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1. INTRODUÇÃO 

A filosofia da terapêutica endodontics é 

clara e incontestável por razão da absoluta compreensão 

dos problemas ã ela concernentes. A problemática estende-

se desde os mais diversos casos de polpa viva até os de 

mertificação pulpar e decorrentes seqüelas no periápice. 

Para sua solução existe uma grande variedade de opiniões 

que são concordes quanto ã limpeza, desinfecção e modela

gem do canal radicular co.2 o objetivo de receber e conter 

uma obturação hermética, e. divergentes em relação ãs sub£ 

tâncias químicas coadjuvantes e irrigadoras utilizadas du 

rante e após o preparo químico-mecãnico do canal, aos me 

dicamentos empregados como curativo de demora, aos mate 

riais obturadores e ao limite apical de trabalho. 

Sabe-se d.ue as variações do limite apical 

da instrumentação e obturação estão condicionadas ã pró 

pria anatomia da área (delta apical, constrição apical e 

curvaturas), ã deposição cementária fisiológica e contí 

nua no ápice radicular, as alterações de contorno apical 

decorrente das diversas patologias (reabsorções reacional 

e externa do cemento) e ã condição patológica da polpa. 0 

reconhecimento dessas situações c revestido de séria difi 

culdade devido a imagem radiogrãfica se apresentar em so 

mente duas dimensões e sua nitidez, considerando a clare 
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za de contorno, ser variável segundo a instabilidade • do 

filae, os movimentos do paciente e do aparelho de raios X, 

a granulação do filae, o tamanho da área focai, as distân

cias objeto-filme e anõdio-filme. -' 

A operação privaria e dependente para a de 

terminação do limite apical é o conhecimento do coaprimen 

to do dente, isto é, a odontometria, que deve ser precisa, 

fácil e de rápida execução. 

A odontometria correta evitará os aciden 

tes de trespasse apical, instrumentação e obturação incom 

pletas, formação de degrau, o não comprometimento do delta 

apical ao promover uma única ferida pulpar, . implicitamen 

te, preservando a integridade e potencialidade da membra 

na periodontal, requisitos básicos à reparação-num menor 

espaço de tempo. 

Vários são'os autores que pesquisaram .e 

propuseram métodos de odontometria, desde o mais simples 

que se fundamenta no reconhecimento da manifestação doloro 

sa do periodonto apical ou da constrição apical pela sen 

sibilidade tátil do dentista, até os mais sofisticados 

que empregam aparelhos eletrônicos para mensuração atra 

vés de microamperagem, No entanto, os métodos baseados 

na Radiologia são os mais divulgados e utilizados na Endo 

dontia. 

Preferencialmente, a técnica radiográfica 

mais indicada para auxiliar a odontometria é a periapical 

do paralelismo. Entretanto, diante da dificuldade c até im 



03 

t 

praticabilidade do emprego de suporte porta-filme na pre_ 

sença do grampo para isolamento e do instrumento endodônt^ 

co, adota-se comumente a técnica periapical da bissetriz. 

Para que esta técnica forneça uma imagem com as mesmas di_ 

mensões do dente, ê imperativo que o feixe central da ra 

diação incida perpendicularmente ao plano bissetor 

filme - dente, manobra imaginária e aleatória. Do contra 

rio, quando a incidência fòr perpendicular ao eixo longitu 

dinal do dente, ocorrerá alongamento da imagem equando for 

perpendicular ao filme, ocorrera encurtamento da mesma. 

A técnica da bissetrizcom uso de localizador 

curto determina distorção dimensional da imagem e superp£ 

sição de estruturas anatômicas vizinhas. Porém, quando do em 

prego de localizadprlongo, esses inconvenientes são minimizados 

devido.ao relativo paralelismo dos raios X e ao aumento da 

distância anódio-dente. 

Por sua vez, o método de odontometria que 

parece ser o mais acurado é aquele que limita ao mínimo a 

ãrea de interesse radiogrãfico, representada pela distân 

cia entre a ponta do instrumento de odontometria e o vérti^ 

ce da raiz. Ignora-se, deste modo, a tomada de pontos 

referenciais oclusais ou incisais da imagem do dente e do 

instrumento que se apresentam superpostos, dificultando u 

ma precisa definição. 

Para melhor compreensão e aproveitamento 

do referido método, coadjuvado pelas técnicas rádiografícas 

periapicais, urge pesquisar a melhor direção e arca de ÍP 
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cidencia do feixe central da radiação durante o procedimen 

to de odontoiatria. 
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2. REVISTA DA LITERATURA 

O grande número de pesquisas e publicações 

na área da Radiologia impôs para uma melhor compreensão da 

odontoiatria, obtida a partir das técnicas radiogrãficas, 

que fossem relatados alguns trabalhos, dispostos em ordem 

cronológica, versando sobre técnicas radiogrãficas periapi^ 

cais da bissetriz e do paralelismo e, sobre métodos de o 

dontometria. 

2.1 - Técnicas.radiogrãficas periapicals* 

LeMASTER23(1924) indica a colocação de rolo 

de algodão na borda inferior do • filme radiogrãfico, jus 

tapondo-se a coroa dental e propiciando um aproximado parâ  

lelismo filme-dente, para obter radiografias de molares sem 

superposição doprocesso âgomático e seio maxilar. 

\UPDEGRAVE41(1951) justifica a superiorida 

de da técnica do paralelismo sobre a da bissetriz devido o 

paralelismo objeto-filme eliminar distorção dimensional e 

sombras anatômicas e, que por motivo de aumento da distân 

cia objeto-filme hã necessidade de aumentar a distância 

anõdio-filme para minimizar a ampliação e o obscurecimento 

da imagem. 

WAGGENER',5(19S1) justifica a superioridade 
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da técnica do paralelismo sobre a da bissetriz por melhor 

detalhe, nitidez e menor distorção longitudinal da imagem 

do dente, devido ao aumento das distâncias área focai-filme 

e dente-filme. Esta última favorece o paralelismo dente-
i 

filme e consequentemente a incidência do raio central da 

radiação em ângulo reto aos mesmos. 

WILLIAMS46(1951) compara a qualidade do e 

xame radiogrãfico "in vivo" obtido nas técnicas da biss£ 

triz e do paralelismo. Destaca a superioridade desta íilt̂  

ma no tocante: 

* a) ã forma e ao tamanho reais das estruturas den 

tais; 

b) ao melhor diagnostico do alinhamento dos dentes; 

* c) â melhor nitidez de detalhes; 

d) à menor possibilidade de perda do ápice dental; 

e) ao impedimento da projeção do processo zigomãtico 

sobre os ápices dentais e de superposição das supe:r 

fícies proximais; 

f) ã ausência de alongamento ou encurtamento das 

raízes dos molares superiores; 

g) a melhor evidência de cáries recidivantes sob 

restaurações; 

h) ã visualização da extensão de atrofia alveolar. 

BARR Ç GR0N4(1959), analisando o contorno 

palatino como fator limitante na técnica do paralelismo, 

observam que o paralelismo filme-dente oferece correta o 

rientação das estruturas anatômicas, uma ampliação de cin 
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co a dez por cento da imagem e melhor nitidez da região p£ 

riapical. A imagem revela acurada dimensão mesmo quando da 

divergência de até* vinte graus entre filme e dente. 

LIMA (1960) compara clinicamente as têcni 

cas da bissetriz e do paralelismo, obtendo os seguintes re 

sultados: 

a) na região do terço apical, com exceção dos s£ 

gundos e terceiros molares inferiores, a técnica 

do paralelismo oferece melhor imagem; 

b) na região do septo ósseo interdentãrio, a tccni 

ca do paralelismo apresenta imagem mais nítida 

do rebordo alveolar conservando em maior propo£ 

ção sua correta relação com as coroas dentais e 
w 

mostrando com maior freqüência os cálculos in 

terproximais; 

c) na região da coroa dental, a técnica do parale 

lismo oferece imagem com melhor nitidez da- cama 

dá de esmalte e da câmara pulpar devido ao angu 

Io de incidência menor na coroa dental; 

d) na região do malar, a técnica do paralelismo a 

presenta menor incidência de superposição da ± 

magem do malar as dos ápices dentais dos molares 

superiores; 

e) na técnica do paralelismo há maior porcentagem 

de perda da imagem do ápice dental devido a sua 

projeção além da borda do filme; 

f) na técnica do paralelismo, os ângulos verticais 

pouco pronunciados produzem maior fidelidade de 
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tamanho e forma das estruturas anatômicas e a 

distorção por dobra do filme é quase exclusivi 

dade da técnica da bissetriz. 

FREITAS Ç ALVARES17(1966) sugerem , varia 

ções dos ângulos verticais na técnica da bissetriz devido 

a maior ou menor profundidade da abôboda palatina ou do aŝ  

soalho bucal, as direções distintas dos eixos coronãrio e 

radicular que variam segundo a característica própria do 

dente e do indivíduo, e a dificuldade de obter um só plano 

no filme em maxilares atrésicos e muito curvos. As modifi 

cações sugeridas são: 

a) para a mandíbula; 

a.l - molares, de .zero a menoi cinco graus; 

a. 2 - pré-raolares, de menos cinco a menos dez 

graus: 

a,3 - caninos, de menos dez a menos vinte graus; 

a.4 - incisivos, de menos vinte a menos vinte e 

' cinco graus; 

b) para a maxiIa: 

b.l - molares, vinte a trinta graus; 

b.2 - prê-molares, de trinta a quarenta graus; 

b.3 - caninos, de quarenta a quarenta, e cinco 

graus; 

b.4 - incisivos, de quarenta e cinco a cincoen 

ta graus. v 

LANGLAND 5 SIPPY22(1966) , estudando as ima 

gens radiogrnficas de cento e cincoenta e quatro dentes an 
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teriores tomadas pela técnica do paralelismo com o suporte 

RinnXCP, verificam discretas distorções longitudinais de

forma, sendo oitenta e dois por cento encurtadas e dezoito 

por cento alongadas, devido as diferentes distâncias das 

várias partes do dente ao filme. 

EATON (1966) conclui que a distorção di_ 

mensional e a superposição de estruturas anatômicas são 

riscos inerentes â técnica da bissetriz com local izador curto,P_p 

rém, reduzidos com o emprego do local izador longo.Estes riscos 

são quase eliminados na técnica do paralelismo. 

REYNOLDS33(1967) conclui que a técnica do 

paralelismo oferece radiografias equivalentes em nitidez 

com as obtidas na técnica da .bissetriz, rib entanto, superio 

res na-representação real do tamanho do dente, na configu 

ração dos dentes superiores, na melhor relação do dente 

com os tecidos vizinhos e por eliminar superposição de e^ 

truturas anatômicas. 

21 
KASLE (1968) compara e destaca a superio 

ridade da técnica do paralelismo sobre a da bissetriz, p£ 

rém, ambas apresentando distorção: desproporcional na té£ 

nica da bissetriz, devido o filme estar mais próximo da c£ 

roa que da raiz e proporcional na técnica do paralelismo, 

devido a distância uniforme filme-dente. 

26 ' 

OLSON (1969) avalia as vantagens e desvan 

tagens das técnicas da bissetriz e do paralelismo fundameii 

tado nos princípios básicos da projeção da imagem: 
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a) o tamanho da fonte de radiação deve ser pequena; 

b) a distância da fonte de radiação ao dente deve 

ser longa; 

c) a distância do dente ao filme deve-ser, curta; 

d) o plano médio do longo eixo do dente e o plano 

do filme devem estar paralelos; 

e) o feixe de raios X central deve incidir no den 

te e no filme em ângulo reto. 

t 

Assim,por preencher o maior número destes princípios, afir 

ma que a técnica do paralelismo apresenta menor distorção, 

melhor nitidez e evita superposição do processo zigcmático s£ 

bre os apices dos molares superiores, alem de reduzir a r£ 

diação ao paciente mesmo com o aumento do tempo de expo 

sição, devido a maior distância fonte d.e radiação-objeto 

propiciar menor divergência dos raios X. 

VANDE VOORDE e colab.44(1969) concluem, pe 

Io estudo radiográfico de cento e um dentes anteriores e 

posteriormente extraídos,que: 

a) a técnica do paralelismo é bastanto consisten-

te ha determinação do comprimento do dente; 

b) o comprimento dos dentes da borda incisai ao £ 

pice, radicular tern em média 1,2 (um vírgula dois) 

milímetros a menos que o comprimento médio de 

suas imagens radiogrãficas, ou seja, hã uma am 

pliação de 5,4 (cinco vírgula quatro) per cento 

. na imagem; 

c) o comprimento dos dentes da borda incisai ao fo 
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rame ap ica l tem em média 1,6(ura v í rgu la s e i s ) mi 

l ímetros a menos que o comprimento médio de suas 

imagens radiográf ica t , ; 

d) o for ame e s t a em média 0 ,3(zero v í rgu la t r ê s ) mî  

l ímet ros do ápice r a d i c u l a r nos dentes ex t ra ídos ; 

e) o comprimento dos dentes da borda i n c i s a i a cons 

t r i ç ã o ap ica l tem em média 2 ,3(dois v í r g u l a três) 

mil ímetros a menos que o comprimento médio de 

suas imagens r a d i o g r ã f i c a s . 

0'GRADY § REYNOLDS2:>(1973) comparando as i. 

magens rad iogrã f i cas tomadas pela t écn ica do para le l i smo com 

loca l izador longo e com localizador curto,èmcrânioshumanos.verificam 

os seguintes r e s u l t a d o s : 

a) t an to o localizador longo como.o cur to produzem i 

magens ampliadas; 

b) o localizador curto produz aproximadamente uma ampliação naJL 

magem 4(quatro) por cento maior que a produzida 

pelo loca l i zador longo; 

c) o localizador curto produz aproximadamente uma ampli£ 

ção na imagem 10(dez) por cento maior quando com 

parada com os den te s ; 

d) o localizador longo produz aproximadamente uma amplia^ 

ção 5 (cinco)por cento maior quando comparada com os 

den t e s . 
18 

GREENE (1973) emprega um suporte porta-

filme modificado, através de desgaste, para tomada radi£ 

grafica na presença do isolamento absoluto. A apreensão 

dest? suporte pode ser efetuada por pressão digital ou mo£ 
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dida do paciente. 

42 -

VALE e colab. (1973) comparam as técnicas 

do paralelismo e da bissetriz na determinação do comprimen 

to dos dentes e concluem que a técnica do paralelismo apre 

senta vantagens, embora discretas, sobre a da bissetriz, 

com exceção das regiões de pré-molares e molares superi£ 

res. 

SI LHA (1975)., após ressaltar a superiori 

dade da técnica do paralelismo, sugere a confecção pelo prof ̂s 

sional de um suporte porta-filme a partir de uma lâmina 

lingual de madeira e que ainda serviria de guia externo pa_ 

ra posicionar o cilindro localizador do aparelho de raios X. 

•" ">-

. IÍUEHRMANN47(Í975) apresenta as seguintes 

vantagens da técnica de paralelismo sobre a da bissetriz: 

a) maior clareza na relação das estruturas anatômi 

cas; 

b) .melhor visualização de cáries incipientes; 

c) correta interpretação periodontal; 

d) fãcil detecção de patologias periapicais; 

e) menor dano da radiação ao paciente; 

f) menor número em repetições de tomadas radiogr£ 

ficas em conseqüência do não dobramento do f H 

me; 

g) liberdade de posição da cabeça do paciente. 

WUEHRMANN Ç MANSON-JIING*8(1977) , observan 

do a projeção da imagem quando da falta de paralelismo 
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objeto-filme nas técnicas radiográficas periapicals, con 

cluem que: 

a) o raio central sendo perpendicular ao objeto 

ocorre o alongamento da imagem: 

b) o raio central sendo perpendicular ao filme ocor 

re o encurtamento da imagem. 

Refere-se ainda, que radiografias perfeitamente satisfatcJ 

rias podem ser obtidas estando a cabeça do paciente em quase 

todas as posições nas técnicas da bissetriz e do paralelis 

mo. 

AUN Ç BERNAB£2(1978) sugerem o erapre 

go de suporte porta-filme na fase trans-operatõria endodori 

tica, por meio de 3 (três) modelos de bloco-de-mordida que 
* 

proporcionam e limitam o grau de abertura da boca. 

PAPAIZ29(1981) verifica, na técnica do pa 

ralelismo, o grau de ampliação da imagem radiogrãfica dos 

dentes montados em manequim, considerando-o insignificante 

FENYO e colab.16(1981) realizam estudo com 

parativo entre as técnicas periapicais da bissetriz e do 

paralelismo e a técnica interproximal. Concluem que a té£ 

nica do paralelismo apresenta melhores resultados quanto a 

ampliação da imagem, melhor relação do dente com as restau 

rações c crista alveolar, melhor visualização da ãrea apj. 

cal e daquelas favoráveis a superposição de estruturas ana 

tômicas. 

AUN S FREITAS3(1984) ressaltam a superior! 

dade da técnica do paralelismo sobre a da bissetriz, de 
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preendendo teoricamente que ao colocar a area focal no in 

finito, em ângulo de radio-projeção iqual a zero, lograr-

se ' um feixe de raios X mais paralelos entre si, proj£ 

tando assim, uma imagem do mesmo tamanho do objeto. Adve£ 

tem ainda, que a regra do"Z"necessita ser modificada, devi 

do a presença do grampo de isolamento, em aproximadamente 

menos 10 (dez) graus para os dentes superiores e mais 10 

(dez) graus para os dentes inferiores. 

2.2 - Métodos de odontometria 

12 
CAVE (1929) indica para medida do compri 

mento dos dentes a utilização de uma rede milimetrada colo 

cada na face da paciente de modo a promover paralelismo 

rede-dente. Esclarece- que a imagem do dente poderá estar 

alongada ou encurtada, porém, a imagem da rede sempre dará" 

leitura correta. 

PUCCI Ç RElG32(1944) preconizam os seguin 

tes métodos de odontometria: 

a) introduzir um instrumento endodôntico no canal 

radicular ate tuna medida pré-determinada e rea 

/lizar a exposição do filme. Sabendo-se do com 

primento real do instrumento e dos comprimentos 

aparentes do instrumento e dente na imagem ra 

díogrãfica, aplica-se uma regra de três para a 

determinação do comprimento real do dente; 

b) introduzir no canal radicular um cone de prata 

ou de guta percha, de comprimento c diâmetro £ 
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dequados, preso por una pinça de extremidade a i 

limetrada, ate notar que o cone at ingiu toda 

sua extensão. Somando-se o comprimento do cone 

até" o local onde f o i pinçado e deste a té onde 

a pinça alcança a borda i n c i s a i ou face oclusal, 

obter-se-á a odontometria. 

BLACK (1948) determina o comprimento endo 

dôntico pela sensibi l idade do periodonto apical quando da 
i 

introdução de uma sonda l i s a no canal radicular até o for£ ' 

me apica l . 0 cursor de borracha devidamente local izado na 

borda inc i sa i ou ponta da cúspide f a c i l i t a r á , após a remo 

ção da sonda, a l e i tura do comprimento do dente. 

BREGMAN11(1950) baseado, em fórmula materna 

t i c a , descreve o seguinte método de odontometria: um ins 

trumento endodóntico com cursor confeccionado a part ir de 

r-atriz de aço inoxidável é introduzido no canal radicular 

ã uma distancia de 10 (dez) milímetros e segue-se a •' expo 

siçao do filme.Na imagem radíográfica obtida, mede-se os 

comprimentos aparentes do instrumento e do dente. Sabendo-se 

o comprimento-,real do instrumento, ap l i ca - se a seguinte 

fórmula para o calculo do comprimento real do dente: 

comprimento raal comprimento real-do comprimento aparente 
instrumento x do dente 

do dente » • • • • ' — • • 
comprimento aparente do instrumento 

PINTO31(1954) modifica os métodos de odon 

tometria baseados no corolário do teorema de Thales: "um 
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feixe de retas paralelas corta duas secantes quaisquer ea 

segmentos respectivamente proporcionais'*. Ao invés da in 

trodução de ua referencial ou sonda no canal radicular, in 

dica a fixação destes por meio de cera pegajosa na borda 

incisai ou numa das cúspides, ea direção longitudinal do 

dente. Frocede-se a exposição do. filãe coa distância ano 

dio-filae de SO (cincoenta) centlaetros e posição plana do 

filae. Na iaagea radiográfica, observa-se se o coapriaento 

do referencial corresponde ao real. Caso afirmativo, o coa ; 

priaento da iaagea do dente corresponderá ao coapriaento 

real do dente. 

PATTERSON30(1956) descreve ua método de 

odontonctria no qual uaa rede ailiaetrada é incorporada ao 

filae radiográfico no <nomento de sua fabricação. Após o 

processo de revelação, a rede torna-se vísivel sea obscure 

ceT detalhes anatômicos ou interferir no diagnóstico. Se 

gundo o autor este método tea ea aédia S (cinco) por cento 

- de distorção na iaagea devido às angulações impróprias,que 

não tem qualquer significado clínico. 

38 

x SOMMER e colab. (1956) determinam a odon 

toaetria com o auxílio do comprimento do dente na radiogr£ 

fia de diagnóstico, comprimento anatômico médio dos dentes 

e pela sensibilidade tátil do operador ao reconhecer a 

constrição apical quando da introdução de uma lima no ca 

nal radicular. 

BENKOW6(1957) relata o seguinte método de 

odontometria: rcaliza-sc uma radiografia pela técnica do 
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paralelismo com um instrumento introduzido no canal radicii 

lar. A extremidade deste instrumento, sem cabo, é" preso no 

bloco-de-mordida do suporte porta-filme, que é* sustentado 

pelo paciente. Na imagem radiográfica, calcula-se a distân 

cia entre a borda incisai do dente e o instrumento. Este 

valor juntamente com o comprimento do dente na radiografia 

são levados a um diagrama que fornecera um terceiro valor, 

o qual será deduzido do comprimento da imagem radiográfica 

do dente e assim obtido o comprimento real do dente. 

INGLE "(1957) cita o seguinte método ' de 

odontometria: 

a) medir o dente na radiografia inicial e comparar 

com o comprimento médio do mesmo; 

b) subtrair • 2 (dois) ou 3 (três) milímetros como 

margem de segurança nos casos de erro de disto_r 

ção da imagem radiográfica; 

c) introduzir no canal o instrumento endodôntico a 

té que o cursor alcance o ponto de referência; 

d) radiografar e medir na imagem a diferença entre 

a ponta do instrumento c o local onde o canal 

deixa a raiz; 

e) adicionar esta diferença ao comprimento origi^ 

nal do instrumento; 

f) subtrair1 deste valor ajustado do dente 0,5(meio) 

milímetro de acordo com o término apical do ca 

.nal para situar-se na junção cemento-dentina; 

g) exposição do filme de confirmação face a possi^ 

bilidade de distorção da imagem, raízes excess^ 



18 

vãmente curvas e erro de mensuração pelo profis_ 

sional. 

COSTA (1959) determina o comprimento dos 

dentes por meio de uma sonda milimetrada confeccionada es 

pecialmente para este fim, que ê introduzida.no canal radî  

cular e em seguida, realiza-se a exposição do filme. Na 

radiografia, verifica-se pelas marcas da sonda se houve en 

curtamento ou alongamento na imagem. Não havendo, procede^ 

se a adição ou subtração do número de passos faltantes ou 

excedentes ao forame apical. 

7 
BEST e colab. (1960) descrevem o seguinte 

N método de odontometria: fixa-se um pino de aço de 10 (dez) 

milímetros de comprimento na superfície vestibular do den 

te, paralelamente ao longo eixo, por meio de cera utilidéi 

de. Em seguida procede-se a exposição do filme. A imagem 

radiogrãfica do pino é colocada sobre uma escala denomina 

da "B. W. Measurament Scale", desenhada a compensar alongâ  

mento ou encurtamento, entre as graduações milimétricas de 

0 (zero) a 10 (dez). Simultaneamente o ápice dental estará 

numa outra graduação que corresponderá ao comprimento do 

dente. 

•to, 

SUNADA (1962) baseado na diferença de po 

tencial elétrico entre 2 (dois) eletrodos, relata o seguin 

te método de odontometria: aplica-se um eletrodo na boche 

cha ou lábio do paciente e outro numa sonda que é introdu 

zida vagarosamente no canal radicular. Quando a sonda ajl 

cança o forame apical, o aparelho eletrocondutor fornecerá 

http://introduzida.no
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sempre a mesma leitura de 40 (quarenta) microamperes. Nes_ 

te momento, a sonda ê. removida e medida para fornecer o 

comprimento do dente. 

EVERETT Ç FIXOTT15(1963) idealizam uma re 

de milimetrada de fios de cobre para posicioná-la entre o 

dente e o filme durante a exposição do filme. Este método 

determina ampla e correta medida de bolsa periodontal, do 

comprimento do dente e localiza com definição corpos estr£ 

nhos e tumores. / 

VANDEV00RDE43(1969) sugere o seguinte me 

todo para a determinação do comprimento dos dentes anteri£ 

res com até 98 (noventa e oito) por cento de êxito: 

a) medir o comprimento do dente na radiografia de 

diagnostico tomada pela técnica do paralelismo; 

b) multiplicar este comprimento por 0 ,054(zero vírgu 

Ia zero cincoenta e quatro) que corresponde a 

ampliação média de 5,4 (cinco vírgula quatro) 

por cento nas imagens radiográficas de 101 (cen 

to e um) dentes anteriores; 

c) somar 0,3 (zero vírgula três) que corresponde a 

localização média do forame apical em ..relação 

ao ápice radicular de 101 (cento e um) dentes 

anteriores; 

d) subtrair este valor final do comprimento da im£ 

gem do dente na radiografia de diagnostico e a:s 

sim obter o comprimento real de trabalho. 

ABDALLA 5 MOLINA1(1969), comparando alguns 

! 
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métodos de odontometria, criticam o método de BEST e 

colab. (1960) pela dificuldade na obtenção do paralelismo 

dente-pino e pelas distorções diferentes nas imagens radio_ 

gráficas do pino e dente, principalmente na presença de 

39 
raízes curvas. Quanto ao método de SUNADA (1962), pela ne 

cessidade de atingir o periápice com a sonda e devido a re_ 

sultados falsos na presença de perfuração, canais acessei 

rios e ramificações apicais. Concordam que os melhores m£ 

todos são aqueles que empregam radiografia;,de preferência 

a técnica do paralelismo, pois quanto menor a angulagem 

vertical menor a distorção da imagem. Consideram que os mé 

todos que utilizam o teorema de Thales são os ideais. 

. BRAMANTE9(1970) infere que os métodos de 

odontometria baseados nas radiografias têm sua eficiência 

alterada pelas distorções, uns mais outros menos, decorren 

te do próprio método. 

20 INOUE (1973) no estudo audiométrico para 
I 

a determinação do comprimento de 201 (duzentos e um)canais 

radiculares, empregando um oscilador de baixa freqüência 

denominado "Sono-Explorer", verifica som idêntico ao do 

sulco gengival (som de registro) quando o instrumento de 

medida alcança o forame apical e 10 (dez) graus a menos do 

som de registro quando o instrumento alcança a distância 

de 0,5 (meio) à 1 (um) milímetro do ãpice radicular, ou s£ 

ja, a constrição apical. Daí sugerir estas 2 (duas) altej_ 

nativas para a determinação do comprimento do canal rndicu 

lar. 
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TENENBAUM40(1973) desenvolve uma rede mili. 

metrada de fios de cobre denominada "Radiografométrica R. 

G. M." para a fixação por meio de fita adesiva à face ati 

va do filme radiográfico. 0 autor obtém até 94,45 (no 

venta e quatro vírgula quarenta e cinco) por cento de exa_ 

tidão do comprimento dos dentes. 

34 
SEIDBERG e colab. (1974) ressaltam a sup£ 

rioridade, durante a determinação do comprimento dos den 

tes, do emprego de rede milimetrada colocada conjuntamente 

com o filme radiográfico no suporte porta-filme. 

BRAMANTE § BERBET10(1974) comparam clinica 

mente alguns métodos de odontometria em 224 (duzentos e 

vinte e quatro) dentes, extraídos posteriormente. A técnî  

ca radiogrãfica empregada foi a periapical da bissetriz cem 

17 
os ângulos verticais propostos por FREITAS Ç ALVARES 

(1966). A analise estatística revela que: 

19 
a), o método de INGLE (1957) produz menor variabi 

lidade de medidas e maior porcentagem de sucejs 

so; 

b) ostoêtodos de BEST e colab.7(1960)e de BREGMAN11 

(1950) produzem grande variabilidade de medidas 

e pequena porcentagem de sucesso; 

39 

c) o método de SUNADA (1962) produz maior porcen 

tagem do sucesso que os métodos de BEST e co 

lab.7(1960) e de BREGMAN11(1950) e grande varia 

bilidade de medidas; 

d) o ponto de referência coronãrio ideal no método 
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de BR£GMAN11(1950) é a borda incisai ou ponta 

de cúspide. 

Os autores utilizam uma sonda metálica de extremo dobrado 

«m ângulo reto e incluída em bloco de resina como instru 

sento de medida e concluem que os melhores métodos são o 

de INGLE19(1957) e BREGMAN11(1950). 

BENKEL e colab. (1980) suportam que radio 

grafias tomadas pela técnica do paralelismo com rede mi li 

metrada colocada conjuntamente com o filme no suporte Rinn 

XCP são suficientemente precisas para a determinação do 

comprimento dos dentes. 

Constata-se na literatura consultada uma 

grande variedade de métodos de odontometria relacionados 

com a Radiologia. Deduz-se, portanto, a-falta de uma meto 

dologia de odontometria totalmente confiável e, em cons£ 

qucncia, a necessidade de um procedimento que seja fácil 

e preciso. 
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3. PROPOSIÇÃO 

No presente trabalho objetiva-se comparar 

as distorções dimensionais aferidas na imagem radiogrãfica 

entre a ponta do instrumento de odontometria e o vértice da 

raiz com as medidas anatômicas obtidas previamente, quan 

do da: 

a) direção do feixe central da radiação perpendicu 

lar ao plano do filme e ao plano bissetor fil_ 

me/dente; 

b) incidência do feixe central da radiação coincî  

dente com a posição do ápice radicular e com a 

asa do grampo. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

Foram selecionados 8 (oito) dentes humanos 

representativos de cada grupo dental, assim identificados: 

a) incisivo central superior direito; 

b) canino superior direito; 

c) primeiro pré-molar superior direito; 

d) primeiro molar superior direito; 

e) incisivo central inferior esquerdo; 

f) canino inferior esquerdo; 

g) primeiro prê-molar inferior esquerdo e 

h) primeiro molar inferior esquerdo. 

Foram obedecidos os seguintes critérios pja 

ra a escolha de cada espécime: coroa pouco destruída, raí 

zes com discreta curvatura e ápice completamente formado, 

possuindo canais em numero e forma coincidentes com sua 

maior freqüência, segundo SILVEIRA Ç PAIVA '(1984). 

Inicialmente procedeu-se a ciTurgia de £ 

cesso â câmara pulpar e entrada dos canais, permitindo ajs 

sim introduzir uma lima endodôntica tipo K até que sua pon 

ta fosse visualizada no forame apical. A seguir, com pin 

ça hcmostãtica tipo mosquito, foi realizada a apreensão 

do instrumento, tendo bem definido o ponto de referência 

incisai ou cuspídeo (Figura 1). Apôs sua remoção, tomou-se 
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a medida ponto de referencia/ponta do instrumento com o 

auxílio de paquímetro* de 1/20 milímetros de precisão, que 

constituiu-se no comprimento anatômico do dente, sendo que 

nos multiradiculares esta operação foi realizada para cada 

canal, individualizando-o. 

r 

y 

L 
Figura 1 - Tomada da medida anatômica do canal pa 

latino'do primeiro molar superior dT 
' reito . 

Os 8 (o i to ) dentes selecionados foram mon 

tados em manequim**,acorde ins t ruções da d i s c i p l i n a de End£ 

dont ia I da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo, juntamente com outros dentes a fim de completar 

ambas as arcadas, excetuando os t e r c e i r o s molares . 

Foram rea l i zadas exposições rad iogrã f i 

cas' pela técnica do paralel ismo com o aux í l i o de suporte 

•marca KANON. 
**modclo 2005-B INODON Industrial OdontolSgica Ltda. 
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por ta- f i lme*, f i lmes r ad iog rá f i cos p e r i a p i c a l s * * , d i s 

tância focal de 40 (quarenta) cent ímetros e tempo de exposi_ 

ção de 0,5 (meio) segundo com aparelho de raios*** X de 70 

(setenta) Kvp e 10 (dez) mA (f igura 2) .Após o processamento das 

películasradiográficas,identificadas como de d iagnós t i co , fo 

ram montadas em c a r t e l a s p l á s t i c a s e spec í f i cas para cada 

dente. 

•pmm I » ' " > H»TWIP1W< 

V / * -. _ /** »" 

***Ê**mJk 

Figura 2 - Tomada radiogrãíica de diagnóstico do primeiro 
pré-molár superior d ire i to com o auxí l io de su_ 
porte porta-fi lme. 

Uti l i zando-se do esquema proposto por 
28 

PAIVA e colab. (1984), procedcu-se a odon to ia t r i a como se 

gue: 

*HANSHIN Technical Laboratory Ltd. 

**K0DAK Bkta Speed tipo DF-58. 

***Spectro 1070 DAB1 ATLANTE. 
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1 - mensuração da imagem rad iográ f i ca dos dentes 

(Figura 3 ) ; 

.Figura 3 - Medida longitudinal do canino superior direito 
na radiografia de diagnóstico. 

2 -> ano t a r , a p a r t i r dos va lores constantes na \ ta 

, . b e l a , o comprimento anatômico médio de . cada 

dente (SILVEIRA36,1975); 

3 - subtração de 4(quat ro)mil ímetros da média a 

r l t m é t i c a dos va lo res obt idos em 1 e 2 , que cons 

t i t u i u - s e no comprimento rea l do instrumento; 

4 - demarcação do comprimento rea l do instrumento 

em lima t i p o K,de ca l i b r e condizente com o diâme 

t r o do canal r a d i c u l a r , a t r a v é s de caneta h id ro 

g ra f i ca e paquímctro; 

5 - introdução da lima t ipo K no canal r a d i c u l a r 

a t é quando a marca coinc id iu com o ponto de r£ 

fe rênc ia e s p e c í f i c o , ficando presa as paredes 
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do canal devido seu ajuste; 

6 - procedeu-se a exposição do filme de odontome 

tria obedecendo as direções e áreas de incÀ 

dência do feixe central da radiação segundo os 

grupos experimentais adiante especificados. As 

películas, apôs processadas, foram montadas 

nas cartelas plásticas correspondentes; 

7 - mensuração na radiografia de odontometria , da 

distância ponta do instrumento/vértice radi£ 

gráfico da raiz (Figura 4) sendo efetuadas 3 

(três) leituras distintas com intervalo mínimo 

de 24 (vinte e quatro) .horas; 

' 1 
Medida da distância entre a ponta do instrumento 
e o vértice da raiz do incisivo central superior 
na radiografia de odontometria. 

Figura 4 -
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8 - a média dos valores obtidos foi acrescida ao 

comprimento real do .instrumento,estabelecendo 

o comprimento clínico-radiográfico do dente. 

As exposições radiográficas de odontometria 

foram efetuadas nos dentes portanto os respectivos gram 

pos de isolamento eo filme mantido cm posição com fita adesiva. 

Conformou-se 4(quatro) grupos experimentais, 

a saber: Ba, Bg, Fa (Figura 5) e Fg (Figura 6). 

As direções e áreas de incidência do feixe 

central da radiação de cada grupo experimental .corresponde: 

B - técnica da bissetriz:o feixe central da radiji 

çao foi direcionado perpendicularmente ao pia 

no bissetor formado- pelo longo eixo do -dente 

e filme radiogrãfico; 

F - técnica da perpendicular ao filme:o feixe cen 

trai da radiação foi direcionado perpendicu 

larmente ao plano do filme,independentemente do 

ângulo formado entre filme e dente; 

a •*, a ãrea de incidência do feixe central da radiai 

ção coincidiu com a posição do ápice dental,que 

havia sido marcado na superfície vestibular do 

manequim com caneta hidrográfica,tendo comor£ 

ferencia o valor da média aritmética entre o 

comprimento da imagem do dente na radiografia de 

diagnostico co seu comprimento anatômico médio. 

g - a arca de incidência do feixe central da ra 

diaçâo coincidiu com a asa do grampo de isolamento. 
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Figura 5 - Tomada radiogrifica dc odontoeecria COB direção 

do feixe central da radiação perpendicular ao 
• piano do filme e ao ápice dental. 

****"& 
***** ! t 
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Figura 6 - Tomada radiográfíca de odontometria com direção 
do feixe central da radiação perpendicular ao 
plano do filme e à asa do grampo. 



Foram obtidas 3 (três) radiografias p 

cada dente em cada uma das condições experimentais.empre 

do localizador longo. 

Os valores anatômicos e radiográficos 

cada grupo experimental para cada um dos dentes foram 

parados e tratados estatisticamente. 

\ 



5, RESULTADOS 

Para a realização deste estudo de odontome 

tria foram utilizados os valores contidos na Tabela I, ou 

seja, o comprimento do dente na radiografia de diagnóstico, 

o comprimento médio anatômico do dente, o comprimento real 

do instrumento de odontometria e, para controle dos resulta 

dos obtidos, o comprimento anatômico do dente em particu 

lar. 

Os valores obtidos no presente experimento 

estão expressos em milímetros e analisados nas Tabelas II, 

ni, iv, v e vi. ' 

A Tabela II oferece os valores médios de 3 

(três) leituras e a média de 3 (três)exposições Tadiográfi 

Cas do espaço compreendido entre a ponta do instrumento de 

°dontometria e o vértice da raiz nas imagens radiogrãficas 

d°s dentes superiores,quando da direção perpendicular do 

ft'ixe central da radiação ao filme e a bissetriz dente/ fî . 

m« com .areas de incidência no ápice dental e na asa do grampo. 

A Tabela III oferece os valores médios de 3 

'três) leituras e a- média de 3 (três)exposições radiográfi 

( "s do espaço compreendido entre a ponta do instrumento de 

'•''ontometria e o vértice da raiz nas imagens radiogrãficas 

'U>s dentes inferiores, quando da direção perpendicular do 

'•'ixe. central dal.rádiação ao filme e ã bissetriz dente/filme 
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com áreas de incidendia no ãpice dental e na asa do gram 

po. 

A Tabela IV mostra o comprimento clínico-

radiográfico dos dentes superiores e inferiores obtido pe 

Ia soma do comprimento real do instrumento de odontometria 

e a media das medidas do espaço entre a ponta do instrunen 

to e o vértice radiográfico da respectiva raiz, nas condji 

ções testadas, servindo para aferição das diferenças nas 

tabelas seguintes. 

A Tabela V, referente aos dentes superi£ 

res, contem a diferença entre o comprimento clínico-radi£ 

grafico obtido e o comprimento anatômico do dente em parri 

cular nas condições testadas. Estabelece ainda, a analise 

de variância dessa diferença através do'teste t (Student ) 

da interação filme x bissetriz correspondente as inciden 

cias ãpice dental e asa do grampo e, da interação ãpice 

dental x asa do grampo correspondente as direções filme c 

bissetriz. 

Observa-se nas 14 (quatorze) diferenças 

obtidas, quando da direção perpendicular do feixe central 

da radiação ao filme, 11 (onze) valores negativos que tra 

duzem medidas inferiores ao comprimento real dos dentes, 

sendo 6 (seis) na incidência apical e 5 (cinco) na inciden 

cia asa do grampo. Os valores negativos comuns a amb a 

rcas de incidência apresentam 3 (três) valores menores na 

incidência asa do grampo, 1 (um) na incidência npu'-il e 1 
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(um)de igual valor. Três valores são positivos, ou seja, tradu 

zem medidas superiores ao comprimento real dos dentes, sen 

do 1 (um) na incidência apical e 2 (dois) na incidência 

asa do grampo. A mesma medida c observada para o espécime 

de valores positivos comuns a ambas áreas de incidência.E, 

somente em 1 (um) dente há" valores de sinais contrários, 

positivo na incidência asa do grampo e negativo na incidên 

cia apical. 

Quando da direção perpendicular do feixe 

central da radiação â bissetriz, observa-se nas 14 (quator 
» 

ze) diferenças obtidas que 7 (sete) valores são negativos, 

sendo 4 (quatro) na incidência apical e 3 (três) na inc^ 

dência asa do grampo. Os 3 (três) valores negativos comuns 

a ambas areas de incidência apresentam- valores menores na 

incidência asa do grampo. ~jte /alores são positivos, sen 

do 3 (três) na incidência apical e 4 (quatro) na incidên 

cia asa do grampo. Os. 3 (três) valores positivos comuns 

as areas - de inc.idência apresentam valores menores na in 

cidênciá apical. Somente em 1 (um) dente ha valores de s^ 

nais contrários, positivo na incidência asa do grampo e ne 

gativo na incidência apical. 

A Tabela VI, referente aos dentes inferi£ 

res, contem a diferença entre o comprimento clínico-radio 

grafico obtido e o comprimento anatômico do dente, em pajr 

ticular, nas condições testadas. Estabelece ainda, a anãlj. 

se de varinncia dessa diferença através do teste t (Student) 

da interação filme x bissetriz correspondente as incidÔTi 

cias ápice dental e asa do grampo e, da interação ápice 
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dental x asa do grampo correspondente às direções filme e 

bissetriz. 

Observa-se nas 12 (doze) diferenças ob^i 

das, quando da direção perpendicular do feixe central da 

radiação ao filme, que todas são negativas, traduzindo me 

didas inferiores ao comprimento real dos dentes. Esses va 

lores negativos comuns a ambas áreas de incidência apre 

sentam 4 (quatro) valores menores na incidência asa do 

grampo, 1 (um) na incidência apical e 1 (um) de igual va 

lor. 

Quando da direção perpendicular do feixe 

> central da radiação a bissetriz, òbserva-se nas 12 (doze) 

diferenças obtidas que 7 (sete) valores^são negativos, sen 

do 3 (três) na incidência apical e 4 (quatro) na incidên • 

cia asa do grampo. Os 3 (três) valores negativos comuns a 

ambas ãreas de incidência apresentam 2 (dois) valores mes 

nores na incidência asa do grampo e 1 (um) na incidência 

apical. Cinco valores são' positivos, traduzindo medidas su 

periores ao comprimento real dos dentes, sendo 3 (três) na 

incidência apical e 2 (dois) na incidência asa do grampo. 

Os 2 (dois) valores positivos comuns as áreas de incidcii 

cia apresentam valores menores na incidência apical. E, s£ 

mente em 1 (um) dente há valores de sinais contrários, po 

sitivo na incidência apical e negativo na incidência asa 

do grampo. 
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TABELA I 

Valores em milímetros do comprimento radiogrãfico dos espécimes, valo 
res de referência e comprimento real do instrumento utilizados para* 
odontometria e, comprimento anatômico de cada dente 

Canais radiculares 

incisivo central 
superior direito 

canino superior 
direito 

vestibular do pri
meiro pre-molar 
superior direito 

palatino do primei 
ro pré-molar supe-

N rior direito 

mesio-vestibular 
do primeiro molar 
superior direito 

disto-vestibular 
do primeiro molar 
superior direito 

palatino do primei 
ro molar superior 
direito 

incisivo central 
inferior esquerdo 

canino 
inferior v 

esquerdo 

primeiro pré-molar 
inferior esquerdo 

mesio-vestibular do 
primeiro molar info 
rior esquerdo 
mésio-lingual do 
primeiro molar 
inferior esquerdo 

distai do primeiro 
molar inferior 
esquerdo 

Comprimento a 
natômico dos 
dentes (via 
canal) 

21,5 

26,5 

19,3 

19,0 

18,0 

18,7 

20,5 

19,9 

27,1 

20,3 

18,0 

18,1 

18,7 

Comprimento 
dos dentes na 
radiografia 
de diagnóstico 

23,5 

27,8 

20,7 

20,3 

18,2 

18,5 

21,5 

21,0 

28,4 

21,8 

17,7 

17,3 

18,2 

Comprimento 
medio dos den 
des (SILVEI
RA36, 1975) 

23,7 

27,0 

20,8 

20,6 

. 18,7 

18,5 

20,1 

20,5 

25,6 

21,9 

19,7 

19,6 

20,2 

Comprimento 
real dos ins 
trumentos 

19,6 

23,4 , 
i 

16,7 

16,4 

14,4 

14,5 

X6,8 

16,7 

23,0 

17,8 

14,7 

14,4 

15,2 



TABELA II 
Varres médios e média em milímetros da distância ponta do instrumento-vírtice radiosrá -
fico das raízes, quando se utilizou o feixe central-da radiação perpendicular ao filmei 
a bissetnz dente/filme e nas incidências apical e asa. do grampo dos dentes superiores. 

w anais ̂ ^í?e^ 
rad icu laress<<í^s 

incisivo central 
direito 

canino 
direito 

vestibular do pri 
ineiro pré-molar 
direito 

palatino do prj^ 
neiro pré-molar 
direito 

mésio-vestibular 
do primeiro mo
lar direito . 

disto-vestibular 
do primeiro mo
lar direito 

palatino do 
primeiro molar 
direito 

ãpice 

1,6 

3,0 

2,4 

2,6 

3,1 

3,6 

3,6 

1,6 

3,1 

2,5 

2,7 

3,3 

3,5 

3,6 

1,6 

3,0 

2,4 

2,6 

3,3 

3,7 

3,8 

Fi lme 

média 

1,60 

3,03 

2,43 

2,63 

3,23 

3,60 

3,67 

asa do grampo 

1,6 

3,1 

2,4 

2,7. 

" 

3,2 

3,8 

3.6 

1,6 

3,2 

2,5 

2,6 

3,2 

3,7 

3,7 

1,7. 

3,1 

2,6 

2,6 

3,0 . 
l' 

3,5 

3,7 

• media 

1,63 J 

3,13 

2,50 

• 
« 

2,63 

3,13 

V 

3,67 

'3,67 

ápice 

2,3 

3,0 

2,4 

3,4 

2,0 

2,8 

4,1 

2,2 

3,0 

2,4 

3,5 

2,2 

2,8 

4,2 

1 
2,2 

3,0 

2,4 

3,'5 

2,2 

2,7 

4,1 

Bissetriz 

média 

2,23 

3,00 

2,40 

3,47 

2,13 

2,77 

4,13 

asa do grampo 

2,5 

3,3 

2,5 

3,7 

2,5 

3,0 

4,5 

2,3 

3.1 

2,4 

3,7 

2,5 

2,9 

4,4 

2,4 

3,2 

2,4 

3,9 

2,5 

2,8 

4,4 

média 

2,40 

3,20 

• 

2,«3 

3,77 

2,50 

2,90 

4,43 



TABELA III 

Valores médios e cedia em milímetros da distância ponta do instrutnento-vertice radiográfico 
das raizes quando se utilizou o feixe central da radiação perpendicular ao filme e a bisse-
tr*-z dente/filme e nas incidências apical e asa do grampo dos dentes inferiores ' 

Canais ^ « ^ 
radiculares ^J?^ 

incisivo central 
esquerdo 

canino 
esquerdo 

primeiro pré-mo 
lar esquerdo 

mésio-vestibular 
do primeiro molar 
esquerdo 

tnêsio-lingual do 
prineiro molar 
esquerdo 

distai do primei 
ro molar esquer
do 

Filme 

ãpice,. 

2,6 

3,5 

2,2 

2,1 

1,6 

1,7 

2,7 

3,3 

2,4 

2,0 

1,7 

1,6 

2,7 

3,6 

2,2 

2,0 

1,6 

1,5 

média 

2,67 

3,47 

2,27 

2,03 

1,63 

1,60 

asa do grampo 

2,7 

3,4 

2,2 

2,1 

1,6 

2,0 

2,7 

3,4 

2,4 

2,1 

1,8 

1,9 

2,7 

3,3 

2,2 

2,2 

1,8 

1,8 

media 

2,70 

3,37 

2,27 

2,13 

1,73 

1,90 

Bissetriz 

epice 

3,3 

5,2 

2,7 

2,3 

2,7 
, — 

2,5 

3,4 

5,0 

2,7 

1,9 

2,6 

2,3 

3,2 

5,0 

2,8 

2,2 

2,7 

2,4 

média 

3,30 

5,07 

2,73 

2,13 

2,67 

2,40 

asa do grampo 

2,9 

5,1 

2,8 

2,0 

3,0 

2,5 

3,2 

5,4 

2,8 

1,9 

2,8 

2,7 

2,2 

5,3 

2,9 

2,0 

2,9 

2,5 

média 

3,10 

5,27 

2,83 

1,97 

2,90 

2,37 



TABELA IV 

Valores médios em milímetros dos comprimentos dínico-radio 
gráficos dos espécimes nas várias condições testadas 

Canais ^^ÍÇi a 

radicu lares ^ ^ ^ . 

incisivo central 
superior direito 

canino 
superior 
direito 

vestibular do 
.primeiro pre-molar 
superior direito 

palatino do 
primeiro pré-raolar 
ŝuperio:• direito 

nésio-vestibular do 
primeiro molar 
superior direito 

disto-vestibular do 
primeiro molar 
superior direito 

palatino do 
primeiro molar 
superior direito 

incisivo central 

inferior esquerdo 

canino 
inferior 

_̂ esquerdo 

primeiro pre-molar 

inferior esquerdo 

mésio-vcstibular do 
primeiro molar 
^inferior esquerdo 

focsio-lingual do 
primeiro molar 
^inferior esquerdo 

distai do 
primeiro molar 
inferior esquerdo 

Filme 

ápice 

21,20 

26,43 

19,13 

19,03 

17,63 

18,10 

20,47 

19,37 

, 26,47 

20,07 

16,73 

16,03 

16,80 

asa do 
grampo 

21,23 

26,53 

19,20 

19,03 

17,53 

18,17 

20,47 

19,40 

26,37 

20,07 

16,83 ' 

16,13 

17,10 

Bissetriz 

ápice 

21,83 

26,40 

19,10 

19,87 

•16,53 

17,27 

20,93 

20,00 

28,07 

20,53 

16,83 

17,07 

17,60 

asa do 
grampo 

22,00 

26,60 

19,13 

20,17 

16,90 

17,40 

21,23 

19,80 

28,27 

20,63 

16,67 

17,30 

17,77 
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TABELA V 

Diferenças em milímetros entre o comprimento clínico-radiográfico e o ana 
tõmico dos dentes superiores em cada condição testada e, teste t (Student) 
para as interações filme x bissetriz e ápice x grampo 

Canais radiculares 

.incisivo central 
direito 

canino 

direito 

vestibular do pri 
meiro pre-molar 
direito 

palatino do pri 
meiro pré-mola 
direito 

mesio—vestíbular 
do primeiro molar 
direito 

\ 

do primeiro molar 

palatino do 
primeiro molar 
direito 

,Direções do , 
feixe central 
da radiação 

filme 

bissetriz 

teste "t" 

filme 

bissetriz 

teste "tM 

filme 

bissetriz 

• -teste "t" 

filme 

bissetriz 

teste "t" 

filme 

bissetriz 

teste "t" ' 

filme 

bissetriz 

teste V 

filme 

bissetriz 

i teste t 

Incidências , 

ápice 

-0,30 

+0,33 

18,862*** 

-0,07 

-0,10 

0,898n.s. 

-0,17 

-0,20 

0,898n.s. 

+0,03 

+0,87 

17,797*** 

-0,37 

-1,47 

11,665*** 

-0,60 

-1,43 

12,444*** 

-0,03 

+0,43 

6,166*** 

grampo 

-0,27 

+0,50 

11,544*** 

+0,03 

+0,10 

1,049 n.s. 

-0,10 

A"0,17 

. •* l,049n.s. 

+0,03 

+1,17 

17,538*** 

-0,47 

-1,10 

9,445*** 

-0,53 

ri,30 

7,305*** 

-0,03 

+0,73 

16,102*** ' 

Teste "t" 

0,898 n.s. 

2,549* 

-

2,119 n.s. 

3,466** 

-

1,049 n.s. 

0,898 n.s. 

-

0,000 n.s. 

4,615*** 

-

1,060 n.s. 

5,547*** 

-

0,664 n.s. 

1,949 n.s. 

-

0,000 n.s. 

6,356*** 

-

n.s. - não significante 
*** - significante ao nível de 17. (t, -=4,604) 
** - significante ao nível de 57, (te J~2,776) 
* - significante ao nível de 10%(t;n«=2,132) 
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TABELA VI 

Diferenças em milímetros entre o comprimento clínico-radioqrafico e 
o anatômico tios dentes inferiores em cada condição testada e, teste 
t (Student) para as interações filme x bissetriz e ápice x grampo 

Canais radiculares 

incis ivo central 

esquerdo 

canino 

esquerdo 

. primeiro 
pri-molar 
esquerdo 

raêsio-vestibular' 
do primeiro molar 
esquerdo 

mésio-lingual 
do primeiro molar 
esquerdo 

dis ta i do 
Primeiro molar 
esquerdo 

Direções do 
f e ixe central 
de radiação 

filme 

b i s s e t r i z 

t e s t e "t" 

filme 

b i s s e t r i z 

t e s t e "t" 

filme 

b i s s e t r i z 

t e s t e "t" 

filme 

b i s s e t r i z 

t e s t e V 

N filme 

b i s s e t r i z 

t e s t e V 

filme 

b i s s e t r i z 

t e s t e V 

Incidências 

ãpice 

-0 ,53 

+0,10 

9,445*** 

-0 ,63 

+0,97 

14,466*** 

-0,23 

+0,23 

6,166*** 

-1,27 

-1,17 

0,802 n . s . 

-2,07 

-1,03 

22,034*** 

-1,90 

-1 ,10 

9,804*** 

grampo 

-0 ,50 

-o,io. 

4,000** 

-0 ,73 

+1,17 

20,148*** 

-0 ,23 
r _ 

+0,33 

7,507*** 

-1 ,17 

- 1 , 3 3 

3,390** 

-1 ,97 

- 0 , 8 0 

13,265*** 

-1 ,60 

- 0 , 9 3 

7,596*** 

Teste "t" 

0,898 n . s . 

1,733 n . s . 

-

1,060 n . s . 

1,808 n . s . 

-

0,000 n . s . 

2,119 n . s . 

-

2,119 n . s . 

1,283 n . s . 

-

1,340 n . s . 

3,448** 

-

3,676** 

1,927 n . s . 

-

n.s. 
*** 
** 

- não signiíicante 
- signiíicante ao nível de 1% (t-„ = 4,604) 
- signiíicante ao nível de 57. (t.* = 2,776) 
- signiíicante ao nível de 10% U . Q - 2,132) 
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6. DISCUSSÃO 

A determinação do exato posicionamento do 

limite apical da instrumentação e da obturação depende de 

uma correta odontometria. Esse posicionamento, segundo PAJ[ 

27 
VA & ANTONIAZZI (1984) , esta fundamentado em princípios a { 

natômicos e biológicos. A configuração anatômica do delta 

apical e da união cemento-dentina induz, nos casos de pul̂  

pectomia, a remover a polpa antes dessa junção a fim de £ 

vitar futuras complicações e criar "melhores condições de r£ 

paração tecidua.l ,*. jã que somente uma única ferida teria que 

cicatrizar. O princípio biológico respalda-se, quando da p£ 

netração desinfetante, no respeito â integridade da membrâ  

na periodontal e aos tecidos periapicals, preservando assim 

a vitalidade celular necessária a reparação. Portanto, e H 

cito inferir que a odontometria tem a extrema importância 

de evitar traumas físicos, biológicos e químicos aos tecj[ 

dos periapicals e remanescente pulpar. 

Não desmerecendo os autores que estudaram e 

propuseram os mais var iados métodos de odontometria e tendo 

em v i s t a a escassez na l e i t u r a de estudos comparativos entre 

os mesmos,será d i s c u t i d o somente os métodos de BREGMAN (1950), 

BEST e colab.7(1960), SUNADA39(1962) e INGLE19(19S7)que,segundo 

ABDALLA Ç MOLINA1 (1969)eBRAMANTE 5 BERBET10( 1974), são os mais 

comumente empregados na clínica endodôntica. Estes autores atribuem 
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fracasso ou falhas à cada método pelos seguintes fatores: 

a) divergência dos raios X devido o emprego de localiza 

dor curto, curvaturas acentuadas de raízes, difî  

culdade da tonada de pontos referenciais inci 

sais ou oclusais na imagem radiográfica do dente 

e do instrumento e, distorção da imagem radiográ_ 

fica ocasionada pela grande diferença entre o 

tamanho do dente e do instrumento de odontome_ 

tria (lOmra), no método de BREGMAN11(1950). 

b) distorções diferentes nas imagens radiográficas 

do pino referência e do dente decorrentes da 

falta de paralelismo entre ambos, principaJmeii 

te na presença de raízes curyas, no método de 

BEST ecolab.'(1960). . 

c) grande amplitude, excesso de umidade e instrij 

mento fraturado no canal radicular, restauração 

metálica no elemento .dental, .necessidade de 

atingir o periapice com uma sonda lisa, presença 

de perfuração, canais acessórios e ramificações 

apicais, no método de SUNADA (1962). 

d) somatório da discreta distorção da imagem radi£ 

gráfica compreendida entre o ápice dental e a 

ponta do instrumento de odontoiatria com erros 

do deslocamento do cursor durante a inserção do 

19 
instrumento no canal, no método dê INGLE 

(1957). 

Deprcende-se do exposto que o método de 
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INGLE "(1957) c o mais acurado para a determinação do com 

primento dos dentes, já que a distorção € considerada mír.£ 

•a devido ã pequena área de interesse radiogrâfico e que o 

eventual deslocamento do cursor durante a introdução do 

instrumento no canal é* manobra controlável pelo profissio 

nal através de limitadores apoiados no seu cabo que tornam 

fixa a medida desejada. Apresenta, ainda, a vantagem de 

desprezar pontos referenciais incisais eu oclusais do den 

te e do instrumento na imagem radiogrãfica, que são crítji 

cos de leitura e definição. 

28 
PAIVA e colab. (1984) aperfeiçoara* o me 

19 
.todo de INGLE (1957) , pois, ao invés de somente .comparar 

o comprimento do dente na radiografia de diagnóstico com 
w 

seu comprimento médio anatômico, indicam a obtenção da me 

dia aritmética entre esses valores, corrigindo em muito as 

possíveis distorções apresentadas na radiografia de diagnõs_ 

tico. Aconselham ainda, por motivo de segurança também, d£ 

duzir 4 (quatro) milímetros ao invés de 2 (dois) ou 3 

(três) da referida média a ser transferida para o instru 

mentj de odontometria. 

BRAMANTE9( 1970) salienta, por sua vez, 

qre os métodos de odontometria baseados na Radiografia têm 

sua eficiência alterada pelas distorções inerentes ao pré 

prio método, uns mais e outros menos, 

A superioridade da técnica radiogrãfica pc 

ri apical do paralelismo sobre a da bissetriz com relação a 

determinação do comprimento dos dentes é unanime entre inú 



meros autores, tais como: UPDECRAVE41(1951), WILLIAMS46 

(1951), WAGGENER45(195"1) , BARR 5 GR0N4(1959) . LIMA24 (1960), 

LANGLAND $ SIPPY22(1966) , EATON14^1966> • R™OLDS33(1967) , 

KASLE21(1968) , OLSON26(1969) , VANDE VOORDE e colab.44(1969), 

0'GRADY Ç REYNOLDS25(1973), VALE e colab.42(1973), SILHA35 

(1975) WUEHRMANN4' (1975) .PAPAI Z29 (1981), e FENYO e colab.16 

(1981). 

A colocação de algodão na borda inferior 

do filme radiográfico é útil, como definiu LeMASTER23(1924), 

somente para evitar superposição do processo zigomático e seio 

maxilar aos Spices dos molares superiores e não para a d£ 

terminação do comprimento do dente. 

São dignos de nota os trabalhos que tentam 

empregar o suporte porta-filme nas exposições radiogrãficas 

pela técnica do paralelismo na presença do grampo dental 

e instrumento de odontometria. Entretanto, hã dificuldades 

no emprego da técnica de AUN t, BERNABC2(1978) devido a ij. 

mitada abertura aa boca e .desconforto proporcionado ao pai 

ciente e, da técnica de GREENE18(1973) por não permitir a 

lívio no suporte para o instrumento de odontometria. 

Em relação a técnica radiogrãfica periapí^ 

cal da bissetriz, FREITAS $ ALVARES17(1966) e AUN $ FREÎ  

TAS (1984) sugerem variações nas angulações verticais pa 

drões, devido as diversas situações anatômicas e planos do 

filme e, a presença do grampo dental, respectivamente. Xo 

entanto, deve-se ter em conta que a angulação vertical, 

quando determinada com correção, tem valor específico para 
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cada paciente e condição operatõria em si. 

Nos dias atuais, concorda-se plenamente com 

EATON (1966) que a distância anõdio-filme mesmo na téoú 

ca da bissetriz, deva ser a oferecida pelo localizador lon 

go por minimizar a distorção dimensional da imagem do den 

te e por evitar superposição das estruturas anatômicas. 

0 encurtamento da imagem radiográfica oco£ 

re, segundo WUEHRMANN § MANSON-HING48(197 7) , quando da faj. 

ta de paralelismo filme-dente e da incidência do feixe de 

raios X perpendicular" ao filme. Tal fato pode compensar, 

teoricamente, o discreto alongamento da região apical que 

encontra-se em relação ã coroa dental,mais afastada do filme. 

Para a obtenção de uma correta odontoir.c; 

tria, ABDALLA § MOLINA (1969) acham necessária a padronizai 

çâo das exposições radiogrãficas tanto quanto possível,Pi£ 

cedimento de maxima importância principalmente quando da 

realização de exposições radiogrãficas adicionais comprova 

tivas da odontometria. 

Pressupondo-se que o método de odontonu? 

tria deva ser preciso, de fácil execução e apresente dij> 

creta ou nenhuma variabilidade das medidas a serem obtidas, 

foi escolhido o método de INGLE19(1957) modificado por PAJ_ 

2 3 
VA e colab. (1984) para estudo da padronização da área e 

direção de incidência do feixe central da radiação. 

Previamente a este trabalho realizou-se um 

teste-piloto para determinar o número necesário de repli_ 



cas com o intufto de se obter uniformidade e confiabilid£ 

de amostrai. Para isso, executou-se 5(cinco)exposições ra 

diogrãficas de um incisivo central superior esquerdo para 

cada uma das seguintes condições de direção e área de in 

cidência do feixe central da radiação: 

a) perpendicular ao filme e no ápice dental; 

b) perpendicular ao filme e na asa do grampo deii 

tal; 

c) perpendicular T bissetriz e no ápice dental; 

d) perpendicular a bissetriz e na asa do grampo 

dental; 

Após processadas as películas de odontometria, mediu-

se a distância ponta do instrumento-ver.tice da raiz para o 

cálculo do número de réplicas. Obteve-se 1,5 (uma e meia) 

exposições radiográficas para a direção perpendicular ao fi^ 

me e 2,5 (duas e meia)exposições radiográficas para a dire 

ção perpendicular ã bissetriz, independente das áreas de 

incidência, ficando estabelecido assim 3 (três)exposiçõcs ra 

diogrãficas de odontometria para cada condição experimen 

tal. \ 

Os resultados obtidos nas condições exp£ 

rimentais do presente trabalho permite salientar que: 

a) para cada radiografia foram realizadas 3 (três) 

leituras e calculada a media, a fim de minimi

zar erros pessoais de medidas. Por outro lado, 

para cada condição experimental foram realizai 

das 3 (três) radiografias e as suas médias não 



existiriam, caso essas variáveis fossem conside 

radas, outras de igual importância tais como: 

profundamento do assoalho bucal, contorno da ji 

bobada palatina e disposição dental. 

Como o interesse do experimento não é a ine 

dida de cada dente individualmente mas sim a avaliação da 

técnica radiográfica durante a operação de odontometria.in 

dependentemente do tipo dental, fica aceito para nõs o ta 

manho das amostras obtidas. 

Analisando a dispersão das medidas, através 

da amplitude total, exibidas nas Tabelas II e III, const£ 

ta-se uma discreta tendência dos resultados serem maiores 

para a direção perpendicular do feixe central da radiação 

à bissetriz. Parece existir uma diferença numérica maior 

entre as áreas de incidência ápice dental e asa do grampo 

para a direção perpendicular a bissetriz do que para o fil_ 

me. Hã uma diferença numérica significativa ei tre valores 

obtidos quando da direção de incidência perpendicular do 

feixe central da radiação ao filme e ã bissetriz, como, 

por exemplo, \> canino inferior esquerdo e o canal mêsio-

lingual do primeiro molar inferior esquerdo. As medida? 

calculadas refletem os valores obtidos da distância ponta 

do instrumento-vértice radiográfico da raiz dental, como 

foi descrito anteriormente. Por esta razão usamos nas tabe 

Ias seguintes, somente um único valor médio para cada con 

dição experimental. 

A análise estatística das Tabelas V e VI rc 



so 

vela que as áreas de incidência Spice dental e asa do 

grampo são indiferentes para a direção perpendicular ao 

filme, exceto para o canal distai do primeiro molar infe 

rior esquerdo cuja diferença foi estatisticamente signify 

cante, sendo menor para a asa do grampo. Para a direção 

perpendicular â bissetriz, a área de incidência ápice den 

tal apresentou diferença estatisticamente significante em 

4(quatro) casos dentre 6(seis) , resultados estes compatjí 

veis com o que preconiza a referida técnica,ou seja, inci 

dência apical. Quando da análise das direções do feixe da 

radiação ao plano do filme e â bissetriz na mesma área 

de incidência, ápice dental, ocorreram 10 (dez) casos com 

diferença significantes, sendo 8 (oito) favoráveis ã dir£ 

ção perpendicular do feixe central da radiação ao filme. 

Ressalva-se neste caso, os canais mcsio-lingua! edistal do 

primeiro molar inferior esquerdo que apresentou vantji 

gem estatística para a direção perpendicular âbissetriz. E 

importante salientar que numérica c clinicamente a direção 

perpendicular ao filme foi superior, já que e preferível 

ficar bastante aquém com o instrumento de odontometria do 

ápice dental do que ultrapassai-lo pouco. Quando na mesma 

condição a área de incidência foi a asa do grampo, ocorre_ 

ram ll(onze) casos com diferenças estatisticamente significan 

tes, sendo 8 (oito) favoráveis a direção" perpendicular ao filme. 

Diante dos resultados deste experimento, 

cujo propósito conseqüente ê a busca de padronização das t£ 

madas radiográficas durante aodontometria,porem tendo como 

limitação a sua feitura cm manequim, considera-se válido -



por facilitar as manobras operatõrias em razão da visuaH 

zação do filme e da asa do grampo bem como, a discreta di£ 

persão das medidas em torno do comprimento anatômico do 

dente, fato este de suma importância nas tomadas radiogra-

ficas comprovativas de odontometria - utilizar a direção 

do feixe central da radiação perpendicular ao plano do fî l 

me e incidência na asa do grampo. 

Cumpre finalizar com uma oportuna observai 

ção no que concerne aos aspectos controversos da odontome { 

tria, aferida a partir de imagem radiogrãfica, quando há 

sempre fatores particulares relacionados ao elemento dental 

e seu envolvimento topográfico, áo próprio paciente e sua 

atitude cooperativa, aos recursos de aparelhagem e seu fã 

cil manuseio, as limitações das técnicas existentes e ã 

qualificação e habilidade profissional, permitindo ressa^. 

tar que investigações e questões referentes a este tema 

não se esgotam aqui, mas muitas delas daqui se impõem. 

• 
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7. CONCLUSÕES 

A analise aritmética e estatística das «U 

ferenças entre o comprimento clínico-radiográfico obtido e 

o comprimento anatômico dos dentes, quando das exposições 

radlogrãficas de odontometria, permite-nos ilaçar: 

a) a direção perpendicular do feixe central da ra 

diação ao filme radiográfico e a mais indicada 

para o método de odontometria avaliado neste 

trabalho; 

b) quando da direção perpendicular do feixe cen 

trai da radiação ao filme, as áreas de incidêri 

cia ápice dental ou asa do grampo dental são.in 

diferentes; 

c) a direção perpendicular ao plano do filme e a 

ambas áreas de incidência propiciam discreta 

dispersão de medidas em torno do comprimento 

anatômico dos dentes estudados, independentemen 

te da análise estatística realizada neste exp£ 

rimento. 
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RESUMO 

Foi realizado um estudo com o objetivo de 

comparar distorções odontométricas de duas técnicas radio 

gráficas. As técnicas empregadas consistiu em direcionar o 

feixe central da radiação perpendicularmente ao filme e ã 

bissctriz formada pelo filme e dente, nos pontos referen 

ciais ápice e asa do grampo. Diversas medidas, in vitro,fo 

ram tomadas e o método odontométrico utilizado foi o de 

Ingle modificado por Paiva e colaboradores. O autor con 

cuiu que o direcionamento do feixe central da radiação pe£ 

pendicularmente ao filme através do ponto de referencial a 

sa do grampo, gera uma discreta dispersão em torno do com 

• primento anatômico dos dentes. Os resultados permitiram pai 

dronizar a odontometria através da direção e área de inci 

dência do feixe de raios X. 
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SUMMARY 

A study was made with the objetive of 

comparing odontometric distortion occurring in two X ray > 

techniques. The techniques employed consisted of directing 

the central X ray beam perpendicularly to the film and to 

the bisectrix formed by the film and the tooth, at the re

ference points apex and clamp wing. Several "in vitro" 

measures were taken and the odontometric method utilized 

was Ingle's as modified by Paiva et al. The author con-

clucd that directing the central X ray beam perpendicular

ly to the film through the clamp wing reference point, ge

nerates a slight dispersion around the real anatomic tooth 

length. The results took to standardization of odontome

tric through direction and area of incidence of the X ray 

beam. 


