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RESUMO 

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) é um método de alta precisão 

diagnóstica que permite obter imagens tridimensionais, sendo a modalidade de escolha para 

imagem das estruturas ósseas em Odontologia. Este projeto avaliou casos restritos à 

Implantodontia (planejamento e avaliação de implantes dentários), área odontológica que 

mais solicita exames tomográficos Cone Beam. No Brasil, poucos dados dosimétricos têm 

sido encontrados sobre os níveis de exposição dos pacientes durante estes procedimentos. 

Aspectos de qualidade da imagem também não têm sido estudados intensivamente, não 

havendo uma recomendação nacional e uma padronização para a execução destes exames. 

Portanto, faz-se necessário estabelecer valores adequados de dose que possibilitem uma 

imagem satisfatória para o diagnóstico, levando-se em conta o risco associado à exposição à 

radiação, a fim de promover a otimização da proteção radiológica. Baseado nestas 

considerações, este trabalho objetivou quantificar os níveis de exposição dos pacientes 

expostos a procedimentos de TCFC em diferentes protocolos, avaliar parâmetros físicos da 

qualidade de imagem mediante o uso de objetos de teste (fantomas) e propor procedimentos 

de otimização da relação dose x qualidade de imagem em exames tomográficos Cone 

Beam, para fins diagnósticos em Implantodontia. Uma instituição de radiodiagnóstico 

particular foi convidada para participar do projeto. Para medir os níveis de exposição, foram 

utilizadas as grandezas produto kerma-comprimento (PKL) e produto kerma-área (PKA). 

Aspectos físicos e anatômicos da qualidade da imagem foram avaliados utilizando objetos 

de teste apropriados. Depois de finalizada a coleta de dados, foi realizado o tratamento 

dessas informações e a análise feita por um grupo de dez dentistas implantodontistas. Com 

auxílio de um questionário proposto, foi estabelecida uma relação entre os valores de dose 

ministrados e a qualidade das imagens adquiridas levando em consideração a definição de 

estruturas anatômicas vitais, que são pontos importantes a serem localizados para a escolha 

do local de inserção de um implante. A partir desses resultados, pôde-se observar a 

importância do uso racional das técnicas utilizadas e de se individualizar esta técnica para 

cada caso, em função da finalidade do exame e das características do paciente. Além disso, 

se destaca a necessidade de constantes avaliações, revisões de protocolos e comparações 

com os equipamentos disponíveis no mercado, com o intuito de uniformizar a técnica e 

obter dados para um futuro estabelecimento de níveis de referencia nacionais.  

Palavras-Chave: Tomografia Cone-Beam. Implantodontia. Níveis de exposição. 

Qualidade de imagem 
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ABSTRACT 

The cone beam computed thomography (CBCT) is a method that allows high 

diagnostic accuracy to obtain three-dimensional images and the modality of choice for 

imaging of bone structures in dentistry. This project evaluated cases restricted to 

implantology (planning and evaluation of dental implants), dental field more calls cone 

beam CT scans. In Brazil, few dosimetric data have been found about the exposure levels of 

patients during these procedures. Aspects of the quality of the image haven´t also been 

studied intensively, without a recommendation for national standardization and the 

implementation of these exams. Therefore, it is necessary to establish appropriate dose 

values that enable a satisfactory image for diagnosis, taking into account the risk associated 

with radiation exposure in order to promote the optimization of radiological protection. 

Based on these considerations, this study aimed to quantify the levels of exposure of 

patients exposed to procedures in different CBCT protocols, evaluate the physical 

parameters of the quality of the image through the use of test objects (phantoms) and 

propose procedures for optimization of the dose x the quality of the image in cone beam CT 

scans for diagnostic purposes in implantology. A private radiodiagnostic institution was 

invited to join the project. To measure the levels of exposure, we used the quantities kerma-

length product (PKL) and kerma-area product (PKA). Physical and anatomical aspects of the 

quality of the image were evaluated using appropriate test objects. After the data collection 

has been concluded, it was carried out the treatment of this information and analysis by a 

group of ten implantodontists. With the aid of a proposed questionnaire it was established a 

relationship between the values of administred  dose and the quality of the images acquired, 

taking into account the definition of vital anatomical structures that are important point to 

be localized to the choice of the insertion site of an implant. From these results, it was noted 

the importance of the rational use of the techniques used and how to individualize it in each 

case, depending on the purpose of the examination and characteristics of the patient. 

Furthermore, it hoghlights the need for constant evaluations, review of protocols and 

comparisons with the equipment available in the market, in order to standardize the 

technique and obtain data for a future establishment of national reference levels.          

Key words: Cone beam tomography. Implantology. Exposure levels. Image quality.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

Ao longo de sua vida, o ser humano é exposto constantemente à radiação 

ionizante proveniente de diversas fontes, dentre elas a exposição intencional para fins de 

diagnóstico e terapia. Já é sabido que efeitos adversos podem surgir em virtude da 

exposição excessiva e por isso, é fundamental estudar a fundo as características dos 

diversos tipos de radiação ionizante a que uma pessoa pode ser exposta para que as 

vantagens que elas ofereçam sejam maiores que os riscos provenientes da mesma [1]. 

Neste intuito, práticas de proteção radiológica devem ser implementadas em serviços 

que utilizam radiação ionizante, a fim de evitar exposições desnecessárias, otimizando a 

prática radiológica e reduzindo a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos 

(determinísticos e estocásticos).  

A tomografia computadorizada é um método não invasivo, rápido, fidedigno e 

de alta precisão diagnóstica e consiste em uma aquisição volumétrica, ou seja, permite 

obter imagens tridimensionais, eliminando dessa maneira a sobreposição de estruturas 

anatômicas. Por essas características, a tomografia computadorizada é considerada o 

método de escolha para a imagem das estruturas ósseas e vem sendo amplamente 

utilizada na odontologia. A recente tecnologia da tomografia computadorizada Cone 

Beam (TCFC), foi desenvolvida especificamente para ser utilizada nas regiões dentárias 

e maxilofaciais por suas características como visualização de pequenas áreas, boa 

resolução para visualização de tecido ósseo, baixo custo, e pelo tamanho do tomógrafo 

ser compatível com um consultório odontológico. Também, com a TCFC são 

ministradas menores doses de radiação quando comparada com a tomografia médica. 

Na TCFC, a imagem do crânio é formada como um todo pelo tomógrafo e um programa 

computacional realiza os cortes da imagem. Portanto, o volume de uma região é 

estabelecido e a partir deste volume são obtidos os cortes axiais e posteriormente 

reformatações multiplanares e parassagitais. A quantidade e espessura dos cortes 

realizados estão diretamente ligadas ao tamanho dos pixels e consequentemente haverá 

reflexo desses fatores na qualidade final da imagem exibida no monitor.  
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A implantodontia foi a uma das primeiras especialidades a utilizar os recursos da 

tomografia, mas atualmente seus recursos são utilizados por praticamente todas as 

especialidades da odontologia e suas imagens têm ganhado grande aceitação nos 

últimos 5 anos [2]. Os implantes dentários são dispositivos de metal que são colocados 

nos ossos e integram-se a estes para posteriormente suportarem próteses dentárias. O 

implantodontista deve decidir o seu tamanho ideal e localização, incluindo inclinação e 

relação com estruturas vizinhas. Isso requer um conhecimento preciso da altura e 

largura do osso alveolar (osso de suporte dos dentes), e localização de estruturas 

anatômicas adjacentes. A imagem Cone-beam combinada com personalização através 

de software, tem levado ao desenvolvimento de protocolos que fornecem as 

informações tridimensionais necessárias para facilmente compreender essas relações. 

Esse software permite que o operador avalie implantes de diferentes dimensões e os 

posicione em diversos ângulos e localizações e veja os resultados em cada plano de 

imagem, possibilitando a determinação do melhor tamanho e localização para o 

implante, considerando questões cirúrgicas, anatômicas e protéticas [3]. 

Apesar de a dose ser consideravelmente menor que um exame TC médico para 

mandíbula e maxila, o qual é equivalente a 200-300 radiografias panorâmicas 

convencionais, a TCFC representa atualmente na odontologia a técnica que utiliza as 

maiores doses, sendo significativamente maiores do que as técnicas radiográficas 

dentárias convencionais. Portanto, uma análise de risco/benefício deve ser realizada 

antes de solicitar uma investigação por TCFC [4]. 

No Brasil, poucos dados dosimétricos têm sido encontrados sobre os níveis de 

exposição dos pacientes durante estes procedimentos. Aspectos de qualidade da imagem 

também não têm sido estudados intensivamente, não havendo uma recomendação nacional 

e uma padronização para a execução destes exames. Por outro lado, propostas de programas 

de controle de qualidade padrão e protocolos de dosimetria não estão disponíveis na 

literatura e pouquíssimas publicações mencionam controle de qualidade para TCFC. 

(artigo 6). Portanto, é fundamental estabelecer valores adequados de dose que possibilitem 

uma imagem satisfatória para o diagnóstico, levando-se em conta o risco associado à 

exposição à radiação, a fim de promover a otimização da proteção radiológica.  

Baseado nestas considerações, nesta dissertação, se propõe avaliar a definição das 

imagens adquiridas com qualidade apropriada para diagnóstico e se estas fornecem 

informações suficientes para responder todas as questões colocadas pelo dentista, 

determinando a mais eficaz e completa abordagem para resolver o problema. Também, 
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visando auxiliar na otimização dos parâmetros individuais de acordo com o princípio 

ALARA, se propõe testar diferentes protocolos de avaliação clínica. Os objetivos são 

quantificar os níveis de exposição dos pacientes expostos a procedimentos de TCFC em 

diferentes protocolos, avaliar parâmetros físicos da qualidade de imagem mediante o uso de 

objetos de teste (fantomas) e propor procedimentos de otimização da relação dose x 

qualidade de imagem em exames tomográficos Cone Beam, para fins diagnósticos em 

Implantodontia. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

2.1 O que é a tomografia por feixe cônico (TCFC) Odontológico 

 

2.1.1 Descrições técnicas do TCFC 

 

A partir de sua descoberta por Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, os raios X 

foram rapidamente utilizados na medicina e na odontologia. Equipamentos para fins 

diagnósticos passaram a ser desenvolvidos, desde aparelhos de radiografia convencional 

até os mais sofisticados, como os tomógrafos e equipamentos intervencionistas. 

Especificamente na odontologia, sua evolução e utilização foram imediatas, 

possibilitando diferentes tipos de incidências e aplicações.  

O primeiro aparelho com sistema Cone Beam desenvolvido para Odontologia foi 

descrito há mais de uma década e seu rápido desenvolvimento foi possível graças a 

quatro características: desenvolvimento de um detector flat panel compacto e de alta 

qualidade, disponibilidade de computadores com potência suficiente para executar 

prontamente reconstruções, tubos de raios X a preços acessíveis quando comparados aos 

necessários para tomografia computadorizada convencional e a possibilidade dos 

pacientes poderem manter suas cabeças estáveis através de suportes nos aparelhos [2]. 

Na tomografia computadorizada por feixe cônico, o feixe de raios X tem forma 

de cone, em largura suficiente para abranger toda a região de interesse. Os raios X são 

capturados por um intensificador de imagem (substituto do filme radiográfico) ou um 

sensor sólido CCD – dispositivo de carga acoplada (pode também ser uma placa de 

silício ou selênio amorfo) que, juntamente com a fonte de raios X, rota em torno da 

cabeça do paciente durante o mapeamento, levando aproximadamente de 20 a 40 

segundos. Como toda a informação é obtida em uma única varredura, o paciente deve 

permanecer imóvel durante toda a exposição. Com a evolução dos aparelhos, o sensor 

flat panel passou a ser mais utilizado pelas vantagens que oferece, pois produz imagens 

livres de distorções e com menor ruído, não são sensíveis a campos magnéticos e não 

precisam de calibração freqüente. Esses sensores transformam a radiação em sinais 
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elétricos que passam por um processo de qualificação e gravação em computador, 

originando a imagem formada por múltiplos pontos, que variam do cinza claro ao preto 

numa escala de 16 tons diferentes, conhecida como escala Hounsfield.  

Existem diferentes parâmetros que caracterizam o feixe de raios X. A qualidade 

do feixe é definida pelo espectro de raios X e sua forma é definida pelo pico de tensão 

(kVp) sobre o tubo, o material do anodo e a filtração dos feixes produzidos. A 

quantidade de raios X é linearmente relacionada com a corrente do anodo (mA) e o 

tempo de exposição (s). Além disso, a colimação define a largura e a altura do feixe 

primário e, portanto, o tamanho do campo de visão reconstruído (FOV) [5]. 

Durante a varredura, uma série de 360 projeções é adquirida, uma a cada grau de 

rotação, a qual fornece dados digitais para a reconstrução do volume exposto por 

algoritmo computacional. Entre as características das imagens tomográficas destacam-

se os pixels, a matriz, o campo de visão (ou FOV, “field of view”), a escala de cinza e as 

janelas [6]. 

 O pixel é o menor ponto da imagem que pode ser obtido. Assim uma imagem é 

formada por inúmeros pixels. O pixel também representa o volume do objeto a ser 

estudado, que é denominado de Voxel (x,y,z) e permite o modelo para a reconstrução da 

imagem radiográfica. O conjunto de pixels está distribuído em colunas e linhas que 

formam uma matriz. Quanto maior o número de pixels numa matriz, melhor é a sua 

resolução espacial, o que permite uma melhor diferenciação espacial entre as estruturas. 

Nesses casos, quanto maior a matriz, maior o número de cortes e mais delgados sejam 

estes, maior a resolução e qualidade da imagem e consequentemente menor o tamanho 

do pixel. O uso de matrizes de alta definição possibilita a obtenção de imagens mais 

fiéis. Teoricamente quanto menor o tamanho do voxel, mais nítida tende ser a imagem, 

mas outros fatores como a qualidade do sensor, projeto do aparelho, estabilidade do 

paciente e software interferem na nitidez final [6-8]. 

 O campo de visão (FOV) representa o tamanho máximo do objeto em estudo que 

ocupa a matriz. 

Em relação às imagens, existe uma convenção para traduzir os valores de 

voltagem detectados em unidades digitais. Dessa forma, temos valores que variam de –

1000, onde nenhuma voltagem é detectada (o objeto não absorveu praticamente nenhum 

dos fótons de raios X, e se comporta como o ar) a um valor muito alto, +1000 ou mais, 

caso poucos fótons cheguem ao detector (o objeto absorveu quase todos os fótons de 

raios X). Nessa escala, –1000 é mais escuro, 0 é um cinza médio e +1000 (ou mais) é 
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bem claro. Entende-se assim que quanto mais raios X o objeto absorver, mais claro ele é 

na imagem.  

A escala de cinza é formada por um grande espectro de representações de 

tonalidades entre branco, cinza e o preto e é a responsável pelo brilho da imagem. Uma 

escala de cinzas foi criada especialmente e sua unidade foi chamada de unidade 

Hounsfield (HU), em homenagem ao cientista que desenvolveu a tomografia 

computadorizada. Nesta escala temos que zero unidades Housfield (0 HU) é a água, o ar 

equivale a -1000 (HU), o osso de 300 a 350 HU, gordura de –120 a -80  HU e músculo 

de 50 a 55 HU [6,7, 9-11]. 

Janelas são recursos computacionais que permitem que após a obtenção das 

imagens a escala de cinzas possa ser estreitada facilitando a diferenciação entre certas 

estruturas conforme a necessidade. Isto porque o olho humano tem a capacidade de 

diferenciar uma escala de cinzas de 10 a 60 tons (a maioria das pessoas distingue 20 

diferentes tons), enquanto na tomografia no mínimo, há 2000 tons. A janela é na 

verdade uma forma de mostrar apenas uma faixa de tons de cinza que nos interessa, de 

forma a adaptar a nossa capacidade de visão aos dados obtidos pelo tomógrafo. O nível 

é definido como o valor (em HU) da média da janela. 

O poder de resolução de imagem desses sistemas varia de mais de 2p/mm (pares 

de linha/milímetro), quatro vezes mais que a tomografia computadorizada (CT) e a 

imagem final pode ser impressa na escala 1:1, sendo a precisão geométrica relatada 

como de 2% ou menos. 

  

2.1.2 Aplicações clínicas da TCFC 

 

Diversas contribuições no campo diagnóstico foram fornecidas pela TCFC à 

odontologia, principalmente devido a sua alta resolução espacial de ossos e dentes (o 

que permite uma análise precisa da relação de estruturas em uma área anatomicamente 

complexa), sua baixa dose de radiação em relação à tomografia computadorizada 

médica e o baixo custo da imagem.  

As imagens de tomografia computadorizada por feixe cônico são utilizadas na 

odontologia para avaliar objetos de alto contraste, como dentes e ossos. A alta resolução 

espacial de suas imagens é particularmente importante para diversas aplicações. Existe 

uma grande variedade de cistos, tumores, infecções, anomalias de desenvolvimento e 

lesões traumáticas envolvendo as estruturas orofaciais que se beneficiam da alta 
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resolução espacial que a TCFC oferece. Além disso, o contínuo desenvolvimento de 

softwares e suas ferramentas permite ao dentista a solução de muitas questões 

diagnósticas e cirúrgicas [2]. 

Todas as unidades de TCFC fornecem inicialmente imagens de reconstruções 

multiplanares axiais, coronais e sagitais perpendiculares. O valor da imagem fornecida 

pela TCFC no planejamento de implantes, na avaliação cirúrgica de patologias e das 

articulações temporomandibulares e na avaliação pré e pós-operatória de fraturas 

craniofaciais tem sido reportadas assim como a análise do crescimento e 

desenvolvimento em Ortodontia [12]. 

Talvez a maior vantagem da TCFC na obtenção de imagens do complexo 

maxilofacial seja a capacidade que ela fornece de interação com as informações obtidas.  

 

2.1.2.1 TCFC na avaliação das articulações temporomandibulares 

 

É consenso entre os autores que a tomografia computadorizada é considerada o 

método de escolha para a imagem das estruturas ósseas da articulação 

temporomandibular [13-16] e esse tipo de exame é frequentemente utilizados em 

pacientes portadores de dor ou disfunção na região. A tomografia computadorizada é 

indicada em condições patológicas como: anomalia congênita, trauma maxilofacial, 

doenças do desenvolvimento, infecções e neoplasias envolvendo o tecido ósseo. É 

recomendada também na avaliação da cortical óssea podendo-se observar erosões 

ósseas, cistos subarticulares, esclerose e osteófitos [17] e para avaliar a condição do 

côndilo na fossa em posições de boca aberta e boca fechada [2].  

A tomografia computadorizada auxilia muito na análise das articulações 

temporomandibulares uma vez que estas são difíceis de serem avaliadas em técnicas 

convencionais em virtude da superposição do denso osso temporal [18-20].  A TCFC 

em particular oferece imagens das articulações com alto detalhe com doses de radiação 

para o paciente menores que a TC convencional [13]. 

 

2.1.2.2 TCFC na Ortodontia 

 

A TCFC pode ser usada na Ortodontia clinicamente e para investigações, 

oferecendo uma visão não distorcida da dentição já que mostra detalhes da morfologia, 

incluindo formato de raízes, dentes ausentes, supranumerários e anômalos. Além disso, 
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a imagem tridimensional fornecida oferece orientação espacial dos dentes e raízes 

[21,22]. Dentre as diversas aplicações possíveis, estão incluídos o desenvolvimento dos 

dentes, os limites de movimentação dentária, avaliação das vias aéreas e da morfologia 

craniofacial [23-26]. Devido aos cortes, feitos em qualquer orientação arbitrária, 

também podem ser examinados a inclinação de raízes, o posicionamento de dentes 

supranumerários impactados, espessura e morfologia dos sítios ósseos onde serão 

instaladas mini-implantes ortodônticos para fornecer ancoragem, análise de sítios de 

osteotomia (locais onde o osso é cortado) no planejamento cirúrgico e avaliação de 

assimetrias entre os lados direito e esquerdo da face [2].  

Tradicionalmente, a medições das relações de estruturas anatômicas e a 

estimativa de crescimento futuro eram feitas com imagens cefalométricas [2]. Nas 

imagens fornecidas pela TCFC, o dentista consegue avaliar o padrão de erupção 

dentária e suas variações com maior precisão já que as informações adquiridas o ajudam 

a estudar o processo de desenvolvimento dentário e individualizar o planejamento para 

cada paciente. A utilização dessas imagens permite ao dentista executar sobreposições 

em três dimensões e com isso eliminar alguns erros que ocorrem com sobreposições de 

radiografias cefalométricas laterais tradicionais, já que nesse tipo de imagem algumas 

estruturas podem ser difíceis de identificar com segurança além de apresentarem 

distorção em virtude da ampliação desigual das metades direita e esquerda do crânio [2]. 

O valor clínico da TCFC na Ortodontia é enorme uma vez que ela descreve a 

anatomia craniofacial com precisão e fornece informações completas sobre as relações 

anatômicas e achados individuais em cada paciente, melhorando o diagnóstico, 

tratamento, planejamento e prognóstico [23]. Pesquisas e desenvolvimento de futuras 

aplicações da TCFC, como simulação, previsão de crescimento e avaliação forense 

estão em curso e há a necessidade de realizar maiores estudos para identificar condições 

ortodônticas com maior probabilidade de se beneficiar do uso da TCFC [2]. 

 

2.1.2.3 TCFC na avaliação de doenças e fraturas do complexo maxilomandibular 

 

A TCFC é muito útil na avaliação de patologias na região de cabeça e pescoço. 

Através dela podem-se identificar processos patológicos e possibilitar sua reconstrução 

em três dimensões auxiliando o cirurgião no plano de tratamento. Além disso, ela 

permite a detecção do conteúdo do espaço patológico (ex: sangue, lesão cística, tumor) 

antes da realização de um procedimento invasivo. A tomografia computadorizada pode 
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ser usada para identificar perfuração da cortical óssea ou invasão em tecidos moles 

adjacentes, registrar linfonodos regionais nos casos de estadiamento de tumores 

malignos, avaliar cistos odontogênicos e a localizar corpos estranhos [16]. Além disso, 

ela também pode ser usada para avaliar as duas doenças que mais afetam os seres 

humanos: a cárie dental que consiste na desmineralização de esmalte e dentina do dente 

e a doença periodontal que resulta no acúmulo de microrganismos comprometendo os 

tecidos de suporte e promovendo reabsorção do osso subjacente [2]. As radiografias 

convencionais geralmente subestimam a extensão da perda óssea; já as imagens 

tridimensionais oferecem significativa vantagem por mostrarem esses defeitos em 

detalhes, facilitando o diagnóstico da perda óssea e o planejamento do tratamento 

cirúrgico. 

Outra situação comum beneficiada pelas imagens de tomografia de feixe cônico 

é o planejamento para a remoção de terceiros molares inferiores, que muitas vezes 

encontram-se impactados e em íntima relação com o canal mandibular [27,28]. A 

remoção inadvertida desses dentes pode causar lesão no nervo e conseqüente alteração 

da sensibilidade [2]. 

A avaliação de fraturas complexas dos ossos faciais é de difícil visualização na 

radiografia convencional. Com o exame de tomografia computadorizada, as estruturas 

anatômicas podem ser vistas no plano axial, sagital e coronal. Imagens tridimensionais 

também podem ser obtidas para auxiliar o cirurgião no plano de tratamento. De um 

modo geral, as imagens de tomografia de feixe cônico são úteis para alguns casos de 

fraturas dentais e faciais, embora a CT convencional permaneça sendo o padrão ouro 

para casos complexos [2]. 

 

2.1.2.4 TCFC na avaliação de implantes dentários 

 

Uma das indicações mais comuns para a TCFC é a avaliação pré-cirúrgica dos 

ossos maxilares para a colocação de implantes dentários. Os implantes dentários são 

dispositivos metálicos colocados no osso em substituição a dentes perdidos. Eles sofrem 

integração com o osso e posteriormente recebem próteses. Cabe ao implantodontista 

decidir seu tamanho ideal e localização, incluindo inclinação e relação com as estruturas 

vizinhas. Isso requer um conhecimento preciso da altura e largura do osso alveolar (osso 

de suporte dos dentes) e a localização de estruturas anatômicas adjacentes, incluindo as 

fossas nasais, os seios maxilares e o canal do nervo alveolar inferior [2]. 
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Muitos fatores têm um importante papel no sucesso do tratamento de pacientes 

com implante osteointegrado. Defeitos ósseos podem ocorrer após a extração de dentes 

com lesão periapical, com doença periodontal avançada ou como resultado de trauma. 

Quando um dente é perdido devido a trauma ou a uma causa endodôntica, a parte 

esponjosa do osso reabsorve rapidamente causando uma concavidade no córtex labial 

podendo necessitar de procedimentos de reconstrução para que seja possível a 

colocação de implantes. Os cirurgiões-dentistas freqüentemente iniciam a avaliação de 

seus pacientes com a radiografia panorâmica. Estes filmes mostram alguma informação 

sobre a altura do processo alveolar, mas não provém informação sobre a largura do 

rebordo. As imagens panorâmicas apresentam, aproximadamente, 25% de distorção, 

não sendo suas medidas confiáveis. 

A análise pré-operatória da mandíbula ou maxila para a cirurgia de implante 

requer uma atenção especial para o detalhe anatômico que é diferente em cada osso. Na 

mandíbula, os dois detalhes anatômicos mais importantes são: o contorno do osso 

alveolar e a localização do nervo alveolar inferior. A compressão do nervo pode resultar 

em disfunção sensitiva do lábio inferior e dentes. O nervo alveolar inferior pode ser 

visualizado bidimensionalmente nas radiografias intraorais e nas radiografias 

panorâmicas, porém, estes métodos não mostram a posição do mesmo no sentido 

vestíbulo-lingual. Em pacientes edêntulos, o canal mandibular pode se localizar perto da 

superfície do processo alveolar. A posição vestíbulo lingual pode ser vista somente com 

o corte axial do exame de tomografia computadorizada. Estudos radiográficos de rotina 

em mandíbulas com reabsorção mostram que a altura óssea difere no lado lingual e 

vestibular, podendo confundir o cirurgião [16]. 

A tomografia computadorizada permite a reformatação axial oblíqua da imagem, 

no sentido perpendicular da curvatura do arco, mostrando nitidamente o nível ósseo no 

lado vestibular e lingual. Permite também a visualização da forma do rebordo alveolar, 

côncavo ou convexo, no leito do implante. O forame mentoniano pode ser visualizado 

no corte axial.  

Na maxila, o cirurgião é limitado pela precisão do tamanho e contorno do 

processo alveolar, pela localização de ambas corticais ósseas e estruturas anatômicas 

que devem ser evitadas durante a cirurgia. A avaliação da forma e contorno do leito 

alveolar é realizada com a reformatação axial oblíqua. Estes cortes podem mostrar a 

espessura, a forma, a altura alveolar, a localização e viabilidade da cortical óssea. Os 

cortes axiais auxiliam o cirurgião a localizar a cortical óssea do assoalho da cavidade 
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nasal ou seio maxilar. Estruturas anatômicas como o canal incisivo podem ser 

visualizadas e evitadas durante a cirurgia.  

A tomografia computadorizada permite uma avaliação intra-óssea dos locais 

para colocação dos implantes [29]. As imagens obtidas podem ser formatadas para uma 

vista panorâmica ou uma vista seccionada. Marcadores radiopacos podem ser colocados 

sobre o local do implante para que o sítio de interesse seja avaliado. Freqüentemente a 

guta percha é usada como marcador por não produzir artefatos. Uma escala milimétrica 

é inserida sobre as imagens para que se obtenham medidas confiáveis. 

Há também o desenvolvimento contínuo de softwares para auxiliar no 

planejamento pré-operatório de implantes. Esses softwares permitem ao operador 

avaliar implantes de diferentes dimensões e posicioná-los em vários ângulos e locais e 

ver os resultados em cada plano de imagem [2]. 

Por essas características, a TCFC está rapidamente substituindo outras formas de 

imagem para casos de implantes dentários como a tomografia convencional, que fornece 

imagens ampliadas que muitas vezes carecem de resolução espacial e contraste e 

radiografias intra-orais e panorâmicas que são projeções bidimensionais e não fornecem 

informações em três dimensões [2]. 

Nos últimos anos tem havido um aumento no uso de imagens DICOM 

adquiridas com tomógrafos de feixe cônico para reproduzir modelos dos maxilares bem 

como guias cirúrgicos. Tais modelos são usados no planejamento cirúrgico de casos 

complexos bem como para efeitos legais. Já os guias cirúrgicos auxiliam o 

implantodontista no preciso alinhamento das brocas para assegurar a orientação 

apropriada e a profundidade em que os implantes serão inseridos [2]. 

 

2.2 Dosimetria e controle de qualidade em TCFC 

 

2.2.1 Doses e riscos da TCFC 

 

Os raios X são um tipo de radiação eletromagnética, assim como a luz visível, as 

ondas de rádio e a radiação cósmica e podem ser considerados “pacotes de energia”, 

chamados fótons, propagando-se com propriedades de onda, como frequência e 

comprimento de onda. Esses fatores são muito importantes tendo em vista que 

comprimentos de onda pequenos e alta frequência significam alta energia, 

possibilitando uma penetração mais profunda e alta transferência de energia para a 
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matéria. Como conseqüência, uma maior incidência de ionização ocorre podendo causar 

danos nos órgãos e tecidos do corpo das pessoas expostas. 

Quando os pacientes se submetem a exames que utilizam raios X, eles são 

expostos a fótons que podem danificar qualquer molécula através do processo de 

ionização. Isso é particularmente importante quando a molécula em questão trata-se do 

DNA nos cromossomos. A maioria dos danos ao DNA é reparada imediatamente mas 

caso haja falha no processo de reparo, a modificação se torna permanente gerando uma 

mutação, que pode eventualmente dar origem à um tumor, com um período de latência 

entre a exposição e o diagnóstico de muitos anos.  

Embora os riscos e doses em radiologia odontológica sejam baixos, uma série de 

estudos epidemiológicos forneceram algumas evidências de aumento no risco de 

tumores no cérebro, glândula salivar e tireóide, associado à radiografia dental. Por isso 

acredita-se que não há limiar seguro de dose, sendo eles considerados efeitos 

estocásticos, havendo probabilidade de ocorrerem [30]. 

Entende-se como detrimento da radiação o dano total produzido num indivíduo 

irradiado. Levando-se em consideração os efeitos estocásticos, isso inclui o risco de 

indução de câncer e de efeitos hereditários, sendo os últimos insignificantes em 

radiografia dental e TCFC odontológico [30]. 

O risco é dependente da idade, sendo maior em jovens e menor em idosos. Isso 

leva em consideração o fato dos tecidos dos jovens serem mais radiosensíveis e de eles 

possuírem uma expectativa de vida provavelmente maior que o período de latência de 

um câncer. 

Alguns estudos foram realizados no intuito de avaliar as doses ministradas pela 

TCFC e um grande intervalo obtido em exames dento-alveolares e craniofaciais foi 

relatado, como mostra a tabela 2.1. Sugere-se a partir desse fato que alguns 

equipamentos de TCFC odontológico estão associados a doses que não são tão baixas 

quanto razoavelmente exeqüíveis [30]. 
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Tabela 2.1: Faixas de dose efetiva e valores médios, entre parênteses, ministradas em 

TCFC dental, em µSv [30]. 

TIPO DE 

EQUIPAMENTO CBCT 

DOSE EFETIVA [µSv] REFERÊNCIAS 

Dento alveolar 

(FOV pequeno e médio) 

11-674 (61) 
Ludlow et al 2003 
Ludlow and Ivanovic 2008  
Lofthag-Hansen et al 2008  
Hirsch et al 2008  
Okano et al 2009  
Loubele et al 2009 
Roberts et al 2009  

Suomalainen et al 2009 
Qu et al 2010  
Pauwels et al, in press 

Craniofacial 

(FOV grande) 

 

30-1073 (87) 
Ludlow et al 2003 
Tsiklakis et al 2005  
Ludlow et al 2006  
Ludlow and Ivanovic 2008  
Garcia Silva et al 2008  

Okano et al 2009  
Faccioli et al 2009  
Loubele et al 2009  
Roberts et al 2009  
Pauwels et al, in press 

 

Entende-se, portanto, que as doses de radiação e consequentemente os riscos 

fornecidos pela TCFC odontológica são geralmente mais elevados do que em 

radiografia dentária convencional e que a dose é dependente do tipo de equipamento 

utilizado e suas configurações de exposição.  

 

2.2.2 Dosimetria em TCFC 

 

Assegurar que as doses sejam mantidas tão baixas quanto razoavelmente 

alcançável é de suma importância. Para tal, as doses a que os pacientes são expostos 

devem ser monitoradas e comparadas com níveis de dose de referência ou doses típicas. 

 

2.2.2.1 Grandezas de dose 

 

Embora a dose efetiva seja usualmente utilizada para medir dose em paciente, 

ela não pode ser prontamente medida e uma maneira simplificada para expressar o grau 

de exposição do paciente é necessária. No campo da tomografia computadorizada, o 

produto dose-comprimento é utilizado rotineiramente. A grandeza produto dose-

comprimento define-se como a integral do kerma no ar através de um comprimento de 

linha paralelo ao eixo de rotação do tomógrafo, de acordo à equação 2.1 [31,32]: 
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No Reino Unido, a Health Protection Agency, HPA [33] propôs o uso do 

produto dose-área ou produto kerma-área e este parâmetro tem sido utilizado para 

determinar referências de doses na radiografia dental, assim como na TCFC [34]. O 

produto kerma no ar-área, PKA, é a integral do kerma no ar livre no ar, K, sobre a área A 

do feixe de raios X, em um plano perpendicular ao seu eixo. Ele é representado pela 

equação 2.2 [31,32]:  

 

                                               
A

aka dAAKP )(
  [Equação 2.2] 

 

Usando fatores de conversão apropriados, o valor medido do produto kerma-área 

pode ser usado para determinar as grandezas de proteção radiológica dose efetiva ou a 

energia cedida ao paciente, ambas relacionadas ao risco trazido pela radiação. Para a 

medição clinica do PKA, uma câmara de ionização de transmissão de placas paralelas 

com área suficiente para abranger todo o feixe de raios X, é colocada na saída do feixe, 

após o colimador, para monitorar a exposição total do paciente. A câmara é transparente 

a luz visível e sua resposta é proporcional a quantidade total de energia dirigida ao 

paciente durante o procedimento radiológico. A área irradiada é delimitada pelo 

colimador anterior a câmara. Se a intensidade do feixe é integrada sobre a área da 

câmara atravessada pelo feixe de raios X, obtém-se o produto kerma-área. 

 O valor numérico do produto kerma-área pode ser obtido a partir da medida do 

produto kerma-comprimento, multiplicando o valor medido do PKL pela altura do 

campo irradiado, caso este campo seja retangular, considerando que a outra dimensão 

do campo (a largura) já foi considerada, por definição, na medição do PKL. 
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2.2.2.2 Estabelecer níveis de referência de diagnóstico  

 

No Reino Unido, a Health Protection Agency levou adiante um estudo [33] 

preliminar medindo o produto dose-área em 33 unidades de TCFC. Como resultado 

deste trabalho, a HPA propôs uma dose possível de 250 mGy cm² para uma imagem 

apropriada de TCFC, para a colocação de um implante no primeiro molar superior em 

um adulto normal. A figura 2.1 [33] apresenta um resumo dos valores de produto dose-

área encontrados no estudo em ordem crescente de valores. A barra horizontal 

representa a dose proposta como aceitável. 

 

 

Figura 2.1: Resumo dos valores de produto dose-área encontrados no estudo da HPA 

 

Os dentistas devem estar cientes das doses médias administradas para os 

diferentes tipos de exames em TCFC e como elas se comparam com as recomendações 

européias e nacionais, se estas estiverem estabelecidas.  

 

2.2.3 Fatores que influenciam a redução do risco à radiação 

 

2.2.3.1 Voltagem no tubo de Raios X e mAs 

 

 A quilovoltagem (kVp) de um tubo de raios X é a diferença de potencial entre 

anodo e catodo durante a operação e ela determina a energia dos raios X. Enquanto 

tensões mais baixas fornecem raios X de menor energia e proporcionam aumento da 

dose na pele do paciente, tensões altas aumentam o espalhamento dos mesmos. Por isso, 
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mais pesquisas são necessárias levando em consideração a otimização da kVp em 

TCFC. 

 O produto da corrente do tubo medida em miliamperes (mA) e o tempo de 

exposição em segundos (s) afeta apenas a quantidade de fótons emitidos pelo tubo e não 

sua energia. Aumentando a corrente temos aumento da dose com a manutenção da 

penetração do feixe e contraste da imagem.  

 Em equipamentos de TCFC, kVp e mA podem ser variáveis ou fixos. Neste 

último caso, a aplicação de procedimentos de otimização torna-se mais complicada, 

devido à impossibilidade de modificar os parâmetros de exposição. A otimização das 

doses de radiação pode ser alcançada através do equilíbrio entre exposição e as 

necessidades de qualidade de imagem. Há uma carência de estudos que visam otimizar 

esses dois fatores de exposição e protocolo clínicos. Contudo, grandes reduções de dose 

foram relatas em estudos que avaliaram os efeitos da redução do mAs [30].  

 Kwong et al [35] observaram que kVp e mA poderiam ser reduzidos no 

equipamento estudado sem uma perda significativa da qualidade da imagem. Sur et al 

[36] investigaram o efeito da redução da corrente na qualidade da imagem para 

planejamento pré-cirúrgico de implantes em TCFC e relataram que reduções 

significativas poderiam ser feitas sem perda significativa da qualidade da imagem.  

 Portanto é altamente recomendável que a quilovoltagem e o mAs sejam 

ajustáveis em equipamentos de TCFC e esses fatores devem ser otimizados de acordo 

com a finalidade clinica do exame e com a definição de protocolos [30]. 

 

2.2.3.2 Campo de visão e colimação  

 

As unidades de TCFC podem ser caracterizadas pelo seu FOV (siglas de “field 

of vision”, em inglês, ou campo de visão), que é um volume cilíndrico ou esférico que 

determina a forma e o tamanho da imagem reconstruída. FOVs podem variar de alguns 

centímetros de altura e diâmetro até reconstruções totais de crânio e esta variação 

depende do aparelho em questão. Alguns aparelhos fornecem a opção de colimar o feixe 

para o tamanho mínimo necessário para a imagem da área de interesse. O tamanho 

desse campo está diretamente associado com a dose de radiação para o paciente e a 

qualidade do exame, uma vez que haverá diminuição da quantidade de radiação 

espalhada do feixe, ao aplicar uma colimação adequada. [30] 
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Com base em dados dosimétricos, considera-se que equipamentos de grande 

FOV fixo são inadequados para uso odontológico geral, onde o diagnóstico muitas 

vezes é restrito a um único dente [30]. 

 

2.2.3.3 Filtração  

 

A filtração adicional do feixe de raios X, geralmente realizada utilizando 

lâminas de alumínio ou material equivalente, constitui um acessório estabelecido em 

equipamentos de raios X, sendo responsável pela absorção dos fótons de baixa energia, 

resultando na redução da dose na pele.  

Alguns estudos foram realizados avaliando a influência da filtração na dose em 

aparelhos específicos. Porém outros trabalhos devem ser realizados avaliando material e 

espessura da filtração para que uma recomendação geral possa ser feita [36].  

 

 

2.2.3.4 Detectores digitais 

 

As unidades de TCFC são equipadas com receptores digitais, onde a imagem é 

capturada e formada. Resolução espacial e de contraste são importantes aspectos que 

influenciam na qualidade da imagem.  

Define-se resolução espacial como a capacidade de um sistema de imagem 

distinguir ou separar objetos que estão próximos um do outro. Esta capacidade é 

determinada pela quantidade de desfocagem da imagem e a medida que os objetos se 

aproximam, ela começa a parecer borrada e os objetos separados já não são mais 

distinguíveis.  

    A capacidade de resolução de um sistema de imagem é relativamente fácil de medir e 

é muitas vezes utilizado para avaliar a desfocagem do sistema. A figura 2.2 [37] mostra 

um tipo de objeto de teste utilizado para este fim, constituído por tiras de chumbo 

paralelas separadas por uma distância igual à largura das tiras. A prática comum é 

descrever a largura da linha e distância de separação em termos de pares de linhas (LP) 

por unidade de distância (milímetros ou centímetros). Um par linha consiste em uma 

tira de chumbo e um espaço de separação adjacente. O número de pares de linhas por 

milímetro é, na verdade, uma expressão de frequência espacial. Como as linhas ficam 

menores e mais próximas, a freqüência espacial (pares de linhas por milímetro) 
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aumenta. Um sistema de imagem é avaliado observando-se a mais elevada frequência 

espacial (ou separação mínima) em que a separação das linhas é visível. 

 

 

Figura 2.2: Objeto de teste constituído de tiras de chumbo para avaliação da resolução 

 

A função de transferência de modulação (MTF) é uma descrição gráfica do 

borrão, ou características de resolução, de um sistema de imagem ou de seus 

componentes individuais. 

 

A resolução de baixo contraste representa a capacidade de um sistema de 

apresentar detalhes com pequenas variações de intensidades. Em radiografia e 

tomografia, este parâmetro é a capacidade de mostrar pequenas variações de 

coeficientes de atenuação. A resolução de baixo contraste deve ser expressa em termos 

do tamanho do menor detalhe e do contraste em relação ao meio (por exemplo, 1 mm a 

1%). 

Detectores do tipo flat panel têm uma maior sensibilidade aos raios X e, 

portanto, têm o potencial de reduzir a dose do paciente. Além disso, têm maior 

resolução espacial e de contraste e produzem menos artefatos de imagem o que prova 

ser o detector um elemento importante tanto na formação da imagem quanto na 

limitação da dose [30]. 

  

2.2.3.5 Tamanho do Voxel 

 

O voxel representa uma quantidade de informação volumétrica e pode ser 

representada como um pixel em 3D. A imagem reconstruída ou FOV é formada por 

uma quantidade de voxels que podem variar de menos de 0,1 mm a mais de 0,4 mm.  
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Aparelhos de TCFC devem oferecer a opção de escolha do tamanho do voxel e 

os exames devem usar o maior tamanho de voxel possível associados a uma precisão 

diagnóstica aceitável, a fim de fornecer doses mais baixas. 

 

2.2.3.6 Número de projeções  

 

A rotação do tubo de raios X e o detector em torno da cabeça do paciente produz 

múltiplas imagens. O número de projeções adquiridas depende do tempo de rotação, do 

número de projeções adquiridas por segundo e da totalidade da trajetória do arco. Um 

grande número de projeções estará associada com um aumento de dose para o paciente, 

maior resolução espacial e de contraste. 

Alguns modelos de equipamentos de TCFC oferecem a opção de realizar 

rotações parciais do arco, resultando em redução de aproximadamente 50% da dose para 

o paciente. 

 

2.2.3.7 Dispositivos de proteção  

 

Uma forma alternativa de redução da dose do paciente é através da utilização de 

dispositivos de blindagem contendo materiais de alto poder de atenuação, como o 

chumbo, principalmente para a proteção da tireóide, um órgão radiossensível e que pode 

ser afetado pela radiação espalhada e ocasionalmente pelo feixe primário. Contudo, não 

há nenhuma evidencia para o uso rotineiro de blindagem abdominal (“avental de 

chumbo”) durante exames de tomografia de feixe cônico dental. 

 

2.2.4 O padrão e garantia de qualidade  

 

2.2.4.1 Programa de Garantia de Qualidade 

 

 O objetivo do controle de qualidade em radiologia odontológica é garantir de 

forma consistente informações de diagnostico adequadas com doses de radiação tão 

baixas quanto possíveis. Um programa bem concebido deve ser abrangente e de fácil 

operação e manutenção para o dentista e sua equipe. Ele deve abranger todos os 

aspectos do processamento da imagem, incluindo medidas do desempenho do 

equipamento, auditoria de dose no paciente e avaliação da qualidade da imagem clínica. 
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Deverão ser incluídos os seguintes aspectos: desempenhos do tubo de raios X e do 

gerador, avaliação quantitativa da qualidade da imagem, desempenho do detector, 

avaliação da dose do paciente, avaliação da qualidade clínica da imagem e auditoria 

clinica.  

 

2.2.4.2 Rendimento do equipamento 

 

A justificativa para a manutenção e teste de um equipamento de TCFC dental é 

semelhante ao de outros sistemas dentais e de equipamento de raios X em geral e 

consistirá de uma analise crítica e testes de aceitação, seguido por testes de rotina em 

toda a vida útil do equipamento. Como a dose para o paciente e operador é 

potencialmente maior do que para exames tradicionais odontológicos, maior cuidado é 

necessário em todos os aspectos de um programa de qualidade. No entanto, deve ser 

lembrado que esta tecnologia é ainda relativamente nova e está em constante 

desenvolvimento. Os testes de desempenho e as orientações devem ser mantidos sob 

revisão crítica e podem estar sujeitos a alterações [30].  

Alguns testes requerem fantomas especialmente concebidos. Alguns fabricantes 

fornecem esses fantomas juntamente com recomendações sobre os testes que devem ser 

executados, a melhor maneira e como devem ser executados, quantas vezes eles devem 

ser realizados e como os resultados devem ser interpretados.  

 

 

2.2.4.3 Exame crítico  

 

Um exame crítico da instalação é necessário para assegurar que todos os 

aspectos de segurança estão corretamente instalados e em funcionamento, fornecendo 

proteção adequada. Os critérios de desempenho do equipamento devem ser 

constantemente revistos e revisados. A proteção estrutural requerida por um aparelho de 

TCFC dental é maior do que para equipamentos de imagem convencional e maior 

cuidado deve ser tomado para garantir a proteção tanto para o operador como para áreas 

adjacentes ao equipamento [30]. 
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2.2.4.4 Aceitação e testes de comissionamento 

 

O objetivo principal dos testes de comissionamento é assegurar que o 

equipamento esteja funcionando a um nível de desempenho aceitável para suas 

indicações clínicas e é normalmente feito por um especialista em física médica. Todos 

os protocolos incluem testes na saída do tubo de raios X, tensão e precisão da voltagem, 

filtração, tempo de exposição e campo de radiação.  

 

2.2.4.5 Testes de rotina 

 

Ao introduzir uma nova modalidade de exame, sua operação deve ser 

monitorada com mais freqüência ate que o sistema esteja funcionando de forma 

confiável em termos de dose e qualidade da imagem.  

 

2.2.4.6 Avaliação da qualidade da imagem  

 

Existem evidencias resultantes de amplas pesquisas que demonstram que a 

qualidade da imagem radiográfica é muitas vezes menor que o ideal no atendimento 

odontológico primário. Alem da avaliação da qualidade da imagem utilizando critérios 

quantitativos, é importante que a qualidade da imagem sob o aspecto cliníco seja 

também avaliada. Essa abordagem pode ser feita através de comparação com imagens 

de referência de alta qualidade, da análise de imagens rejeitadas e da auditoria 

sistemática dos exames, relacionada a critérios clínicos estabelecidos [30]. 

 

2.2.4.6.1 Comparação com imagens de referência 

 

Este é um método de longa data de monitorização contínua da qualidade da 

imagem clínica. Um conjunto de dados de TCFC de excelente qualidade é utilizada 

como referência. Por causa das diferenças facilmente perceptíveis nos dados produzidos 

por diferentes equipamentos de TCFC, imagens de referência são específicas para cada 

máquina.  
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2.2.4.6.2 Análise de imagens rejeitadas 

 

Uma ferramenta simples e valiosa para o controle de qualidade da imagem 

clínica é a análise de imagens rejeitadas. Durante um período de tempo especificado, 

mantêm-se um registo de exames radiológicos que são rejeitadas e que exigem 

repetição, com a data e o motivo da rejeição e a causa se conhecida. Isto permite o 

cálculo da proporção de exames que são rejeitados ao longo de um período especificado 

e a identificação das causas mais frequentes de rejeição. O documento “The European 

Guidelines on Radiation Protection in Dental Radiology (2004)” [38] recomendou que, 

como parte de uma auditoria clínica de filmes rejeitados, radiografias convencionais 

devem ser avaliadas em uma das três categorias: "Excelente" (sem falhas), "Aceitável" 

(algumas falhas, mas não afetando a interpretação da imagem) e "Inaceitável" (falhas 

que levam à radiografia ser inaceitável para a interpretação). Além disso, definiu-se que 

não mais do que 10% das radiografias devem ser de qualidade inaceitável. Como doses 

de radiação mais elevadas frequentemente são observadas em CBCT em comparação 

com radiografias dentárias convencionais, um padrão de qualidade mais rigoroso é 

recomendado [30, 38].  

 

2.2.4.6.3 Auditoria para critérios de qualidade estabelecidos 

 

A classificação visual de características anatômicas em imagens é um método 

padrão de avaliação de qualidade de imagem. Foram estabelecidos critérios para 

diversos tipos de imagens médicas, incluindo radiografia de adultos e pediátrica e CT 

(Relatório EUR 16260, de 1996; Relatório EUR 16261, de 1996; Relatório EUR 16262, 

1999) [39-41]. O objetivo de tais critérios é caracterizar um nível de aceitabilidade de 

imagens médicas que podem tratar de qualquer indicação clínica. Os critérios de 

qualidade de imagem estabelecidos para CT (Relatório EUR 16262, 1999) [41] têm 

pouca relevância para a TCFC dental e não existem critérios estabelecidos para 

avaliação de qualidade de imagens comparáveis para a vasta gama de utilizações dessa 

modalidade de exame. Há a necessidade de mais pesquisas para desenvolver um 

conjunto abrangente de critérios de qualidade de imagem para TCFC que refletem a 

variedade de tipos de equipamentos e seus variados recursos clínicos.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

Neste trabalho, foi aplicada uma metodologia para avaliar as doses de 

radiação ministradas aos pacientes durante os exames de tomografia 

computadorizada de feixe cônico (Cone Beam), TCFC, bem como a qualidade 

das imagens obtidas. Para tal, foi realizado um estudo bibliográfico, seguido de 

familiarização com as técnicas empregadas no exame para posterior aplicação 

da metodologia de medida e análise dos dados obtidos.  

Foram selecionados três protocolos distintos para exames de 

maxila/mandíbula completa. A técnica radiográfica utilizada para o primeiro foi 

de 62 kV com 6,3 mA; para o segundo 74 kV com 10 mA e para o terceiro 90 kV 

com 10 mA. O primeiro protocolo corresponderia a um paciente de menor 

tamanho. O segundo protocolo foi sugerido pelo fabricante do aparelho de raios 

X e é utilizado na prática da clínica odontológica avaliada (clínica A) como 

protocolo padrão para pacientes adultos. O terceiro protocolo corresponde à 

máxima técnica radiográfica permitida pelo equipamento. A avaliação tanto da 

dose ministrada quanto das imagens obtidas foi feita baseada nesses 

protocolos. 

 

3.1 Materiais 

 

Foram utilizados os seguintes materiais: 

 

  Equipamento de tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone Beam) e 

sistema de Imagem Extra-Oral KODAK 9000 3D (Fig. 3.1).  

 

O equipamento Kodak 9000 3D coloca ao alcance dos dentistas imagens 

localizadas e tridimensionais de alta resolução, bem como exames panorâmicos. Suas 

dimensões são semelhantes àquelas dos equipamentos panorâmicos tradicionais e por 

ser um sistema digital tridimensional de alta definição, ele fornece imagens com 

elevado nível de detalhamento. Na reprodução aparece registrada de forma fidedigna a 
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real anatomia do paciente, vista de todos os ângulos. Com o uso desse recurso, a 

profundidade anatômica e as características individuais podem ser identificadas e 

mensuradas de modo preciso, gerando diagnósticos mais objetivos e tratamentos 

adequados. Ele possui um FOV = 50 x 37 mm, o que o faz ser considerado um 

tomógrafo de pequeno FOV e emprega um kV que varia de 60 a 90 kV. O tamanho do 

voxel das imagens geradas pode variar de 0,076 a 0,200 mm. 

 

 

 
Figura 3.1: Equipamento Kodak 9000 3D. 

 

 

A figura 3.2 mostra o painel de comando do equipamento, onde é possível 

selecionar alguns parâmetros inerentes ao exame, tais como diferentes protocolos, 

tamanho de paciente, filtros, etc., assim como visibilizar na tela a imagem obtida. 
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Figura 3.2: Painel de comando e tela para observação da imagem do equipamento 

Kodak 9000 3D. 

 

 

 Chassis com filme radiográfico panorâmico. 

 Filme oclusal. 

  Sistema dosimétrico marca Radcal composto por eletrômetro modelo 9095 e 

câmara de ionização tipo lápis (3CT, 10cc, número de série 05-0091) (Figura. 3.3). 

 

 

 

Figura 3.3: Sistema dosimetrico Radcal modelo 9095 e câmara de ionização tipo lápis. 
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 Simulador antropomórfico RANDO Alderson (Fig. 3.4) 

Este simulador é um modelo físico heterogêneo bastante utilizado nos 

laboratórios de dosimetria e tem se mostrado adequado para medições de dose 

em tomografia computadorizada [20]. Está constituído por 35 segmentos axiais 

que contêm um esqueleto humano e materiais com propriedades semelhantes a 

tecidos moles, moldado para formar o tronco e cabeça de um corpo humano. 

  

 
Figura 3.4: Simulador Alderson. 

 

 Trena 

 Fita Crepe 

 Simulador para avaliação da qualidade da imagem (Fig. 3.5) 

Foi fornecido pelo fabricante do equipamento de TCFC utilizado neste trabalho 

um simulador para avaliação da qualidade da imagem. Esse simulador possui materiais 

diversos em sua composição como PMMA, PVC e ar e suas dimensões são conhecidas, 

permitindo que certos testes como o de avaliação de ruído, contraste e homogeneidade 

sejam feitos. 

 

 
Figura 3.5: Simulador para avaliação da qualidade da imagem. 
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 Crânio humano (Fig. 3.6) 

 

 
Figura 3.6: Crânio humano. 

 

 

 3.2 Métodos 

 

3.2.1 Avaliação de dose  

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa e revisão bibliográfica de publicações 

científicas relacionadas aos diferentes tipos de instrumentação, grandezas utilizadas em 

radiodiagnóstico e trabalhos relativos à obtenção de valores de referência em tomografia 

computadorizada de feixe cônico. Foi necessário também um período de estudo das 

grandezas de interesse: produto kerma área (PKA) e produto kerma comprimento (PKL) 

para se propor métodos de medida. 

Posteriormente, foi feita a análise dos diferentes fatores inerentes à prática, tais 

como as regiões abrangidas durante o exame (maxila, mandíbula), o protocolo médico 

adotado para diferentes técnicas (kV, mA, tamanho de voxel, etc.) e o sistema de 

processamento de imagem.  

Depois da familiarização com o equipamento e suas técnicas, a metodologia foi 

então implementada no serviço de radiologia odontológica da clínica A. 
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Visto que em trabalhos encontrados na literatura [14-18], foi demonstrado que a 

grandeza mais adequada para caracterizar as doses em pacientes neste tipo de 

procedimentos é o produto kerma área e que esta grandeza pode ser estimada a partir do 

produto kerma comprimento, neste trabalho foi medido o PKL, e a partir deste valor, foi 

calculado o PKA. 

 

3.2.1.1 Determinação do tamanho do campo na saída do tubo de raios X e na 

superfície do receptor de imagem. 

 

Para identificar o tamanho de campo de radiação emergente do tubo de raios X, 

foi colocado um filme oclusal na saída do feixe, como mostrado na figura 3.7. Para 

determinar a altura do campo de radiação que atinge o detector, um filme radiográfico 

(panorâmico) foi posicionado na entrada do detector (figura 3.8), irradiado e revelado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Filme colocado na saída do tubo de raios X e imagem obtida do campo de 

radiação, após revelação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Filme panorâmico posicionado na entrada do detector. 
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Na figura 3.9 pode-se observar a área identificada no filme já revelado. Sua área 

foi calculada através do tamanho do campo observado no filme revelado, com o auxilio 

de um negatoscópio. Definiram-se as bordas e foram medidas as dimensões do 

retângulo com uma régua de precisão. Na imagem obtida no negatoscópio foi possível 

identificar nitidamente as bordas do campo, indicado pelas linhas tracejadas na figura 

3.9. Esta medida nos forneceu a altura do campo, valor utilizado para posteriormente 

calcular o produto kerma área. 

 

               
Figura 3.9: Medida do campo irradiado observado no negatoscópio. 

 

Posteriormente, utilizaram-se dois filmes oclusais unidos para identificar com 

precisão a região de incidência do feixe de raios X no receptor de imagem (Fig. 3.10). 

Uma vez identificado o campo, a câmara lápis foi colocada de maneira que este 

estivesse compreendido entre os extremos da câmara a fim de evitar que parte da 

radiação não fosse detectada. 
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Figura 3.10: Filmes oclusais posicionados sem e com a câmara associada. 

 

 

Na figura 3.11 é apresentada a imagem obtida da câmara lápis no monitor do 

equipamento de raios X. Com a imagem obtida pode-se comprovar que a irradiação 

estava sendo realizada corretamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.11: Imagem da câmara lápis no monitor. 

 

 

 

3.2.1.2 Implementação de metodologia para medir a exposição  

 

Para iniciar a medição, a câmara lápis foi posicionada verificando a 

possibilidade de os fios se movimentarem, uma vez que durante o tempo de aquisição 

de imagens o aparelho gira ao redor do paciente (figura 3.12).  
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Figura 3.12: Câmara lápis posicionada. 

 

 

Terminada a colocação da instrumentação necessária, iniciou-se o procedimento 

de medição. Foram feitos três testes com o intuito de avaliar a dose ministrada em 

função da variação de determinados itens selecionados. 

No teste 1, foi calculada a dose para um exame de maxila/mandíbula completa 

em função da variação da técnica radiográfica empregada. Para tal, foram utilizados os 

parâmetros físicos pré-estabelecidos citados anteriormente. (62 kV com 6,3 mA, 74 kV 

com 10 mA e 90 kV com 10 mA). 

No teste 2, foi feito o estudo da dose para um exame de uma mesma região com 

manutenção da técnica radiográfica, modificando apenas o tamanho do voxel das 

imagens (200 µm, 5 mm e 15 mm). 

No teste 3, foi feito o estudo da dose para um exame de maxila/mandíbula 

completa em função da variação do mA (6,3 mA, 10 mA e 15 mA), mantendo os 

demais parâmetros invariáveis.  

Os valores do produto kerma área para cada teste foram calculados a partir da 

equação 3.1: 

 

                        [Equação 3.1] 
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Onde,  

PKL = Produto kerma comprimento medido com a câmara lápis. 

h = Altura do feixe de radiação na entrada. 

 

Os valores de PKA calculados a partir dos dados da câmara lápis foram 

comparados com os valores nominais apresentados pelo equipamento. 

 

3.2.2 Avaliação das imagens 

 

3.2.2.1 Do ponto de vista clínico  

  

Para avaliação da qualidade da imagem nos exames de tomografia 

computadorizada de feixe cônico do ponto de vista clínico, foi utilizado o simulador 

antropomórfico RANDO Alderson. Este simulador se mostrou adequado para fornecer 

tais imagens, pois possui estruturas internas semelhantes ao crânio humano, como 

dentes e ossos. Na figura 3.13 é mostrada a imagem de uma reconstrução panorâmica do 

simulador Alderson, onde é possível observar as regiões anatômicas de interesse 

utilizadas nesse estudo.  

 

 
Figura 3.13: Reconstrução panorâmica do simulador Alderson. 
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Com o objetivo de avaliar a qualidade das imagens e por ser a Implantodontia a 

área da Odontologia que mais solicita exames de tomografia computadorizada de feixe 

cônico, foram definidos alguns reparos anatômicos relacionados a estruturas relevantes 

e de localização fundamental para esta prática.  

Na maxila, foram escolhidos três reparos: seio maxilar, fossa nasal e forame 

incisivo. Na mandíbula, dois reparos: canal mandibular e forame mentoniano. É de 

suma importância que a imagem obtida apresente tais reparos com precisão, pois caso 

seus limites não sejam respeitados na hora de realizar o implante, podem ser gerados 

danos ao paciente, como infecções e lesão de nervos.  

Depois de selecionados e identificados os reparos, o simulador Alderson foi 

submetido a exames de tomografia computadorizada de feixe cônico de maxila e 

mandíbula total com os mesmos protocolos utilizados para a avaliação de dose citados 

previamente (62 kV com 6,3 mA, 74 kV com 10 mA e 90 kV com 10 mA). Para cada 

protocolo, foram obtidas imagens com três possíveis tamanhos de pixels: 200 µm, 5 mm 

e 15 mm, em cada região anatômica previamente selecionada. Todas as imagens obtidas 

foram organizadas em uma pasta para posterior avaliação de cirurgiões-dentistas 

implantodontistas. Além das imagens, a pasta continha um guia de consulta com 

explicações sobre os reparos anatômicos avaliados, a fim de minimizar as possíveis 

diferenças de interpretação da metodologia utilizada.  

 Foi elaborado também um questionário (ANEXO A) para ser utilizado pelos 

avaliadores no julgamento da qualidade das tomografias. O padrão para julgar os 

critérios de qualidade foi o da pontuação. Pontuação 1 quando a visibilização da 

estrutura for julgada ruim, 2 para regular, 3 para bom. 

 

3.2.2.2 Do ponto de vista físico 

 

Para a avaliação da imagem do ponto de vista físico, foram realizados testes de 

controle de qualidade propostos pelo fabricante do aparelho. Para tal, o fabricante 

fornece um simulador (figura 3.14) e um protocolo para efetuá-los corretamente. O 

procedimento é realizado automaticamente, uma vez selecionado o modo de “Controle 

de Qualidade” no painel de comando do equipamento (figura 3.15). Na tela do monitor 
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são apresentadas instruções que o operador deve seguir para realizar cada teste 

sequencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Simulador utilizado para realizar o controle de qualidade da imagem no 

equipamento avaliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Tela apresentada pelo painel de comando, no modo 

“Controle de Qualidade”. 

 

 

O simulador foi corretamente posicionado de acordo ao protocolo. O suporte 

padrão do teste foi posicionado substituindo o apoio de mento utilizado nos exames na 

altura máxima permitida pelo aparelho. Em seguida o simulador foi apoiado sobre o 
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suporte padrão de modo que o laser longitudinal permanecesse centralizado, como 

mostra a figura 3.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Laser longitudinal centralizado no simulador de modo a posicioná-lo 

corretamente para começar o procedimento de controle de qualidade. 

 

Iniciaram-se assim os seguintes testes:  

 

1) Alinhamento do feixe de raios X:  

O primeiro teste realizado objetivava checar o alinhamento do feixe de raios X. 

Para tal, foi realizada uma aquisição de imagem do simulador devidamente posicionado. 

Na imagem obtida irão aparecer linhas vermelhas representando os contornos do 

colimador. Para o teste ser aprovado, deve existir uma área branca ao redor de cada 

limite da imagem. 

 

2) Ruído e homogeneidade:  

O segundo teste objetivava avaliar o ruído e a homogeneidade da imagem 

obtida. Para tal, primeiro foi escolhido um corte axial que visualmente se apresentasse 

mais uniforme. Depois foram selecionadas no corte escolhido quatro regiões (FOV) 
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distintas e medidos os seus números de TC. O valor de tolerância estabelecido pelo 

fabricante é de 10.00 para o valor de sinal/ruído (limite inferior) e 10% (limite superior) 

para o valor de homogeneidade. 

 

3) Contraste da imagem:  

O terceiro teste avaliou o contraste da imagem. Para tal, foram selecionadas duas 

regiões distintas da imagem de acordo com a recomendação do protocolo do fabricante. 

Essas regiões possuem densidades diferentes em função de serem constituídas de 

materiais diferentes (PVC e PMMA). O valor do contraste é calculado pelo sistema de 

acordo à equação 3.2. O valor de tolerância estabelecido pelo fabricante é de 3.00 para o 

valor de contraste (limite inferior). 

 

            [Equação 3.2] 

  

 

4) Resolução da imagem:  

O quarto teste avaliou a resolução espacial da imagem. Para isso foi selecionada 

uma região da imagem de acordo com as recomendações do protocolo do fabricante e 

seus limites foram avaliados em pares de linha/mm. Os valores são calculados a partir 

de um algoritmo próprio do equipamento e as tolerâncias estabelecidas pelo fabricante 

são limite inferior de 1.00 pl/mm a 0,1 (10% de MTF). 

 

5) Centro da reconstrução do volume: 

Para verificar o centro de reconstrução do volume irradiado e seguindo as 

instruções do protocolo do fabricante, um indicador em forma de cruz aparece no 

monitor e deve ser posicionado no mesmo local onde tinha sido posicionado 

inicialmente o laser longitudinal no simulador (figura 3.16). O valor de tolerância 

estabelecido pelo fabricante para a distância é de 5.00 mm (limite superior). 

 

6) Precisão da distância medida na imagem: 

Contraste  = 
2 [(sinal PVC – sinal PMMA)]                      

    (ruído PVC + ruído PMMA)    
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Este teste é de fundamental importância porque com frequência são realizadas 

medições de distâncias entre diferentes estruturas anatômicas na imagem apresentada na 

tela do painel de comando. Para este teste, o protocolo apresenta duas linhas vermelhas 

que devem ser posicionadas sobre a imagem do simulador no monitor, conforme 

indicado pelo manual de controle de qualidade da imagem. O objetivo deste teste é 

verificar se a distância medida na imagem corresponde à distância real na estrutura. No 

teste, a estrutura avaliada é a de número 4 (Figura 3.17), cujo material é PVC e cuja 

largura é de 40 mm. O valor de tolerância estabelecido pelo fabricante para a distância 

medida é de 39.00 mm (limite inferior) e 41.00 mm (limite superior). 

 

Figura 3.17: Dimensões de cada detalhe do simulador. 

 

7) Teste de colimação:  

Por último, é feito um teste de colimação checando novamente o alinhamento do 

feixe de raios X, agora sem o simulador posicionado no aparelho. O fabricante 

recomenda que exista uma área branca em cada borda da imagem obtida para classificá-

la como satisfatória.  

 

8) Relatório: 
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Depois de todos os testes realizados, o programa de controle de qualidade de 

imagem fornece um relatório com os resultados obtidos, demonstrando se o 

equipamento avaliado está funcionando com a qualidade padrão recomendada. 

 

3.2.3 Estudo da relação dose e qualidade da imagem 

 

Para estabelecer uma relação entre a dose e qualidade da imagem, foi feita a 

avaliação do efeito da variação da corrente, mantendo os demais parâmetros invariáveis. 

Para tal, foram obtidas imagens de um crânio humano com as mesmas técnicas 

aplicadas no teste 3 (parágrafo 3.2.1.3), para o exame de maxila/mandíbula completa 

(figura 3.18). Foi selecionada a região de forame incisivo e uma série de imagens foi 

obtida para posterior análise. A partir destas imagens pôde-se avaliar a influência da 

variação do mA na qualidade da imagem. 

 

 
Figura 3.18: Posicionamento do crânio para o exame de maxila/mandíbula completa. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1 Determinação da altura do campo de radiação na superfície do receptor de 

imagem. 

 

Com a imagem obtida através do filme panorâmico posicionado na entrada do 

detector foi determinada a altura do campo de radiação, que era de (6,0 ± 0,2) cm. Este 

valor foi utilizado para calcular o produto kerma área.  

 

4.2 Medidas de PKL e cálculo do PKA 

 

O primeiro teste realizado avaliou a dose para um exame de maxila/mandíbula 

completa em função da variação da técnica radiográfica empregada, mantendo-se 

constante o tamanho de voxel das imagens. Foram utilizados para esta análise os 

parâmetros físicos pré-estabelecidos. A primeira exposição ministrou 62 kV com 6,3 

mA, a segunda 74 kV com 10 mA e a terceira 90 kV com 10 mA. Como esperado, à 

medida que os valores de kV e mA eram aumentados, os valores de PKL e PKA também 

aumentavam. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Teste 1 - maxila/mandíbula completa (com variação da técnica). 

kV mA Voxel  Kerma (K)  Produto Kerma-

comprimento (PKL)  

Produto Kerma-

área (PKA)  

PKA 

Nominal 

  [µm] [mGy] [mGycm] [mGycm²] [mGycm²] 

62 6,3 200 6,35  0,06 63,5  0,6 381  11 336 

74 10 200 13,13 0,13 131,3  1,3 788  26 708 

90 10 200 16,19 0,16 161,9  1,6 971  29 900 
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 A incerteza associada à medição do kerma no ar foi de 1%, considerando que a 

incerteza da calibração da câmara e sua dependência energética na faixa utilizada são 

menores que 1%. 

 O segundo teste realizado avaliou a variação da dose em função da variação do 

tamanho do voxel das imagens, para uma mesma região. Para isso os parâmetros físicos 

foram mantidos constantes e ao inicio de cada exposição, foram selecionados três 

tamanhos de voxel possíveis: 76 µm, 100 µm e 200 µm. Os resultados obtidos 

demonstraram que as doses se mantiveram constantes. BATISTA [42] calculou o PKA 

no tomógrafo Kodak 9000 para o exame de uma região e seus resultados foram 

semelhantes aos resultados encontrados no presente trabalho. O equipamento Kodak 

9000 3D utilizado permite que os valores de voxel sejam modificados depois das 

imagens adquiridas, o que nos permite concluir que este não é um fator determinante na 

definição dos valores de dose ministrados. Esses resultados podem ser observados na 

tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Teste 2 - Análise da variação do voxel, mantendo parâmetros para uma 

mesma região. 

kV mA Tempo de 

exposição 

Voxel Kerma (K) Produto Kerma-

comprimento 

(PKL) 

Produto 

Kerma-área 

(PKA) 

PKA 

Nominal 

  [seg] [µm] [mGy] [mGycm] [mGycm²] [mGycm²] 

74 10 10,8 76 4,63  0,05 46,3  0,5 278  9 236 

74 10 10,8 100 4,53  0,05 45,3  0,5 272  9 236 

74 10 10,8 200 4,54  0,05 45,4  0,5 273  9 236 

 

 

 O terceiro teste realizado avaliou a variação da dose em função da variação do 

mA, mantendo os demais parâmetros físicos constantes, para um exame de 

maxila/mandíbula completa. A primeira exposição ministrou 74 kV com 6,3 mA, a 

segunda 74 kV com 10 mA e a terceira 74 kV com 15 mA. Os valores de voxel foram 

mantidos em 200 µm. Como esperado, à medida que os valores de mA eram 

aumentados, os valores de PKL e PKA também aumentavam. Os resultados obtidos 

encontram-se na tabela 4.3. 
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Tabela 4.3: Teste 3 - Análise da variação do mA, mantendo parâmetros para tomografia 

completa (maxila / mandíbula )  

kV mA Voxel Kerma (K) Produto Kerma-

comprimento (PKL) 

Produto 

Kerma-área 

(PKA) 

PKA 

Nominal 

  [µm] [mGy] [mGycm] [mGycm²] [mGycm²] 

74 6,3 200 8,68  0,09 86,8  0,9 521  17 446 

74 10 200 13,13  0,13 131,3  1,3 788  26 708 

74 15 200 19,83  0,20 198,3  2,0 1189  40 1044 

 

 

Um aspecto importante que pôde ser observado a partir dos resultados obtidos é 

que o valor de produto kerma-área indicado pelo equipamento (PKA nominal) em todos 

os casos resultou menor (entre 8 e 17%) que o valor calculado a partir da medição do 

produto kerma-comprimento (PKL), pelo menos dentro das incertezas associadas à 

medição. Por outro lado, o equipamento de raios X não fornece o valor da incerteza 

associada ao valor do PKA nominal. Este fato chama a atenção para a necessidade de que 

o indicador de PKA nominal seja adequadamente calibrado pelo serviço de manutenção 

do equipamento, visto que, sendo o único indicador da quantidade de radiação 

disponível durante a prática clínica, o profissional que opera o equipamento irá 

subestimar a quantidade de radiação ministrada ao paciente para as diferentes técnicas 

que forem aplicadas.  

Também é fundamental que os profissionais que operam o equipamento 

(dentistas radiologistas, técnicos, tecnólogos) estejam familiarizados com a grandeza 

produto kerma-área, já que é o parâmetro que indica o grau de exposição em cada 

procedimento. Também é importante que haja uma fácil comunicação entre o serviço de 

manutenção e estes profissionais de modo a compreender o que está sendo feito durante 

a manutenção do equipamento, assim como sua participação ativa durante os 

procedimentos de controle de qualidade da imagem (como será apresentado a seguir) e 

de calibração dos parâmetros de dose do equipamento, pelas razões mencionadas acima. 
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4.3 Avaliação das imagens 

 

4.3.1 Do ponto de vista clínico 

 

As regiões anatômicas seio maxilar, fossa nasal e forame incisivo na maxila e 

canal mandibular e forame mentoniano na mandíbula do simulador antropomórfico 

RANDO Alderson foram irradiadas de acordo aos diferentes protocolos sugeridos no 

teste 1 citado anteriormente, seguindo os parâmetros físicos definidos (62 kV com 6,3 

mA, 74 kV com 10 mA e 90 kV com 10 mA). Cada reparo anatômico pré-definido (seio 

maxilar, fossa nasal e forame incisivo na maxila e canal mandibular e forame 

mentoniano na mandíbula) foi exposto de acordo com cada um dos três parâmetros. 

Depois das imagens adquiridas, o tamanho de voxel das imagens para cada parâmetro 

foi alterado para 200 µm, 0,05 mm e 0,15 mm. Assim, foi obtido um conjunto de 

imagens, organizadas em um livro para posterior análise. As figuras 4.1 a 4.5 

demonstram algumas das imagens obtidas. 

 

 

   
Figura 4.1: Imagem do seio maxilar direito. 
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Figura 4.2: Imagem da fossa nasal direita. 

 

 
Figura 4.3: Imagem do forame incisivo. 
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Figura 4.4: Imagem do canal mandibular direito. 

 

 

 
Figura 4.5: Imagem do forame mentoniano direito. 

 

 Em função da variação da técnica empregada, com variação dos parâmetros 

físicos mA e kV e do tamanho do voxel das imagens, foi obtido um conjunto de 45 

imagens com nitidez e definição diferentes. Essas imagens foram avaliadas por um 

grupo de dez profissionais dentistas implantodontistas, e foram classificadas de acordo 

com sua qualidade, utilizando o questionário proposto (ANEXO A) e um sistema de 

pontuação definido, de acordo ao descrito no parágrafo 3.2.2.1. O resultado dessa 
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análise encontra-se nas tabelas: 4.4 onde foram avaliadas imagens com 200 µm de pixel, 

4.5 onde foram avaliadas imagens com 5 mm de pixel e 4.6 onde foram avaliadas 

imagens com 15 mm de pixel. 

 

Tabela 4.4: Avaliação da qualidade da imagem para os três protocolos propostos, com a 

utilização de imagens com 200 µm de pixel.  

Região 

Pontuação  

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 

Total Média Total Média Total Média 

1 30 3 30 3 30 3 

2 30 3 30 3 30 3 

3 30 3 30 3 30 3 

4 30 3 30 3 30 3 

5 30 3 30 3 30 3 

 

Como visto na tabela 4.4, 100% dos implantodontistas que avaliaram as imagens 

com 200 µm de pixel, as classificaram como boas. A visibilização das estruturas 

anatômicas apresentava-se de maneira satisfatória nos três protocolos utilizados o que 

nos permite concluir que a menor técnica empregada (62 kV com 6,3 mA) forneceu 

imagens adequadas para o diagnóstico, não havendo necessidade nesse caso, de 

ministrar doses mais elevadas. 

 

Tabela 4.5: Avaliação da qualidade da imagem para os três protocolos propostos, com a 

utilização de imagens com 5,0 mm de pixel.  

Região 

Pontuação  

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 

Total Média Total Média Total Média 

1 26 2,6 27 2,7 27 2,7 

2 25 2,5 25 2,5 26 2,6 

3 23 2,3 23 2,3 23 2,3 

4 19 1,9 22 2,2 27 2,7 

5 26 2,6 26 2,6 29 2,9 
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Como visto na tabela 4.5, as imagens adquiridas com a maior técnica empregada 

(90 kV com 10 mA) mostraram resultados mais satisfatórios, excetuando-se apenas a 

região 3 (forame incisivo) que obteve a mesma pontuação independente da técnica 

ministrada. Estabelecendo uma comparação entre as tabelas 4.5 e 4.4, pode-se observar 

a diminuição da pontuação em todas as regiões, em virtude do aumento do tamanho de 

pixel, que constitui um fator determinante para a qualidade das imagens adquiridas. 

 

Tabela 4.6: Avaliação da qualidade da imagem para os três protocolos propostos, com a 

utilização de imagens com 15,0 mm de pixel.  

Região 

Pontuação  

Protocolo 1 Protocolo 2 Protocolo 3 

Total Média Total Média Total Média 

1 25 2,5 25 2,5 25 2,5 

2 20 2,0 22 2,2 23 2,3 

3 10 1,0 10 1,0 10 1,0 

4 10 1,0 10 1,0 10 1,0 

5 25 2,5 26 2,6 26 2,6 

 

 

 Na tabela 4.6 é possível observar a manutenção da pontuação nas regiões 1 (seio 

maxilar) , 3 (forame incisivo) e 4 (forame mentoniano) independente da técnica 

ministrada e uma discreta melhora na pontuação das regiões 2 (fossa nasal) e 5 (canal 

mandibular), a medida que a técnica ministrada era elevada. Ainda assim, é possível 

observar uma diminuição da pontuação total em todas as regiões, observada de maneira 

mais significativa nas regiões 3 e 4. Este fato reafirma a importância de se adotar os 

menores tamanhos de pixels possíveis para elevar a qualidade da imagem adquirida. 
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4.3.2) Do ponto de vista físico 

 

 A seguir são apresentados os resultados dos testes descritos no parágrafo 3.2.2.2. 

 

1) Alinhamento do feixe de raios X:  

 

 O feixe de raios X mostrou-se alinhado. O simulador mostrou-se centralizado na 

imagem obtida e existia uma área branca em cada limite da imagem, como citado pelo 

fabricante e demonstrado na figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Imagem do simulador no monitor, demonstrando o alinhamento do feixe de 

raios X. 

 

2) Ruído e homogeneidade:  

 

 Foi selecionado um corte axial que visualmente se apresentasse mais uniforme 

(Figura 4.7) e nele foram realizadas as medições dos números de TC de quatro regiões 

(FOV) distintas. A partir dessas medidas obteve-se um valor de relação sinal/ruído de 

13,63, o que esta de acordo com o limite inferior de 10,00 estabelecido pelo fabricante. 
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O valor de homogeneidade obtido foi de 0,94 %, o que também esta dentro do limite 

superior de 10% recomendado (Figura 4.8). 

 

Figura 4.7: Imagem do corte 138, considerado com a imagem mais homogênea. 

 

 

Figura 4.8: Resultado da avaliação do ruído e homogeneidade da imagem. 
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3) Contraste da imagem:  

 

 O sinal de duas regiões distintas, compostas de PVC e PMMA, foram medidos e 

a diferença de sinal entre elas foi de 7,01 (Figura 4.9). Este valor é maior do que o 

limite inferior de 3,00 indicado pelo fabricante.  

 

Figura 4.9: Resultado da medição do contraste da imagem. 

 

 

4) Resolução espacial da imagem:  

 

 Os limites da imagem definida foram analisados e o resultado obtido em pares 

de linha/mm. Obteve-se o valor de 2,44 pl/mm, o que supera o limite inferior de 1,00 

pl/mm sugerido pelo fabricante (Figura 4.10). 
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Figura 4.10: Resultado da medição da resolução espacial da imagem. 

 

5) Centro da reconstrução do volume: 

 

 O posicionamento do marcador na imagem do monitor, no mesmo local onde foi 

posicionado inicialmente o laser longitudinal no simulador, nos deu um resultado de 0 

mm. Isso significa que o simulador está bem centralizado e dentro do limite inferior de 

0,00 mm e superior de 5,00 mm de distância estabelecido pelo fabricante (Figura 4.11).  

 

 

Figura 4.11: Resultado da análise do centro da reconstrução do volume.  
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6) Precisão da distância medida na imagem: 

 

 Depois de posicionadas duas linhas sobre a imagem no monitor conforme 

indicado pelo fabricante, obteve-se uma distância medida de 39,45 mm. O valor de 

tolerância estabelecido pelo fabricante para a distância medida é de 39,00 mm (limite 

inferior) e 41,00 mm (limite superior) (Figura 4.12).  

 

Figura 4.12: Resultado da análise da precisão da distancia medida na imagem. 

 

7) Teste de colimação:  

 

 Depois de realizada uma nova aquisição sem o simulador posicionado, foram 

obtidos os valores de 46,68 mm de largura e 58,80 mm de altura do feixe de raios X. O 

fabricante recomenda que exista uma área branca em cada limite da imagem obtida para 

classificá-la como satisfatória, como mostra a figura 4.13. 
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Figura 4.13: Resultado do teste de colimação. 

 

 

Depois de realizados e aprovados todos os testes, é fornecido um relatório 

passível de impressão com os dados obtidos, que é apresentado no ANEXO B deste 

trabalho.  

 Finalmente cabe um comentário adicional em relação à disponibilidade de um 

simulador para a realização dos testes de controle de qualidade. A legislação brasileira 

[43] estabelece que todo equipamento de tomografia computadorizada deve ser entregue 

ao usuário junto com um simulador adequado para a realização dos controles de 

qualidade, principalmente aqueles relacionados à qualidade da imagem. O equipamento 

Kodak 9000 3D utilizado não fornecia um simulador apropriado e para a realização 

desse estudo foi necessária insistência junto à equipe responsável pela manutenção 

técnica do aparelho. O simulador foi emprestado para esse estudo e, depois de 

finalizados os testes, devolvido. Isso demonstra o quanto difícil é a realização de testes 

de controle de qualidade da imagem pelo proprietário do equipamento. É fundamental 

que haja uma conscientização por parte dos profissionais que o utilizam no sentido de 

estar cientes da importância de se ter um simulador apropriado e as vantagens que 

possuí-lo traria, levando-se em consideração a otimização da dose ministrada e a 

durabilidade do equipamento. 
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4.4) Estudo da relação dose e qualidade da imagem 

 

As mesmas técnicas aplicadas no teste 3 (tabela 4.3) foram utilizadas para obter 

um conjunto de três imagens da região de forame incisivo, na maxila de um crânio 

humano. Essas imagens foram anexadas na pasta de exames e a qualidade delas, em 

função da variação do mA, avaliada pelos dez cirurgiões-dentistas, utilizando também o 

padrão da pontuação (pontuação 1 quando a visibilização da estrutura for julgada ruim, 

2 para regular, 3 para bom). O resultado da análise encontra-se na tabela 4.5. Por o 

crânio aparentar ser de um idoso, sem nenhum dente presente e com considerável perda 

de estrutura óssea de suporte, as imagens obtidas com a menor técnica (74 kV e 6,3 

mA) se mostraram mais adequadas para diagnóstico de acordo com os avaliadores. 

 

 

Tabela 4.7: Resultados obtidos na avaliação da qualidade da imagem em função da variação do 

mA. 

kV mA Voxel  

[µm] 

Pontuação 

Total 

Pontuação 

Média 

74 6,3 200 30 3 

74 10 200 22 2,2 

74 15 200 13 1,3 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 

Uma das principais preocupações associadas aos exames radiográficos é o risco 

de indução de efeitos estocásticos provenientes da radiação ionizante. Como não existe 

limiar abaixo do qual se garanta que efeitos deletérios não irão acontecer, é muito 

importante seguir as recomendações do princípio ALARA, tornando as doses 

ministradas tão baixas quanto razoavelmente exeqüíveis, sem comprometimento da 

qualidade da imagem. Por possibilitar imagens de alta precisão diagnóstica e permitir a 

obtenção de imagens tridimensionais, a tomografia computadorizada de feixe cônico ou 

Cone Beam vem sendo considerada o método de escolha para a imagem das estruturas 

ósseas e vem sendo amplamente utilizada na Odontologia. 

Devido às significativas diferenças de geometria e propostas tecnológicas 

existentes entre os equipamentos do mercado, a padronização da técnica e 

estabelecimento de um índice de dose nos exames de tomografia de feixe cônico 

encontra dificuldades. A falta de uniformidade entre os diversos equipamentos 

existentes dificulta também a adoção de uma grandeza dosimétrica como o produto 

kerma-área, PKA, como grandeza de referência para avaliar as exposições.  

Os valores de PKA para tomografia de feixe cônico encontrados neste trabalho 

estão de acordo com os valores nominais apresentados pelo equipamento Kodak 9000 

3D, dentro da incerteza de ±30% relatada como aceitável pelo fabricante [44]. A partir 

dos resultados obtidos neste trabalho, podemos concluir que o medidor do produto 

kerma-área é um instrumento adequado para estimar os níveis de exposição em 

tomografia odontológica Cone Beam. 

Foi demonstrado que é possível adotar técnicas que ministrem menores doses 

sem prejudicar a qualidade do exame; diversos fatores podem influenciar na escolha dos 

parâmetros físicos, tais como as características do paciente e da área a ser analisada. 

Com base nisso, se conclui que é fundamental que o operador do equipamento tenha a 

liberdade de modificar os parâmetros em função da sua necessidade e que os fabricantes 

e os responsáveis pela manutenção do equipamento coloquem essa opção disponível 

para seus clientes. No mercado atual alguns equipamentos oferecem a possibilidade de 
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modificação dos parâmetros físicos pelo usuário enquanto outros oferecem protocolos 

de exames pré-estabelecidos e sem possibilidade de modificação, o que acaba induzindo 

a utilização de técnicas nem sempre necessárias para um bom resultado diagnóstico. 

Estes protocolos pré-estabelecidos atuam de maneira significativa nas doses 

ministradas, pois induzem o usuário a sua utilização sem questionamentos e sem a 

possibilidade de realização da otimização da técnica.  

A escolha do tamanho do voxel no aparelho Kodak 9000 3D avaliado pode ser 

feita após a realização da exposição, o que configura esse aspecto como irrelevante para 

a análise dosimétrica feita neste estudo.  

Foi observada também que há necessidade de que o fabricante forneça junto com 

o equipamento um simulador apropriado para a realização de testes de controle de 

qualidade, de acordo com a legislação vigente. No entanto, o equipamento Kodak 9000 

3D possui um protocolo de testes recomendado e é fundamental que avaliações 

rotineiras sugeridas pelo fabricante sejam feitas enquanto não temos ainda uma 

legislação nacional relativa ao controle de qualidade. 

Este trabalho colabora com dados para que uma legislação futura seja 

desenvolvida visto que no Brasil ainda não existe muita informação a respeito de doses 

em equipamentos Cone Beam odontológicos. Os valores de PKA encontrados neste 

trabalho reafirmam os dados encontrados no trabalho de BATISTA [42]. Porém, mais 

trabalhos com os diversos equipamentos existentes no mercado se fazem necessários. 

Os resultados mostram que é necessário fazer uso racional da tomografia 

computadorizada de feixe cônico na odontologia e que, por ser uma técnica 

relativamente nova, é preciso realizar avaliações, revisões de protocolos e comparações 

constantes.  

Recomenda-se para trabalhos futuros que pesquisas similares sejam 

desenvolvidas em outras instituições com equipamentos de outros fabricantes para que 

se tenha um número maior de dados dosimétricos no âmbito nacional, com o intuito de 

obter informações para o estabelecimento de níveis de referência para TCFC a médio 

prazo. 
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A.1 - ANEXO A 

Questionário para julgamento da qualidade das tomografias 
 

 

 

 
 

 

P ontuação

RUIM RE GUL AR BOM

1 2 3

C ódigo do profis s ional:

R egião avaliada :

1. V isualização das  estruturas  da Maxila:

a. S eio Maxilar

b. F os sa Nasal

c. F orame Incis ivo

2. V isualização das  estruturas  da Mandíbula:

a. C anal mandibular

b. F orame Mentoniano

3. Os  critério anatômicos  de qualidade aprovam a qualidade dessa imagem?
(   ) S im (   ) Não 

4. E sta tomografia seria, por você, aceita para diagnóstico?
(   ) S im (   ) Não 

P rotocolo:

P ixel:  
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A.2 - ANEXO B 

Relatório com os resultados dos testes físicos de qualidade da 
imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


