamp et al.,1975 (18) e Tarnow 

e Fletcher 1984 (19). 
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Figura 2. Medidas clínicas pré-cirúrugicas. A: medida da profundidade de 

sondagem e nível de inserção clínica. B: medida do envolvimento de furca 

horizontal. 

 

 

3.4 Mensurações clínicas trans-cirúrgicas 
 

 

Os participantes foram anestesiados e com auxílio da sonda periodontal, a 

sondagem pela vestibular e lingual foi realizada. Os retalhos foram elevados, os 

defeitos ósseos debridados e a superfície radicular devidamente instrumentada, para 

que as mensurações fossem corretamente realizadas por um único dentista, cego 

quanto aos exames tomográficos (Figura 3A).  Com o uso da sonda periodontal 

(PCPUNC-15; Chicago, IL, USA), as seguintes medidas foram realizadas: PO-V,PO-

H, CEJ-O, TR, LEF (Figura 3B). Os retalhos foram suturados com fio reabsorvível 4-

0. Os pacientes foram orientados a bochechar com digluconato de clorexidina a 

0,12% (Periogard® Colgate-Palmolive Ind. e Com. Ltda, São Paulo – SP, Brasil)  2 

vezes ao dia por 14 dias. Em caso de dor, o paciente foi recomendado a tomar 

Dipirona 1g de 6 em 6 horas. Os participantes foram reavaliados em 14 dias e foram 

conduzidos à um programa de manutenção de acordo com a necessidade individual. 

 

 
Figura 3. Medidas clínicas trans-cirúrgicas. A: cirurgia com retalho total 

após debridamento e instrumentação das superfícies radiculares. B: medições trans-

cirúrgicas. 
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3.5 Calibração dos exames 

Um examinador realizou os exames clínicos e trans-cirúrgicos. A 

reprodutibilidade das variáveis contínuas foi testada pelo teste de correlação intra-

classe (valores superiores a 0,75 foram considerados excelentes). A 

reprodutibilidade das variáveis categóricas foi verificada pelo teste Kappa (valores 

maiores que 0,80 foram considerados fortes).  

Para controlar a precisão e a reprodutibilidade de um examinador que realizou 

todas as medidas clínicas, o mesmo examinador realizou a medida clínica durante a 

triagem e antes da cirurgia.  O coeficiente Kappa intra-examinador entre as duas 

medições clínicas de grau de furca horizontal foi de 0,801 (Anexo 4).  

Em relação à tomografia, o mesmo examinador realizou todas as medidas e 

quinze dias depois repetiu as medições. O coeficiente Kappa intra-examinador das 

medidas tomográficas foi de 0,904 para o grau de furca (Anexo 4). O coeficiente de 

correlação intra-classe entre as três medidas realizadas para cada variável 

tomográfica foi considerado excelente, todas as variáveis apresentaram correlação  

maior que 0.895 (p= 0.000).  

 

 

3.5 Análise estatística 
 

 

O pacote do software estatístico SPSS 23.0 (IBM®, Chicago, IL, EUA) foi 

utilizado para as análises estatísticas. O envolvimento de furca em cada dente foi 

definido como unidade para todas as análises. As variáveis foram testadas para 

distribuição normal usando os testes Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Os 

valores médios e desvios padrão foram calculados para todas as variáveis 

contínuas. Uma análise geral foi realizada, incluindo um total de 22 envolvimentos 

de furca.  O teste Qui-quadrado (X2) foi usado para testar a associação entre os 

exames clínicos  pré-cirúrgicos, trans-cirúrgicos e tomográficos do grau de 

envolvimento horizontal de furca e entre os exames trans-cirúrgicos e tomográficos 

da classe de envolvimento vertical de furca. A comparação da distribuição das 

variáveis TR, PO-H, PO-V, JCE-O e LEF entre  1° e 2° molar, furca vestibular e 

lingual, graus de EF horizontal e vertical, nas avaliações tomográficas e trans-

cirúrgicas, foi realizada pelos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. O teste de 
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correlação de Spearman foi usado para investigar as correlações entre a perda 

óssea horizontal e a vertical nas análises clínicas, trans-cirúrgicas e tomográficas. 

Valores de p <0,05 foram aceitos como estatisticamente significativos. 
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4. RESULTADOS 
 
 

O total de 22 EF em 15 molares inferiores foram analisados tomográfica, 

clínica pré e trans-cirurgicamente (Tabela 1).  Análises específicas para os grupos 

de envolvimento de furca foram realizados e consistiram em 2 grupos: 10 furcas 

vestibulares e 12 furcas linguais. Análises específicas para os grupos de dentes 

foram realizadas e consistiram em 2 grupos: 8 primeiros molares e 7 segundos 

molares.  

Tabela 1. Grau de envolvimento de furca horizontal encontrado em cada exame. 

 Vestibular Lingual Geral 

I II III I II III I II III 

Exame clínico pré-cirúrgico 6 3 1 3 8 1 9 11 2 

Exame clínico trans-cirúrgico 6 3 1 5 6 1 11 9 2 

Exame tomográfico 5 4 1 2 9 1 7 13 2 

 

Dos dentes avaliados, a medida tomográfica do tronco radicular foi realizada 

independente de haver lesão de furca, totalizando 30 troncos radiculares (15 

vestibulares e 15 linguais). As médias do tronco radicular do 1° molar foram 

3,51±0,77mm na vestibular e 3,34±0,73mm na lingual. No 2° molar, as médias foram 

3,58±0,85mm na vestibular e 3,24±0,44mm na lingual.  

O exame clínico pré-cirúrgico avaliou a perda óssea horizontal e registrou a 

média de 4,00±1,90mm, enquanto a avaliação vertical do nível de inserção clínica foi 

4,24±1,32mm. 

 
 
4.1 Comparação entre os exames clínico pré-cirúrgico, trans-cirúrgico e 
tomográfico 
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Os resultados da tabela 2 demonstram a associação entre os diferentes 

métodos de avaliação de EF (X2, p < 0.05) e o nível de concordância kappa. O nível 

de concordância kappa encontrado no grau de EF horizontal entre os exames clínico 

pré-cirúrgico e trans-cirúrgico e clínico pré-cirúrgico e tomográfico foi alto. No 

entanto, o nível de concordância entre os exames tomográfico e trans-cirúrgico, para 

o grau de envolvimento horizontal foi moderado enquanto que para o vertical, foi 

baixo. 

Tabela 2. Associação e concordância entre os exames.  

Exames K X2 P-valor 
Grau de envolvimento de furca horizontal    
Clinico pré-cirúrgico x Trans-cirúrgico  0.808 70.819 0.000* 
Tomográfico x Clíncio  0.902 78.262 0.000* 
Tomográfico x Trans-cirúrgico  0.692 79.744 0.000* 
Grau de envolvimento de furca vertical    
Tomografico x Trans-cirúrgico  0.353 4.714 0.003* 
K: teste de concordância Kappa, X2: teste de associação Qui-quadrado *denota sigificância estatística 
(p<0.05) 
 

 

4.2 Medidas obtidas pelo exame trans-cirúrgico e tomográfico 
 

 

As tabelas 3 e 4 mostram as medidas médias dos diferentes parâmetros 

avaliados durante a cirurgia e no exame tomográfico. Observe que somente a perda 

óssea horizontal no exame trans-cirúrgico foi significativamente diferente entre a 

furca vestibular e lingual. No exame tomográfico a distância vertical entre a JCE e o 

osso foi significativamente menor na furca vestibular do que na lingual. A largura de 

entrada de furca foi estatisticamente menor no segundo molar do que no primeiro 

molar. 

Tabela 3. Medidas trans-cirúrgicas. 

 Geral  
(n= 22) 

Primeiro 
Molar 

Segundo 
Molar 

 Vestibular 
(n= 10) 

Lingual  
(n= 12) 

 

 Média±DP Média±DP Média±DP P-valor Média±DP Média±DP P-valor 
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JCE-O 5.92±1.17 5.82±1.23 6.01±1.16 0.699 6.32±1.15 5.58±1.12 0.254 

PO-V 2.54±0.80 2.45±0.93 2.63±0.67 0.652 2.20±0.91 2.83±0.57 0.159 

TR 2.54±0.85 2.27±1.01 2.81±0.60 0.332 2.50±0.97 2.58±0.79 0.821 

PO-H 4.36±2.03 4.45±2.38 4.27±1.73 0.898 3.20±1.75 5.33±1.77 0.014* 

LEF 1.90±0.61 1.90±0.83 1.90±0.30 0.949 1.70±0.48 2.08±0.67 0.228 

Mann-Whitney U teste, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
DP: desvio padrão, JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea 
vertical da entrada da furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura 
da entrada da furca. 
 

Tabela 4. Medidas tomográficas. 

 Geral  
(n= 22) 

Primeiro 
Molar 

Segundo 
Molar 

 Vestibular 
(n= 10) 

Lingual  
(n= 12) 

 

 Média±DP Média±DP Média±DP P-valor Média±DP Média±DP P-valor 
JCE-O 5.17±1.21 4.91±1.05 5.43±1.36 0.606 4.49±1.01 5.74±1.10 0.021* 

PO-V 2.75±1.20 2.68±1.37 2.82±1.07 0.562 2.67±1.27 2.81±1.19 0.674 

TR 3.47±0.70 3.56±0.65 3.38±0.76 0.401 3.62±0.86 3.35±0.52 0.582 

PO-H 3.79±1.68 3.68±1.65 3.90±1.77 0.652 3.14±1.77 4.33±1.45 0.123 

LEF 1.85±0.56 2.20±0.46 1.50±0.43 0.004* 1.93±0.64 1.79±0.51 0.418 

Mann-Whitney U teste, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
DP: desvio padrão, JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea 
vertical da entrada da furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura 
da entrada da furca. 
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4.3 Comparação do grau de envolvimento de furca horizontal  
 

 

A comparação entre o grau de EF (I, II e III) e os parâmetros avaliados estão 

demonstrados nas tabelas 5 e 6. Somente nas medidas tomográficas a altura do 

tronco radicular foi significativamente diferente nos diferentes graus de furca. O TR 

foi menor no grau II do que no grau I. O grau III apresentou o menor TR, no entanto, 

somente 2 furcas com esse grau foram avaliadas. Na avaliação trans-cirúrgica, o 

grau I foi mais prevalente, enquanto que o grau II foi mais prevalente na avaliação 

tomográfica. 

Tabela 5. Comparação entre as medidas trans-cirúrgicas em cada grau de 

envolvimento horizontal. 

 Grau I 
(n= 11) 

Grau II 
(n= 9) 

Grau III  
(n= 2) 

P-valor 

JCE-O 5.74±1.25 6.15±1.24 5.82±0.24 0.998 

PO-V 2.45±0.82 2.66±0.86 2.50±0.70 0.485 

TR 2.45±1.03 2.55±0.72 2.59±0.82 0.554 

PO-H 3.27±2.24 5.44±0.88 5.50±2.12 0.139 

LEF 1.54±0.52 2.33±0.50 1.83±0.07 0.866 

Kruskal-Wallis teste, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea vertical da entrada da 
furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura da entrada da furca. 
 

Tabela 6. Comparação entre as medidas tomográficas em cada grau de 

envolvimento horizontal. 

 Grau I 
(n= 7) 

Grau II 
(n= 13) 

Grau III 
(n= 2) 

P-valor 
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JCE-O 5.24±1.17 5.09±1.22 5.49±2.11 0.998 

PO-V 2.30±0.40 2.77±1.41 4.14±0.38 0.266 

TR 3.87±0.57 3.34±0.72 2.94±0.02 0.000* 

PO-H 2.06±0.67 4.33±1.24 6.35±0.06 0.126 

LEF 1.98±0.62 1.79±0.59 1.83±0.07 0.771 

Kruskal-Wallis teste, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea vertical da entrada da 
furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura da entrada da furca. 
 

 

4.4 Comparação do envolvimento de furca vertical 
 

 

A comparação entre a classificação de envolvimento vertical (A, B ou C) e os 

parâmetros avaliados demonstrou que a classe A foi a mais prevalente no exame 

tomográfico e no exame clínico trans-cirúrgico. A distância da entrada da furca ao 

osso e a perda óssea horizontal foram significativamente maiores nas lesões classe 

B do que nas lesões classe A no exame tomográfico. Os dados estão descritos nas 

tabelas 7 e 8. 

Tabela 7. Comparação entre as medidas tomográficas em cada classe de 

envolvimento de furca vertical. 

 A (n= 15) B (n= 7) C (n= 0) P-valor 

JCE-O 4.97±0.85 5.62±1.77  0.298 

PO-V 2.05±0.42 4.26±0.86  0.000* 
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TR 3.68±0.70 3.03±0.48  0.066 

PO-H 3.07±1.21 5.34±1.52  0.007* 

LEF 1.83±0.57 1.91±0.59  0.630 

Mann-Whitney U teste, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea vertical da entrada da 
furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura da entrada da furca. 
 

Tabela 8. Comparação entre as medidas trans-cirúrgicas em cada classe de 

envolvimento de furca vertical. 

 A (n= 20) B (n= 2) C (n= 0) P-valor 

JCE-O 5.89±1.23 6.16±0.23  0.701 

PO-V 2.50±0.82 2.34±0.29  0.485 

TR 2.50±0.88 2.63±0.16  0.554 

PO-H 4.15±2.00 6.50±0.70  0.139 

LEF 1.90±0.64 2.07±0.19  0.866 

Teste de Mann-Whitney, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea vertical da entrada da 
furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura da entrada da furca. 
 

 

4.5 Correlação entre as medidas trans-cirúrgicas e tomográficas 
 

 

Correlação forte entre os exames trans-cirúrgico e tomográfico foi encontrada 

somente na medida da perda óssea horizontal (tabela 9). A correlação intra-classe 

demonstrou que somente a medida da largura da furca era significativamente 
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semelhante nos dois exames (tabela 10). 

Tabela 9. Correlação entre as medidas tomográficas e as medidas trans-cirúrgicas. 

  Rho P-valor Magnitude da correlação 

JCE-O 0.249 0.264 Sem correlação 

PO-V 0.058 0.797 Sem correlação 

TR 0.341 0.121 Sem correlação 

PO-H 0.811 0.000* Forte correlação 

LEF 0.346 0.115 Sem correlação 

*denota sigificância estatística (p<0.05); Teste de Spearman 
Rho: teste de Spearman, JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda 
óssea vertical da entrada da furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: 
largura da entrada da furca. 
 

Tabela 10. Correlação intra-classe entre as medidas tomográficas e as medidas 

trans-cirúrgicas. 

 Correlação intra-
classe  

Significância (P-valor) 

JCE-O 0.152 0.244 

PO-V 0.006 0.488 

TR 0.227 0.149 

PO-H 0.338 0.057 

LEF 0.757 0.000* 

Teste de correlação intra-classe, *denota sigificância estatística (p<0.05) 
JCE-O: perda óssea vertical da JCE à base da lesão óssea, PO-V: perda óssea vertical da entrada da 
furca ao osso, TR: tronco radicular, PO-H: perda óssea horizontal, LEF: largura da entrada da furca. 
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5. DISCUSSÃO 
 
 

O presente estudo comparou as mensurações obtidas através da tomografia 

computadorizada de feixe cônico com as medidas clínicas e trans-cirúrgicas em 

envolvimentos de furca de molares inferiores. Os resultados mostraram que  o nível 

de concordância encontrado no grau de EF horizontal entre os exames clínico pré-

cirúrgico e trans-cirúrgico e clínico pré-cirúrgico e tomográfico foi alto, mostrando que 

a TCFC é uma ferramenta precisa para o diagnóstico, prognóstico e plano de 

tratamento adequado dos EF.  

 A avaliação clínica por sondagem e radiografias periapicais bidimensionais 

são os métodos de diagnóstico mais utilizados na avaliação do envolvimento de 

furca, no entanto, apresentam limitações anatômicas e de imagem (6,7). A TCFC 

tem sido recomendada como um exame diagnóstico válido na avaliação periodontal 

(7,8,17). Em relação aos envolvimentos de furca, a literatura apresenta estudos que 

confirmam a importância da tomografia em molares superiores, no qual o acesso 

anatômico da furca é mais difícil de sondar clinicamente (8,9,10,12). Entretanto, em 

comparações entre tomografia e sondagem clínica, resultados contraditórios foram 

encontrados em molares inferiores. Um estudo concluiu que a TCFC e o exame pré-

cirúrgico apresentam um concordância de 84% em EF na face vestibular de molares 

inferiores (20). No entanto, outro trabalho que avaliou molares superiores e inferiores 

demonstrou que a face vestibular de molares inferiores foi a que obteve menor nível 

de concordância entre os exames (36,6%) (16). No presente estudo, o nível de 

concordância entre o grau de envolvimento horizontal foi forte entre exame clínico e 

tomográfico (k= 0.902) e o exame clínico e trans-cirúrgico (k= 0.808).  

A concordância do grau de furca horizontal entre a TCFC e exame trans-

cirúrgico, no presente estudo, foi moderada, enquanto que em relação à 

classificação vertical foi fraca. Essa discrepância no nível de concordância 

encontrada entre a TCFC e o exame trans-cirúrgicos pode ser justificada pela 

diferença de precisão dos exames, já que a sonda milimetrada registra a cada 1mm, 

enquanto a tomografia consegue uma medida mais precisa registrando a cada 

0,01mm (9,14,15,20). Portanto, nos casos limítrofes entre grau I e II ou classe A e B, 

a avaliação pode ser diferente entre a medida trans-cirúrgica e tomográfica.  
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O diagnóstico do grau de furca com acurácia determina o tratamento cirúrgico 

e um prognóstico do EF preciso. Envolvimentos de furca com grau I e grau II são 

comprovadamente elegíveis para regeneração tecidual guiada, enquanto EF grau III 

tem opções de tratamento ressectivos ou extração (22-24). Na avaliação clínica pré-

cirúrgica e tomográfica do presente estudo, o grau II foi mais prevalente (13 EF), 

enquanto o grau I foi mais prevalente na trans-cirúrgica, corroborando com outros 

estudos que mostram que a tomografia pode superestimar a avaliação em alguns 

casos devido à sua precisão (9,14,15). O resultado do presente estudo está de 

acordo com o achado que a avaliação clínica e tomográfica concordam em 100% 

com a trans-cirúrgica em grau III de EF (9,14). A avaliação por grau de envolvimento 

de furca horizontal também mostrou que o tronco radicular foi estatisticamente 

significante entre os graus de EF. 

Em relação à medida de PO-V, a diferença da média encontrada pela 

tomografia (2,75mm) e o exame trans-cirúrgico (2,54mm) foi de 0,21mm, no nosso 

estudo. Esse dado corrobora com outros estudos que mostram uma diferença menor 

que 0,36mm entre os dois métodos (9,14). Todas as mensurações realizadas no 

presente estudo mostraram uma diferença menor do que 1,0 milímetro entre a TCFC 

e a sondagem trans-cirúrgica, o que reforça que a tomografia apresenta resultados 

semelhantes à medição trans-cirúrgica que é considerada o padrão ouro em 

diagnóstico de EF.  

Vale ressaltar que a proximidade de mensuração entre a tomografia e a 

sondagem trans-cirúrgica mostra que a TCFC é um exame pré-cirúrgico fundamental 

para a avaliação detalhada do defeito ósseo vertical. Recente revisão de literatura 

que avaliou diferentes biomateriais para tratamento de EF, mostrou que tratamentos 

regenerativos tem capacidade de fechamento do EF ou redução de grau II para I 

(24). Dessa forma, conhecer a morfologia da lesão pela TCFC permite escolher 

previamente à cirúrgia o biomaterial ideal para o caso e estipular o planejamento 

cirúrgico mais adequado. Além disso, a tomografia mostrou um desempenho melhor 

que a sondagem clínica no acompanhamento da região de furca pós terapia 

regenerativa (15). 

A avaliação da região de pré-furca e tronco radicular é relevante para predizer 

o prognóstico da doença periodontal por dificultar o acesso operatório em troncos 
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radiculares longos (25). Estudos anteriores relatam que o comprimento do TR é 

maior na lingual do que na vestibular, diferente do presente estudo que encontrou 

uma média de comprimento maior na vestibular  (2,26-29). Perminio et al. (2018) 

avaliou o comprimento do TR através da microtomografia e encontrou uma média de 

2,49mm na vestibular e 3,18mm na lingual nos primeiros molares inferiores (29), 

enquanto nosso estudo encontrou uma média tomográfica 3,51mm na vestibular e 

3,34mm na lingual de primeiros molares inferiores. É necessário enfatizar que a 

diferença de metodologia pode ter influenciado nos resultados.  

A intrumentação dos EF ainda é um dos maiores desafios para os 

periodontistas pela variação da morfologia da área de pré-furca, do comprimento do 

tronco radicular e da largura da entrada de furca (2). No presente trabalho, a medida 

de PO-V e a PO-H foram significativamente maiores nos EF classe B do que nas 

lesões classe A. As lesões de furca classe B estavam associadas à PO-H média de 

5.34±1.52mm na tomografia e 6.50±0.70 na sondagem trans-cirúrgica. Além disso, a 

média de tronco radicular encontrada na tomografia foi 0,65mm menor no EF classe 

B. Esse dado confirma que dentes com troncos radiculares maiores têm um 

prognóstico pior quando há envolvimento de furca pela dificuldade de acesso para 

instrumentação na área da furca. 

No presente trabalho, a medida da largura da furca apresentou correlação 

significativamente semelhante nos exames trans-cirúgicos e tomográficos. Esse 

dado confirma o estudo de Padmanabhan et al. que encontrou uma média de largura 

de furca de 1,87mm tomograficamente e 1,84mm trans-cirurgicamente (14). Médias 

parecidas para a largura da entrada da furca foram encontradas no presente estudo, 

que revelou valores de 1,85mm tomograficamente e 1,90mm nas medidas trans-

cirúrgicas. Esses valores diferendem dos encontrados por Bower (1979) que relata 

que 81% das entradas de furca superiores e inferiores apresentam 1mm (30). Essa 

diferença pode ser explicada pela precisão dos exames atuais e reforça a indicação 

do uso de pontas de ultrassom que devem ter 0,50mm para o tratamento dos 

envolvimentos de furca. É bom lembrar que as pontas ativas das curetas manuais 

variam de 0,75mm a 1,10mm de diâmetro. A instrumentação de furcas ainda é um 

desafio para os periodontistas devido à variação da entrada da furca, variações na 

morfologia das raízes e arquitetura do defeito ósseo (31,32). Um preciso diagnóstico 

pré-cirúrgico é essencial para um tratamento bem sucedido. 
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A correlação entre o exame trans-cirúrgico e tomográfico foi forte na medida 

de perda óssea horizontal no nosso estudo. Esse resultado reforça a importância da 

tomográfia como exame complementar para avaliar a morfologia do EF quando 

tratamentos mais invasivos são indicados, principalmente em casos de avaliação de 

EF grau II (9,11,14,15). Além da avaliação da perda óssea horizontal, o TCFC é 

capaz de fornecer dados precisos da arquitetura da lesão óssea, indicando a 

previsibilidade de procedimentos regenerativos, além de variações anatômicas em 

área de furca que os exames clínicos e radiográficos bidimensionais não são 

capazes de revelar (10,17,33).  

A TCFC também pode diminuir tempo e custo de tratamento por proporcionar 

detalhes importantes para o diagnóstico periodontal e o processo de tomada de 

decisão quanto ao plano de tratamento cirúrgico (9,11). O objetivo do diagnóstico 

radiológico é a exposição de radiação tão baixa quanto o razoavelmente possível -

princípio de ALARA (34). Considerando que a exposição à radiação da TCFC é sete 

vezes menor que a tomografia helicoidal médica e o equivalente a 1,8 vezes maior 

que a radiografia panorâmica, o uso da TCFC é indicado em casos em que terapias 

periodontais mais invasivas nos envolvimento de furca são previstas (9,11,14). 

Dessa forma, o clínico deve avaliar o custo e benefício do exame tomográfico em 

cada caso. 

O presente estudo comparou exame clínico pré-cirúrgico, trans-cirúrgico e 

tomográfico em molares inferiores. Outros trabalhos avaliaram EF em molares 

superiores (9,10,12,15,21), ou com diferentes exames de comparação, como apenas 

medida trans-cirúrgica com TCFC (10,14), medida clínica pré-cirúrgica com 

tomografia (12,16,20,21) e medida clínica pré-cirúrgica, radiografia periapical e 

tomografia (13). Além disso, o presente estudo usou a classificação de EF horizontal 

de Hamp et al. (1975), enquanto outro estudo que também avaliou molares inferiores 

utilizou a classificação de Glickman (1958) que considera a classe I sem perda 

óssea horizontal entre as raízes (14,35). No entanto, todos esses trabalhos 

confirmam o achado do presente estudo que conclui que a tomografia 

computadorizada de feixe cônico é uma ferramenta diagnóstica importante para a 

avaliação do envolvimento de furca e decisão do plano de tratamento adequado. 

Estudos com uma amostra maior comparando medidas clínicas, trans-cirúrgicas, 

radiográficas e tomográficas ainda se fazem necessários. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

O presente estudo concluiu que há uma correlação entre a medida de 

envolvimento de furca horizontal nos exames tomográficos e trans-cirúrgicos. A 

TCFC foi precisa na avaliação da morfologia da região de furca e do defeito ósseo 

vertical, tornando-a um exame complementar indicado no processo de tomada de 

decisão para definição do plano de tratamento cirúrgico dos envolvimentos de furca.  
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

DOUTORADO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o(a) sr.(a) para participar da pesquisa: Uso de tomografia 
computadorizada de feixe cônico na avaliação do envolvimento de furca em 
molares inferiores: estudo em humanos, sob a responsabilidade de Caroline 

Montez Lima dos Santos e orientação da Profa. Dra. Eliane dos S. P. Barboza, 

vinculados ao programa de Mestrado, da Pós-graduação em Odontologia da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense, que pretende 

avaliar o uso de tomografia computadorizada de feixe cônico para envolvimento de 

furca em molares inferiores . Caso haja qualquer complicação ou dúvida no decorrer 

do estudo, o (a) sr(a) poderá entrar em contato com a Caroline Montez Lima dos 

Santos (21) (98213-3809) e com a Dra. Eliane dos Santos Porto Barboza (21) 

(97980-8811). Outra forma de contato será pelos respectivos e-mails: 

carolinemontezlima@gmail.com e elianeporto.uff@gmail.com. 

Nome do participante da pesquisa: 

____________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos     

 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Uso de 

tomografia computadorizada de feixe cônico na avaliação do envolvimento de furca 
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em molares inferiores: estudo em humanos” , de responsabilidade da pesquisadora 

Caroline Montez. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de um exame tomográfico prévio à 

cirurgia periodontal indicada. Com o paciente anestesiado, a pesquisadora fará uma 

sondagem com sonda periodontal milimetrada em seis sítios do dente e sonda 

nabers em dois sítios durante o procedimento cirúrgico. Os participantes devem 

apresentar indicação de cirurgia periodontal de raspagem em campo aberto, sem 

cirurgia periodontal prévia na área a ser tratada. 

Os riscos do procedimento serão inerentes ao de uma cirurgia periodontal de 

rotina que envolvem dor, hemorragia e infecção. Para minimizar tais riscos, exames 

laboratoriais serão avaliados. A tomografia computadorizada de feixe cônico 

apresenta uma exposição mínima e apresenta os riscos inerentes ao exame 

radiográfico, para minimizar tais riscos, será exigido o mínimo de exames 

radiográficos necessários.O benefício esperado com o uso de tomografia é avaliar 

adequadamente o envolvimento de furca antes do procedimento cirúrgico para 

diagnosticar corretamente e determinar o prognóstico e plano de tratamento mais 

adequado. 

Se o(a) sr(a) apresentar risco para uma doença chamada “endocardite infecciosa” 

deverá utilizar antibiótico recomendado para sua segurança 1h antes dos 

procedimentos cirúrgicos.  

Se, após consentir a sua participação, o(a) sr.(a) desistir de continuar participando 

do estudo, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo à sua pessoa. O (a) sr.(a) não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será revelada, sendo guardada em 

sigilo. Além disso todos os objetos desse estudo, produtos analisados, estarão 

disponíveis aos participantes. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 
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assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e 

participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta 

instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato 

com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 

às 12:00 horas: Email: etica@vm.uff.br              Tel/fax: (21) 26299189 

Eu, ________________________________________,declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
MESTRADO EM ODONTOLOGIA 

 
FICHA CLÍNICA PARA TRABALHO CIENTÍFICO  

 

Nome do participante________________________________________________ 
Gênero: __________   Idade: _______     Código: _________  
Dente: ________    
 
Data da tomografia: __/__/____ 
Data da cirurgia: __/__/____           
 
Fenótipo gengival por transparência da sonda periodontal:  (   ) Fino   (   ) Espesso 
 
Tipo de cirurgia 
 
Medidas Clínicas  
Pré-cirúrgicas: 
 
Profundidade de sondagem 

MV V DV ML L DL 
      

 
Nível Clínico de Inserção 

MV V DV ML L DL 
      

 
Perda óssea horizontal 

V L 
  

Grau de furca vestibular: I (  )     II (  )      III (  )  
Grau de furca palatino: I (  )     II (   )       III (  ) 
 
Trans-cirúrgicas 
 
Perda óssea vertical (JCE ao osso)   

MV V DV ML L DL 
      

 
Perda óssea horizontal 

V L 
  

Grau de furca vestibular: I (  )     II (  )      III (  )  
Grau de furca palatino: I (  )     II (   )       III (  ) 
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Perda óssea vertical (PO-V)  Tronco radicular 
 

V L 
  

 
Largura da entrada da furca 
 

V L 
  

 

Medidas na tomografia: 
 

Perda óssea vertical (JCE ao osso) 
MV V DV ML L DL 

      
 

Perda óssea horizontal   Perda óssea vertical (PO-V) 
 

V L 
  

 
Tronco radicular   Largura da entrada da furca 
 

V L 
  

 
 

 
 

  

V L 
  

V L 
  

V L 
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ANEXO 4 

 
Calibração intra-examinador.  

Exames Kappa P-valor 

Exame clínico 1 x Exame clínico 2 0.801 0,000 

Exame tomográfico 1 x Exame tomográfico 2  0.904 0,000 

 
  
Coeficiente de correlação intra-classe para cada medida.  

Medidas Correlação Intra-classe P-valor 

Perda óssea JCE-osso  0,956 0,000 

Perda óssea EF-osso  0.955 0,000 

Perda óssea horizontal  0.903 0,000 

Tronco radicular  0.996 0,000 

Largura EF 0.895 0,000 

 
 
 
 


