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RESUMO

reprodutibilidade

das imagens

radiográficas da região do côndilo mandibular em radiografias

panorâmicas e

Realizou-se um estudo da

telerradiografias de perfil com o objetivo de utilizar a radiografia panorâmica como

um modelo auxiliar para identificação da imagem do côndilo mandibular na
telerradiografia de perfil. Esta investigação utilizou implantes metálicos inseridos na

mandíbula de um crânio para obtenção de 55 medidas craniométricas.

Estas

mesmas medidas foram comparadas com as médias das medidas obtidas das
imagens

radiográficas

do

crânio

em

14

radiografias

panorâmicas

e

14

telerradiografias de perfil. Os resultados obtidos possibilitaram constatar que houve
magnificação da imagem radiografica nos dois tipos de radiografia estudados, sendo

que a radiografia panorâmica apresentou maior distorção por ampliação da imagem
radiografica que a telerradiografia de perfil. As distorções radiograficas da região do
côndilo mandibular na radiografia panorâmica foram estatisticamente significantes o

que inviabiliza o uso da radiografia panorâmica como um modelo auxiliar para
identificação desta estrutura anatômica na telerradiografia de perfil .

Palavras chaves:

de Perfil

Ciindilo mandibular, Radiografia Panorâmica e Telerradiografia

\I

ABSTRACT

A study was perfomed

on the reproducibility of the radiographic

images of the mandibular condyle region on panoramic radiographs and lateral

cephalometric radiographs with the purpose of utilizing the panoramic radiograph as
an auxiliary model to identify the image of the mandibular condyle on the lateral

cephalometric radiograph. This study used metal markers inserted in the mandible of
the skull to obtain 55 skull measurements. These measurements were compared
with the average of the measurements of the skull radiograph images of

14

panoramic radiograph and 14 lateral cephalometric radiograph. The results showed
magnification of the radiographic image in the Iwo studied radiograph, with the
panoramic radiograph showing a major magnification of the radiograph image than
the lateral cephalometric radiograph. The radiograph distortions of the mandibular

condyle region of the panoramic radiograph were statistically significant and therefore
make the use of the panoramic radiograph impraticable as an auxiliar model to
identify this anatomic structure on the lateral cephalometric radiograph.

Keywords: Mandibular condyle, Panoramic Radiograph and Lateral Cephalometric
Radiograph .

1. INTRODUÇÃO

A técnica da radiografia cefalométrica em norma lateral teve sua
padronização somente em 1931, com as publicações de

BROADBENT 11 e

HOFRATH 72 surgindo como um importante instrumento de estudo e mensuraçao
,

das alterações craniofaciais.
Desde 1966, como mostra o trabalho de

RICHARDSON 56 ha a

necessidade de definir pontos, planos e linhas, em filmes de crânios secos, que
possam ser usados para medir ou superpor os filmes cefalométricos, em estudos
longitudinais.
Na ortodontia é importante que se tenha uma adequada visualização
das estruturas anatômicas nas imagens radiograficas, para que o pro fi ssional
possa corretamente identificar a morfologia da mandíbula, da maxila e da face
como um todo e interrelacionar estas estruturas com a base do crânio.
Também durante

o

procedimento de uma cirurgia ortognatica

importante que haja, segundo O'RYAN 52 (1987), urna correta visualização do côndilo,
na radiografia pós-operatória imediata, para assegurar estabilidade da correção
cirúrgica. DAHLSTROM e LINDVALL22 (1996) citam a importância de uma correta
visualização da imagem radiografica do ctindilo mandibular, concordando com o autor

GIANELLY28 (1991) que sugere que uma retroposição condilar seria um fator
predisponente ao desenvolvimento de uma Disfunção Temporomandibular.

McWILLIAM & WELANDER 47 (1978) destacam a importância de uma
localização exata das estruturas anatômicas nas radiografias usadas pelos
ortodontistas, principalmente em termos de urna imagem cefalométrica com alta

resolução e contraste, para melhorar os estudos quantitativos do crescimento, da
avaliação quantitativa do efeito do tratamento

e da classificação dos casos

ortodõnticos.
Há relatos na literatura desde 1965 por autores como:

CAMPBELL"

SMITH", YALE77, SILLA 63 , FREITAS24, GONÇALVES 30 , LINDVALL43

ADENWALLA I , PANDIS 63, FRIGGI 26, GIANELLY28 , BARROS 8 , BRAUN 10

,

WHAITES76 , MAURIELL0 44 , HABETS33 , CHILVARQUER 19 , PERRELET 54 e
LANGLAND 39

' 4°

de que embora a articulação temporomandibular esteja junto á

pele, não torna possível a obtenção de uma radiografia que mostre de forma perfeita
toda a sua anatomia. Os autores citam como dificuldade o fato desta articulação ser
de pequenas proporções, morfologicamente complexa

e estar circundada por

massas ósseas que vão produzir uma superposição de imagens, principalmente as
porções petrosas dos ossos temporais, processos mast6ides

e eminências

articulares.
Segundo

PANDIS53 , GONÇALVIES 3° e

YALE 77 a articulação

temporomandibular é uma articulação complexa, que mostra grande variabilidade
de uma pessoa para outra e dentro de uma mesma pessoa, havendo grande
variabilidade na morfologia, angulação e posição do cõndilo individualmente, o que
dificulta a obtenção e interpretação de uma imagem não distorcida da articulação
temporomandibular, principalmente em relação ao cõndilo mandibular.

McNAMARA46 , em 1984, ao descrever seu método de análise
cefalométrica, fez referência ás dificuldades encontradas na localização de alguns
pontos cefalométricos, principalmente o ponto condilio e o ponto Oho, devido a
proximidade destes pontos com a articulação temporomandibular de difícil

visualização ; também ADENWALLA 1 , em 1988, considera como duas estruturas
anatômicas criticas para localizar nos cefalogramas os pontos condilio e

pório,

entretanto estes são essenciais para o planejamento e a avaliação da cirurgia
ortog natica.
Considerando-se a articulação temporomandibular como uma das mais
difíceis estruturas a serem visualizadas na radiografia cefalométrica em norma

lateral, devido a sua posição muito próxima à densa porção petrosa do osso
temporal , este estudo tem como objetivo, avaliar a fidelidade da representação da
imagem radiografica da cabeça do cdondilo na radiografia panorâmica

e

a

possibilidade do uso desta radiografia como um método auxiliar para identificação
desta estrutura anatômica, nos traçados cefalométricos laterais.

REVISTA DA LITERATURA

2.

2.1.

IMAGEM DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (A.T.M.) NA

RADIOGRAFIA PANORÂMICA

ANDO & IIKUBO 6 (1970)

descreveram a necessidade do centro da

A.T.M. estar posicionado dentro da área tomográfica na ortopantomografia e que na
prática, geralmente, esta região aparece com pouca nitidez devido variabilidade das
formas da A.T.M., sendo necessário uma técnica padronizada para obtenção de
imagens mais verdadeiras e, baseado no principio de que diferentes aparelhos

ortopantomográficos apresentam áreas tomográficas distintas, os autores sugerem
que para o aparelho Orthopantomo N-70, o centro do côndilo mandibular deveria ser
deslocado 67 mm anteriormente da sua posição padrão e desviado 10 mm em
direção ao plano sagital mediano para que o mesmo possa situar-se dentro da área
focal ( zona de nitidez ) do aparelho.

UPDEGRAVE 71 (1971) citou que as estruturas que exibem maior
distorção e indefinição na radiografia panorâmica convencional são os ramos
mandibulares com seus côndilos e processos coronóides, e descreveu duas razões
básicas para distorção das imagens do ramo mandibular na radiografia panorâmica
convencional com o aparelho Panorex :

1 — o ramo está posicionado fora da área ou plano focal
2 — o ramo está posicionado diagonal e não perpendicular ao feixe
principal do RX central.

A radiografia panorâmica utiliza o principio da

tomografia onde as

estruturas dentro de uma camada ou secção escolhida (área ou plano focal) são
projetadas sem distorção no filme, enquanto que, as estruturas adjacentes que se
relacionam são grosseiramente distorcidas. Quanto maior a distância além desta

área, maior a distorção.
Portanto, quando um adulto médio é posicionado para uma exposição
convencional com o aparelho Panorex , o ramo mandibular cai fora da area focal, a
qual tem uma largura de aproximadamente 0,5 polegadas . As cabeças dos condilos
menores, e os ramos mandibulares mais próximos são posicionados na area focal, o
que explica porque

o

são

ramo mandibular de crianças

geralmente mais

precisamente registrados que aqueles de adultos bem desenvolvidos .
Quanto mais perpendicularmente o feixe passar pelas estruturas
anatômicas, menor será a distorção da imagem radiográfica. Quando um paciente

de tamanho médio,

é posicionado para uma exposição normal, o feixe passa

através do ramo numa direção obliqua,
estreitada

anteroposteriormente.

produzindo assim uma imagem a qual é

Quanto mais

divergente

o

ramo,

proporcionalmente mais estreita ficará a imagem radiográfica.

0 autor concluiu, então, que a não definição e a

distorção do ramo

mandibular como vista nas radiografias convencionais com o aparelho Panorex,
pode ser muito mais reduzida e em alguns casos completamente eliminada se

o

ramo puder ser posicionado dentro da área focal e alinhado de modo que o feixe
principal do RX central passe por ele em um ângulo reto durante maior tempo da

exposição.

GONÇALVES & MILEER 3 0 (1974)

relataram que todas as técnicas

radiograficas requerem que o feixe principal do RX central atravesse os ossos do

crânio e da face a fim de projetarem uma imagem do côndilo mandibular e isto cria
um complexo a ser analisado.
Citaram que muitas técnicas

radiograficas

para

avaliação

da

articulação temporomandibular tem sido descritas e usadas para eliminar fisicamente

estruturas anatômicas as quais impedem adequada visualização radiografica da
articulação, mas pouca atenção tem sido dada quanto à variação na morfologia e
angulação dos ctindilos individualmente, de modo que uma visualização não

distorcida das estruturas possa ser oferecida.
Procurando avaliar a efetividade de representação da imagem do
ciindilo, em diferentes técnicas radiograficas, usaram 06 crânios secos ( 12 côndilos)

e criaram 24 defeitos nestes côndilos, divididos em dois grupos: pequenos e
grandes. Foram testadas 7 técnicas radiograficas: técnica panorâmica, técnica Gillis,
técnica McQueen, técnica Updegrave, técnica inferior-superior (submentalvertex),
lamimnografia corrigida ântero-posterior (C.A.P.L.), e laminografia lateral corrigida
(C.L.L.), quanto a efetividade em demonstrar estes defeitos criados. Uma variedade

de côndilos foram selecionados para avaliação com relação ao tamanho, tão bem
como angulações vertical e horizontal. Os defeitos criados variaram grandemente
com relação ao tamanho e localização. Após exame de cada defeito criado nos
côndilos com cada uma das técnicas radiograficas,

os defeitos criados foram

preenchidos com amálgama de prata e re-examinados com as mesmas técnicas
radiograficas.

As radiografias de cada côndilo foram então comparadas para

visualização dos defeitos.

Observaram que a técnica que obteve o melhor grau de visualização
de todos os defeitos foi a laminografia corrigida ântero-posterior. Defeitos
radiolúcidos pequenos (3 a 11 mnl foram de difícil visualização, ao passo que se os
mesmos eram preenchidos pelos artefatos radiopacos, qualquer uma das técnicas
permitia boa visualização. Os pequenos defeitos se localizados na extremidade dos
côndilos eram mais detectáveis que se situados centralmente; e concluíram que a
morfologia condilar é altamente variável e enquanto há uma alta incidência de
simetria bilateral de tipo condilar, há uma baixa incidência de simetria dos ângulos
condilares combinados.
TRONJE & WELANDER

67 (1981)

buscaram em seu trabalho

calcular matematicamente a di3torção de imagem esperada nas radiografias
panorâmicas rotacionais de objetos tridimensionais. Concluíram que os efeitos de
distorção da imagem radiográfica são inerentes à radiografia panorâmica, porque a
imagem final da radiografia panorâmica é resultado de projeções combinadas em
duas dimensões: horizontal e vertical. Na camada central da imagem radiográfica , o
fator de magnificação de ambas as dimensões horizontal e vertical é o mesmo,
dando como resultado, imagE ns mais fiéis das estruturas com relação ao
comprimento e altura das mesma s. Entretanto, fora desta camada de corte central,
os fatores de ampliação das dimansões horizontal e vertical não são os mesmos,
resultando em imagens distorcidas. As dimensões horizontais são as mais
susceptíveis a erros de ampliação ou diminuição da imagem, pois as mesmas são

dependentes da velocidade do filme em relação ao feixe de RX.
TRONJE68'69' 7° (1932) fez considerações baseadas em modelos
matemáticos envolvendo a velocidade do filme e a largura do colimador linear,

concluindo que o detalhe das radiografias sera melhor quanto mais sincronizados
forem os movimentos e verificou que nas dimensões verticais, o fator de ampliação

é uma função linear e nas dimensões horizontais é "não linear" , aumentando em
direção ao centro de rotação e diminuindo em direção ao filme. No centro da area
de corte, os fatores horizontais e NA erticias são os mesmos, concluindo que medições
horizontais não devem ser feitas c.aso referências seguras não forem conhecidas e
introduzidas na obtenção das radiografias.
CHOMENK0 21 (1982)

citou que a aparência da pantomografia da

A.T.M. varia grandemente, dependendo da posição do paciente, e que para avaliar
corretamente a A.T.M. é requendia uma completa análise tridimensional da mesma.
A chave para enter dimento das variações nas pantomografias está
relacionada com a zona de nitide;:, feixe de raio X,

e a posição da articulação para

cada máquina, pois apenas as estruturas posicionadas na zona de nitidez são
vistas claramente, enquanto estruturas fora desta zona estão borradas ou
distorcidas. Alterando o movimento e a direção do feixe em relação a A.T.M., há
mudanças na definição da imagrn radiografica. Discrepâncias pantomográficas
também variam com

o tipo de máquina radlográfica usada.

E

na prática,

discrepâncias induzidas por diferentes tipos de máquinas são menos severas que
aquelas causadas por erns de posicionamento. Relatou também que
pantomografias convencionais mcstram apenas o lado mediolateral da A T M Com
a mandíbula na posição padrão

o côndilo, a fossa e a eminência articular são

projetados ao filme obliquamente e sua verdadeira relação não é vista. Sugeriu
assim, um exame radiográfico combinando vistas obliquas e de contorno para
visualização do espaço da A.T.M. e estruturas adjacentes.

Com este fim, compzirou radiografia panorâmica obliqua e de contorno,
usando um crânio humano seco posicionando-o de acordo com as instruções de

operação manual do aparelho de RX Orthopantomograph 5 ( SIEMENS). A posição
padrão (método de exposição N) dos maxilares oferece uma projeção obliqua da
A.T.M. . Um posicionamento especial modificado do maxilar (método de exposição
S) oferece projeção do contorno c a articulação. Marcas radiopacas foram feitas nos
polos medial e lateral do c6ndilo tão bem como, na extensão medial e lateral da
eminência articular.
Resumiu que o valor da pantomografia para visualização das formas da

A.T.M. e o posicionamento do cep-1dd° está dependente da colocação da A.T.M. mais
precisamente na zona de nitidez e concluiu que:

1. Projeção obliqua :rnétodo de exposição N) é melhor para mostrar os
polos medial e lateral do c6ndilo mandibular, espaço da A.T.M. , e espaço articular .
2.

Projeção de contorno (método de exposição S) é melhor para

demonstrar os lados posterior e anterior do c6ndilo mandibular,

relação c6ndilo-

fossa, e posição do c6ndilo mandlbular.
3.
características

Discrepâncias d imagem são facilmente detectadas quando as
usuais

radiográficas da A.T.M. não são

posicionada muito à frente da ;Eona de nitidez,

vistas. Uma

A.T M.

ficará encurtada e levemente

borrada, enquanto que a A.T.M. posicionada muito para trás desta zona sera

alongada e severamente borrada.
CHILVARQUER17 (1983)
que compõem a região da A.T.M ,

buscou examinar as estruturas anatômicas

utilizando a elipsopantomografia (uma variação

da técnica pantomográfica) a fim de verificar se existe influência das distâncias

10

intercondilares, a altura da pele, quando do posicionamento da cabeça do paciente
em relação ao aparelho de RX. A lmostra constou de 85 indivíduos leucodermas em
idades entre 20 e 30 anos, com distancias intercondilares que variavam de 10 a 14
cm

e

todas as radiografias seguiram as recomendações técnicas da

elipsopantomografia, variando as angulações em 0 0 , 10°, 20° e 30°. Concluiu que
para obtenção de uma imagem radiografica de boa qualidade

é necessário

considerar a distância intercondilar individual de cada paciente para determinar o
correto desvio da cabeça do paciente ( em 0°, 10°, 20 0 ou 30° ) quando do seu
posicionamento no aparelho de RX.

WELANDER 74 (1985) atribuiu todas as distorções que ocorrem nas
radiografias panorâmicas ao fato de dois focos diferentes determinarem as
dimensões horizontais e verticais, e afirmou que os fatores de ampliação e distorção
são inerentes as técnicas pantomcigraficas não podendo ser eliminados.

AQUILINO & MATTESON

7 (1985)

realizaram um estudo com um

crânio seco radiografando três diferentes técnicas da radiografia transcraniana
lateral obliqua para avaliação da posição do cemdilo mandibular.
Citaram que a posigJo dos côndilos mandibulares na fossa glenbide é
um importante fator no plano de tratamento das desordens da A.T.M., dor e
disfunção miofacial, e reabilitação oclusal. Entretanto, a interpretação da posição
condilar em radiografias e a utilicade destas informações radiograficas em relação
aos vários procedimentos de tratamento é ainda controverso. Relataram que muitos
pesquisadores têm indicado que c , grande número de variações anatômicas normais
torna impossível prever a localiz3gão precisa do ctindilo ou medir as verdadeiras
distancias entre pontos no côndilo e na fossa articular, e concluíram que as

radiografias da A.T.M., dentre elas a radiografia panorâmica, podem apenas
registrar uma relativa posição das estruturas da .A.T.M. e que nenhuma tentativa
deveria ser feita para obter mediçt es diretas do espaço articular.

LARHEIM4

'

(

1986)

Investigou a reprodutibilidade de

mandibulares (vertical, horizontal)

variáveis

e medidas angulares a partir de repetidas

exposições de radiografias panortmicas (06 radiografias panorâmicas obtidas de 3
pacientes) com

o aparelho Orthopantomograph 5 (SIEMENS);

veracidade destas variáveis ccm

o

e

estudou a

filme panorâmico de 5 crânios secos ,

comparando estes valores com os registrados diretamente nos crânios.
Pinos metálicos fciram inseridos na mandíbula para facilitar

o

reconhecimento dos pontos de ref rência no crânio seco.
Comparando a radiografia panorâmica

e

a dimensão real da

mandíbula, observou uma magnif cação da imagem de aproximadamente 18 a 21 %
para as dimensões verticais. Estes dados concordaram com estudos anteriores
sobre verificação do comprimento dos dentes , e concluiu que as medidas verticais
são confiáveis desde que o pacier te esteja corretamente posicionado na máquina
O ângulo goniaco 'oi virtualmente o mesmo quando visto no filme
panorâmico ou a partir das mandíbulas secas. Os valores para o ângulo goniaco são
de particular interesse pois os cefalogramas laterais não permitem registros
confiáveis deste ângulo,
reconhecimento

e

e a superposição dais imagens cria dificuldade no

medida dc ângulo individual. Esta desvantagem não

encontrada na radiografia panorâmica, a qual têm sido relatada ser mais precisa que
o RX cefalométrico na determinação do ângulo goniaco.
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As variáveis horizontais foram claramente

menos confiáveis,

apesar

do posicionador da cabeça . Esta distorção é influenciada não apenas por um fator
de projeção mas também por um fitor de" movimento ".
Nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada entre a

reprodutibilidade dos lados direito

esquerdo

CHILVARQUER & FREITAS 18 (1987) realizaram um estudo a fim de
determinar mais precisamente quEil a influência que o posicionamento da cabeça do
paciente em diferentes graus de rotação teria na obtenção de uma ótima imagem da

A.T.M. na radiografia panorâmica.
Foram selecionados aleatoriamente 85 estudantes de 20 a 30 anos e
foram realizadas 4 radiografias para cada paciente, variando em 0°, 10°, 20° e 30 0 ,
a inclinação da cabeça do paciente . Os pacientes foram divididos em 5 grupos de 5
pacientes de acordo com a distancia intercondilar de. 10, 11, 12, 13 ou 14 cm .
Concluíram que a distância intercondilar individual de cada paciente
influencia a quantidade de rotação necessária para obtenção de uma ótima imagem

radiografica.
HABETS & BEZUUI2 31 (1987) considerando como desvantagem da
ortopantomografia a insegura inte -pretação das areas dos c6ndilos na A T.M. e dos
ramos mandibulares, realizaram um estudo para avaliar a veracidade da informação
bilateral destas estruturas.
Para

tanto,

usaram um

representar a mandíbula humana,

modelo

experimental construido para

e alterando a posição do modelo num plano

horizontal do ortopantomógrafo, obtiveram 9 diferentes imagens, as quais foram

I 2,

analisadas quanto â variações d(? magnificação vertical, com ênfase na região do

côndilo mandibular.
Obtiveram como resultado variações verticais, entre o lado direito e
esquerdo, menores que 6 % na posições que haviam sido alteradas menos que

10 mm da posição originalmente centrada da mandíbula no aparelho de RX.
Concluíram que assimetrias condilares dentro de uma diferença de 6%
poderia, portanto, ser apenas devido á falhas técnicas , e uma diferença entre o lado
direito e esquerdo do côndilo de mais de 6% medido na ortopantomografia indicaria

assimetria condilar.
HABETS 32 (1988) baseado em seu trabalho anterior HABETS et al 31
(1987) , onde observou ser aceitável uma diferença entre os tamanhos do ceindilo no
sentido vertical em até 6% nas ortopantomografias, quando houver variação de até 1
cm na posição da cabeça, buscou avaliar em 152 ortopantomografias de pacientes,
as medidas verticais do c;tindilo e altura do ramo, e encontrou uma diferença
estatisticamente significante entre pacientes de um grupo que recebiam atendimento

odontológico

de rotina

com

aqueles que apresentavam Desordens

Craniomandibulares com relação a simetria da altura condilar. Os que apresentavam
Desordens Craniomandibulares obtiveram os maiores valores quanto ás assimetrias

condilares.
CHILVARQUER & LANGLAIS 19 (1988)

citaram que desde os

primeiros trabalhos de Paatero en 1950, para desenvolver radiografia panorâmica

dinâmica, muitos têm utilizado esta técnica para visualizar a A.T.M. e

explicam que

durante o movimento que ocorre na exposição das radiografias panorâmicas, o raio
central do feixe de Raio X forma um ângulo com as estruturas anatômicas de

interesse

e o

melhor direcionamento deveria ser com o feixe central o mais

perpendicular possível as estruturas. Entretanto, na pratica verdadeira, o angulo do
feixe central raramente é de 900 . O angulo central que ocorre na região dos pré
molares é de aproximadamente 110 a 120 graus e é seguido de uma diminuição do
angulo entre 40 a 70 graus na area do ramo ascendente da A.T.M.,

e é esta última

angulação que é responsável pela projeção obliqua da A.T.M. .
O angulo entre o feixe central e o longo eixo da cabeça do
côndilo é de 30 graus, e o cendilo esta internamente ao plano central da
camada de imagem, nas radiografias panorâmicas convencionais com

o

aparelho PANORAL.
A posição sugerida pelo fabricante para visualização da A.T.M. ,
posiciona a A.T.M. ainda mais medial ao plano central da camada da
imagem,

o

que aumenta a ampliação, especialmente na dimensão

horizontal. 0 angulo antra o feixe central e o longo eixo da cabeça do
ceindilo é ainda desfavorável, Gorn um aumento agora para 35 graus.
Propuseram uma técnica radiografica na qual o paciente é posicionado
para frente e lateralmente do lad d oposto ao lado a ser examinado, em relação a
posição original, a fim de que a A.T.M. seja posicionada dentro do plano central da
camada de imagem, e o feixe central fique alinhado com o longo eixo da cabeça do
côndilo. Esta posição deveria ofelecer um mínimo de distorção com um máximo de
definição da imagem radiografica.
Para avaliar a técnica proposta usaram um crânio seco como amostra,
e compararam a técnica radiografica proposta, com uma radiografia panorâmica

convencional e uma radiografia panorâmica conforme a técnica preconizada pelo
fabricante
As maiores estrutt.ras anatômicas que compreendem a região
da A.T.M. (a cabeça do côndilo, os limites anterior , superior e posterior da
fossa glenoide, espaço articular e a eminência articular do osso temporal)
foram comparadas nas radiografias feitas com as 03 diferentes técnicas.
Os resultados obticos foram os seguintes:
1. Numa radiografia do crânio feita com a técnica panorâmica
convencional, a cabeça do côridilo é vista, mas a linha cortical superior

é

difícil de distinguir, as porções superior e posterior da fossa glenoide são
difíceis de visualizar e a superposição da

coluna cervical e

do arco

zigomatico torna muito difícil a avaliação do espaço articular.
2.

Com a técnica da A.T.M. recomendada pelo fabricante ha

uma modesta melhora na imagem da cabeça do côndilo, e o contorno
cortical

é observado de urn ado mas não do outro. A imagem da fossa

glenáide é similar a imagem produzida com a técnica

convencional,

e

superposição do arco zigomat co interfere com a visualização das porções
superior e posterior. Consequentemente o espaço articular é ainda difícil de
avaliar. 0 contorno cortical do côndilo dos pacientes é geralmente bem
visualizado na posição de abertura bucal.
3. Na nova técnica proposta pelos autores para visualização da
A T M. as projeções da cabeça do ctinclilo, os limites anterior, superior e

posterior da fossa glenáide, o espaço articular, e a eminência articular do
osso temporal são bem de&.:ritos

e facilmente distinguíveis. Um grau

aceitável de ampliação é visto na técnica panorâmica proposta,

e

um

minimo de superposição das eEtruturas adjacentes esta presente.
Concluíram que posicionando

o

paciente para frente

e

lateralmente distante do lado a ser examinado torna possível visualizar a
região da A.T.M. nas radiDgrafias panorâmicas com maior exatidão
anatômica, menor distorção, menor ampliação, e

maior nitidez que

o

conseguido com a técnica para A.T.M. recomendada pelo fabricante,
confirmando a observação de 1)utros autores em que a verdadeira forma e
posição do ramo mandibular e da A.T.M. seria melhor representada por uma
aproximação diferenciada entre o aparelho panorâmico e estas partes do
maxilar. Relataram também que a projeção descrita no presente estudo
resultou numa imagem que pode ser considerada similar a Tomografia
Lateral Corrigida (técnica radiografica de escolha), mas com um fator maior
de ampliação radiografica.

CHILVARQUER & NcDAVID" (1988) citaram que quando o paciente
esta adequadamente posicionado em relação ao aparelho panorâmico, a variação
entre a posição dos dentes e ci plano central da camada de imagem é muito
pequena, entretanto, a região do ramo mandibular ascendente

e da A.T.M.

geralmente posiciona-se do lado de fora ou de dentro deste plano central da camada
de imagem, dependendo do aparelho. Combinado com a angulação obliqua do
feixe, resulta em imagens distorc das destas estruturas e recomendaram a técnica

radiográfica

panorâmica

para visualização da A.T.M., preconizada

CHILVARQUER 19 (1988), em lue

por

o paciente é posicionado para frente e

lateralmente, distante do lado que esta sendo examinado. Isto resulta numa imagem
da A.T.M., que é bem definida e 1:om minima distorção, quando comparada com a
projeção radiografica usual da A.T M. , nas radiografias panorâmicas.

LEARY & JOHNSON 42 (1988 ) realizaram um estudo de revisão
bibliográfica com relação aos diferentes tipos de técnicas radiograficas indicadas
para a região da A.T.M. . Relataram a necessidade de controle e ajuste de algumas
variáveis tais como: posicionamento correto do paciente, angulação, tempo
exposição, dose de radiação e variação anatômica,

de

para obtenção de uma boa

imagem radiografica. Citaram dois grandes problemas com relação a falta de
qualidade radiografica nas radiogr)fias transcraniar as:
1. Superposição de outras estruturas ósseas, tais como: porção
petrosa do osso temporal sobre o côndilo mandibular.
2. Direção do feixe principal de raio X não ser projetada paralela ao
longo eixo do côndilo mandibular.
3 Variações quanto ao tamanho do crânio, forma e estruturas ósseas
de diferentes indivíduos e entre lados opostos de urn mesmo indivíduo.
Estas variações resLItam em imagem sem nitidez e com distorção do
côndilo mandibular em relaçac a fossa articular, levando a radiografias

corn

qualidade ruim de diagnostico e do baixa reproducibilidade.

WELANDER & TRONJE75 (1989)

citaram que nas radiografias

panorâmicas dos maxilares há desvios de projeção das imagens e dependendo do
equipamento, este desvio geralmente é de 20 0 a 30° na região dos prémolares,

IS

podendo chegar a 40° na região (la A.T.M. . Concluíram assim, que a projeção da

A.T.M. na radiografia

panorâmica 6, de fato, não uma real projeção lateral , mas

uma projeção obliqua lateral vinda da região anterior.
HABETS 33 (1989)

ortopantomografia

de

31

comparou os achados da tomografia lateral e da

pacientes do sexo

feminino

com Desordens

Craniomandibulares e observou que a ortopantomografia padrão apresenta um grau
de distorção e ampliação na regiao do ramo mandibular e do c6ndilo, devido este
ficar mascarado pela margem lateral da fossa glenáide e pela raiz do arco

zigomatico. Sugeriu um correto riosicionamento do paciente no aparelho de

RX

ortopantomografico a fim de reduzir distorções, e controlar a ampliação vertical.
Justificou que as distorções de imagem nos ortopantomogramas da A T M. ocorrem

quando a direção do feixe não esta paralela nem perpendicular ao longo eixo do
cõndilo e que para evitar superp Dsição das estruturas anatômicas que interferem
com a visualização da A.T.M. o feixe precisa passar obliquamente pela articulação.
Também a técnica ortopantomografica falha na correta orientação individual do

c6ndilo; produzindo distorção da imagem por mudanças anatômicas e ou por soma
de sombras (superposições) na area da A.T.M. o que pode esconder patologias
Concluiu assim, que a tomografia em comparação com a ortopantomografia,
superior em veracidade e reprodutibilidade da imagem radiografica.
FREITAS & FENYO• PEREIRA 25 (1990) relataram que uma vez que a
região da A.T.M. localiza-se na extremidade superior da mandíbula, ela reflete

processos patológicos do osso mandibular ou de seus componentes dentários e
citaram que a radiografia panorâmica fornece excelentes informações sobre a
mandíbula e a dentição,

e per resultar numa projeção lateral de ambas as

articulações; isto a torna importante para a avaliação da simetria mandibular

Entretanto, para que a radiogrefia panorâmica torne-se um excelente meio de
exame das alterações da A.T.NI., é necessário uma

modificação da técnica

radiográfica.

Existe uma preocupação entre os autores no que diz respeito ao
emprego das radiografias panorâ m icas para observações das estruturas do ramo
ascendente, processo coronáide E ctindilo mandibLlar. Compararam as informações
que se pode obter desta radiografia panorâmica modificada para a A.T.M. com
aquelas obtidas pela radiografia transfacial e ressaltaram que a técnica

panorâmica

modificada oferece melhores observações das estruturas que compõem a A.T.M.,
devido ao menor grau de superposição e maior detalhe, uma vez que a técnica
baseia-se nos princípios da Tomografia.

SANDERINK & VISSER 61 (1991) citaram que imagens obtidas de
radiografias panorâmicas sempre mostram certa quantia de distorções devido a
discrepância entre as magnificaçties horizontal e vertical. 0 grau de distorção é

dependente da distância do objeto ao plano central da camada de imagem. Além
desta distorção, a razão mais comum para resultados inadequados são o pobre
posicionamento e a falta de cooperação do pacienie.

FERREIRA & OLIVEIRA 23 (1992)

estudaram as ampliações das

imagens radiográficas através do :;istema elipsopantomográfico utilizando o aparelho
" Panex E " em grupo de indivíduos leucodermas. Efetuaram mensurações lineares

através de pontos de referência,

com a elaboração de pantomogramas

nas

radiografias elipsopantomográficas obtidas. Os resultados demonstraram haver
diferença estatisticamente signifii•;ante entre os pontos considerados em estudo.

tendo ocorrido predominância de ampliação de imagens radiográficas. Dentre os
pontos de referência estudados 'Delos autores esta o ponto do côndilo mandilbular
(ponto condilio) , determinado por ele como sendo o ponto mais alto da curvatura do

côndilo mandibular, a fim de me dir as distâncias bi-condilares. Para este ponto,
obteve 76% de porcentagem de ampliação; e para as distancias bi-goniacas (Ponto

gônio foi obtido no ângulo mandibular através do encontro com a bissetriz do ângulo
formado pelas tangentes à borda posterior do ramo ascendente e a borda inferior da

mandíbula) obteve 112,5% de porcentagem de ampliações. As medidas da
elipsopantomografia foram comparadas com as obtidas da medição direta com
compasso de Bertillon nos individ,Jos da amostra (craniometria).
As ampliações radiograficas dos pontos considerados, encontradas
pelos autores, estavam dentro das médias oferecidas por diversos autores em que
nas radiografias convencionais os fatores de ampliações verticais e horizontais são
equivalentes, e nas pantomografias estes são acrescidos de um fator relevante, ou
seja, a velocidade da movimentação do filme . Observaram também principalmente

ampliações horizontais nas radiografias devido ao fator movimento, e que o
posicionamento do indivíduo no aparelho é componente importante na obtenção das
radiografias já que uma colocaçao incorreta da cabeça acarreta distorções, e

a

região anterior é a mais afetada e a menos prejudicada é a região posterior.
CARVALHO 15 (1992) em sua tese de doutorado, buscou comparar as

ampliações

dos segmentos

osseos crânio-faciais,

em traçados obtidos em

radiografias panorâmicas de ambos os princípios, ortopantomográfico e

elipsopantomografico, corn as nensurações obtidas em crânios, por meio da
craniometria. Utilizou-se de 50 cranios de adultos, de ambos os sexos, pertencentes

a Faculdade de Odontologia da L SP, para obtenção de várias medidas de largura,
altura, comprimento e ângulo da mandíbula, as quais foram comparadas com as
medidas obtidas pelos pantomogramas realizados pelas duas técnicas radiográficas
acima citadas.
Observou que as radiografias panorâmicas apresentavam diferentes
graus de ampliação nas diversas dimensões lineares (horizontal

e vertical) e

concluiu que:
1obtidos com

Houve variação estatisticamente significante entre os resultados
o

emprego dos dois sistemas pantomograficos (elipso

e

ortopantomografico) em um mesm 3 crania
2-

As medidas d a largura, altura

e

profundidade ampliaram

significantemente em ambos os sistemas pantomograficos
3-

A medida C-C (Condilio-condilio), teve maior ampliação de imagem

no sistema elipsopantomografico.
4-

A medida M-CC (Mento- linha bicondilar) encurtou a imagem em

ambos os sistemas pantomografic)s.
5-

0 angulo mandibular nas radiografias panorâmicas reproduziu as

mensurações craniométricas.

KJELLBERG & EKESTUBBE 37 (1994)

buscaram desenvolver e

aplicar um método confiável a fim de medir Os efeitos de lesões condilares
quantitativamente em radiografiaE, panorâmicas e para isto usaram três diferentes
tipos de máquinas e dois crânios secos os quais foram expostos radiograficamente
em 6 posições diferentes em cada máquina e foi calculado um tamanho relativo do
côndilo em relação a altura do raffia

Citaram que a radiografia panorâmica rotacional é largamente usada
na clinica odontológica por ser simples e apresentar baixa dose de radiação para o
paciente. Entretanto, as

med das nas

radiografias panorâmicas incluem

consideráveis erros metodológicoE. Dentro da camada central o plano de imagem é
livre de distorção, o que significa que o fator de magnificação é o mesmo em ambos
os planos horizontal e vertical. Objetos fora desta camada, entretanto, aparecerão
distorcidos na imagem devido a diferença entre a velocidade do filme e a velocidade
de projeção do objeto no filme. Almagem panorâmica é portanto afetada por ambos
erros de

magnificação

e

de

deslocamento.

As

distâncias

horizontais

são

particularmente não confiáveis como um resultado da variação não linear na

magnificação de diferentes profundidades de objetos, enquanto que as distâncias
verticais são relativamente confiáveis.
Sugeriram que as medidas quantitativas nas radiografias panorâmicas
deveriam ser abandonadas e que

a reprodutibilidade das medidas verticais e

angulares é aceitável desde que a posição da cabeça
corretamente posicionada. Consideraram essencial

do paciente esteja

e concluíram que deve ser

usado o mesmo tipo de máquinEi panorâmica em estudos longitudinais, uma vez
que, diferentes máquinas panor§micas têm diferentes geometrias de projeção,
resultando em diferença na

magnificação

e na quantidade de distorção e

deslocamento das estruturas.

CARVALHO & VAROLI

16

(1994)

realizaram um estudo com 50

crânios de adultos, de ambos os sexos, portadores ou não de dentes, a fim de
estudar as ampliações dos segmentos ósseos crânios faciais em radiografias
panorâmicas utilizando dois sistemas

pantomograficos:

o

elipso

e o

ortopantomografico e compararam com as medidas obtidas em crânios pela
craniometria. As mensurações lineares e angulares foram aferidas, após desenho
das estruturas anatõmicas rela ionadas a pesquisa, com a elaboração de
pantomogramas das radiografiaE, panorâmicas obtidas. Os resultados obtidos
mostraram que as radiografias panorâmicas apresentam diferentes graus de
ampliação nas diversas dimensõe3 lineares (horizontal e vertical), com exceção da
medida do angulo mandibular, qua reproduziu as mensurações craniométricas nos
dois sistemas pantomograficos. As medidas de largura, altura e profundidade
ampliaram-se em ambos os sistem as pantomográficos.
Relataram que a radiografia panorâmica é um meio auxiliar de
diagnóstico adequado

para a maioria dos procedimentos em odontologia. A

simplicidade de operação, a ampla cobertura da area examinada, a capacidade de
projetar estruturas anatõmicas eni sua relação normal com reduzida superposição
de partes que interferem e a baixa dose de radiação são algumas razões para sua
crescente aceitação.
Concluíram

que a interpretação de uma radiografia panorâmica

depende de um conhecimento de anatomia radiografica do complexo dento-maxilomandibular, pois borramentos, distorções
radiogra fi as panorâmicas e

e

artefatos estão presentes nas

que há limitações da zona tomografica dos sistemas

pantomograficos havendo necess dade de um correto posicionamento do paciente
durante a exposição para evitar borramentos e que conhecer a magnitude das
distorções das imagens pantomograficas é muito importante do ponto de vista
clinico.
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BARROS & RODE 8 (1995)

citaram o exame radiografico como um

meio essencial para a determinação das alterações 6sseas da A.T.M., entretanto, de
dificel interpretação devido principalmente a localização anatômica da referida
articulação onde, nas projeções laterais, encontra-se a porção petrosa do osso
temporal, que se localiza sOpero-medialmente à articulação,

e se superpõem

parcialmente a A.T.M. e; nas incidências antero-posteriores ha a possibilidade de
superposições dos processos rrastóides do osso temporal, que se localizam
posteriormente a articulação, ou do osso zigomatico, localizado a frente da referida
região.
Ressaltaram também que nos achados radiograficos nos deparamos
com estruturas tridimensionais p•ojetadas em dois planos, dando-nos apenas a
noção de largura e altura, faltando a terceira dimensão, a de profundidade.
DAHLSTROM

& LINDVALL22 (1996)

compararam os achados

radiograficos de 50 pacientes coin Disfunção Temporomandibular (D.T.M.)

e 20

pacientes sem Disfunção Temporomandibular (D.T.M.) em dois tipos de
radiografias: a panorâmica e a tomografia,
patológicas são

e

observaram que as características

mais comumentes encontradas nos tomogramas que nas

radiografias panorâmicas corresp)ndentes. Observaram também que a radiogra fi a
panorâmica define bem apenas c terço lateral e medial da cabeça do c6ndilo,
concluíram

e

que achados positivos na radiografia panorâmica freqüentemente

correspondem a disfunção temcromandibular (D.T.M.) , enquanto que achados
negativos não a excluem.

XIE & SOIKKONEN 73 (1996) buscaram observar a veracidade das
medições verticais dos maxilares em radiografias panorâmicas. A amostra foi

composta de 5 crânios secos e foi realizado para cada crânio, nove (9) radiografias
panorâmicas em diferentes posiçees. As posições variavam através da inclinação

do crânio 5mm para frente e para Irás e inclinado-os 5 graus para cima e para baixo
em relação ao plano sagital. Ccmo resultado obtiveram poucas alterações das
0
dimensões verticais, tendo para a; inclinações 5 para cima ou para baixo um efeito
um pouco maior que

o desvio para frente ou para trás. Entretanto, citaram a

radiogra fi a panorâmica corno uma representação distorcida e bidimensional de um
objeto tridimensional, a qual apresenta um maior ou menor grau de borramento , o
que deveria ser levado em consideração ao se fazer medições em radiografias
panorâmicas.
OLIVEIRA & VAR01.1 51 (1997) estudaram as diferenças expressivas
nas ampliações das imagens radiográficas obtidas entre os indivíduos leucodermas
e aqueles descendentes de japoneses, e obtiveram como resultados:

1. Diferença estatisticamente significante entre os grupos de indivíduos
leucodermas e os descendentes de japoneses.
2. Uma predominância de ampliações das imagens radiograficas.
Relataram que nas radiografias convencionais, os fatores de
ampliações verticais e horizontais são equivalentes e nas pantomografias estes são
acrescidos de um fator relevante: a velocidade da movimentação do filme. Enquanto
as imagens são ampliadas verticalmente pode haver diminuição no sentido
horizontal.
Definiram que as dimensões verticais são dependentes de uma
projeção que têm a fonte de radiação como foco, enquanto que as dimensões
horizontais são dependentes de urna projeção que têm o centro de rotação do feixe

como foco

funcional;

e

este ainda recebe a

influência

da velocidade de

movimentação do filme.
Concluíram que as medidas lineares são as mais indicadas para uma
interpretação mais precisa e atribi_ iram as distorções que ocorrem nas radiografias
panorâmicas ao fato

de dois

horizontais e verticais, estando

focos
03

diferentes determinarem as dimensões

fatores de ampliação e distorção inerentes as

técnicas pantomograficas não podendo ser eliminados.
BROOKS & BRAND 12 (1997) fizeram uma revisão de literatura com
relação as várias técnicas de imagem da A.T.M., seus usos e limitações, e citaram

que numa radiografia panorâmic a padrão, a interpretação das alterações das
estruturas ósseas da A.T.M. , pode geralmente ser feita apenas nas regiões das
vertentes lateral e central do ciind lo devido a orientação obliqua do feixe de Raio X
com relação ao longo eixo do cõndilo.

A representação da eminência articular e

fossa articular não é adequada para diagnóstico, a menos que sejam alterações
marcadas da forma e estrutura, devido superposição da base do crânio e do arco
zigomatico. Apenas erosões óbvias, escleroses e csteopatias do côndilo podem ser

vistas.

Relataram

que alguns aparelhos crtopantomograficos têm

técnicas

especiais para visualização da que permitem colocação das vistas abertas e
fechadas de ambos os cõndilos mim mesmo filme. Entretanto, a camada de imagem
ainda revela áreas anatõmicas mais que duas vezes a largura da cabeça do cõndilo,
o que deveria ser comparado corn a variação

de 1 a 4 mm

na largura das

camadas obtidas na Tomografia convencional. A'ém disto, efeitos de distorção os
quais não são vistos numa Tomografia convencional podem perturbar a qualidade
da imagem nas radiografias panorâmicas.

A concordância entre radiogra fi a

panorâmica e tomografia lateral eni relação as alterações ósseas é de apenas 60 a
70%.

Concluíram que se a dentificação de alterações ósseas grosseiras é o
objetivo, então a radiografia panorâmica pode ser a única imagem da A T M.

necessária para muitos pacientes, mas radiografia panorâmica é menos OW para
avaliação de assimetrias devido grau de

magnificação ser influenciado pelas

relações espaciais entre a anatomi a a fonte de radiação e o filme.
,

MONGINI 49 (1998) citou que a imagem da A.T.M. é frequentemente
uma fase importante na coleta dcs dados do paciente. Não obstante, deveria ser
lembrado que, especialmente no que diz respeito as alterações intracapsulares da
A T.M., é impossível interpretar as imagens obtidas sem conhecimento adequado e
avaliação

dos dados clínicos,

visualização de imagem,

coletados

previamente. Entre as técnicas de

o aut)r descreveu unia primeira distinção entre as

técnicas radiológicas e a ressonância magnética (R.M.) a qual, como se conhece,
não envolve a exposição do pacielte à radiação, o que torna possível a visualização

dos tecidos moles. Citou como tec;nicas radiograficas mais amplamente utilizadas
para a A.T.M. : a radiografia convencional, utilizando Projeção Transcranina Lateral
Obliqua e a Tomografia; e como rienos utilizadas a Artrografia e a Tomografia Axial
Computadorizada (C.A.T.). Descreveu Projeção Transcraniana Obliqua Lateral
como sendo urna técnica de radiclogia convencional na qual o feixe de Raio X está
direcionado a articulação em exame do lado oposto do crânio, com angulação
obliqua nos planos horizontal e vertical a fim de reproduzir a estrutura articular sem
que outras estruturas (em particular a pirâmide do osso temporal) sejam superpostas
a imagem tornando-a ilegível;

e para obter tanto quanto possível, urna direção de

incidência que coincida com a direção da parte mesiolateral da fossa glenbide e do
côndilo, inclinando-se para a frente e para trás.
A obliquidade dos raios no plano frontal visa compensar a obliquidade
que o longo eixo do côndilo geralmente têm neste plano. Uma vez que as
características anatômicas da A.T.M. são variáveis ,

é obvio que a inclinação ideal

do raio incidente não é o mesmo para todos os pacientes. Apesar disso, o autor
demonstrou que uma projeção padronizada corn inclinação de 22° no plano
horizontal e de 10° no plano frontal tem boa probabilidade de ser adequada na
maioria dos casos.
AMIR & ASJAI 5 (1998) citaram como o principal fator limitante do uso
clinico da ortopantomografia, a sua incapacidade de reproduzir as dimensões das
estruturas vistas nas radiografias, com relação ás reais dimensões das estruturas e
relataram que a posição de um objeto entre a fonte de Raio X e o filme é
responsável pela magnificação visa na radiografia. Na camada central da secção de
corte , a imagem é livre de distorço, o que signi fi ca que o fator de magnificação é o
mesmo para ambos os planos vertical e horizontal. Objetos fora desta camada
aparecerão distorcidos na imagem devido as diferenças entre a velocidade do filme
e a velocidade da projeção do objeto no filme, e devido a posição do objeto em

relação ao tubo e ao filme. A imagem panorâmica é afetada por ambos erros de
magnificação e de deslocamentc. Distâncias horizontais são particularmente não
fidedignas como um resultado da variação não linear na magnificação de diferentes
profundidades dos objetos, enquanto que distâncias verticais são relativamente
confiáveis. Distorções, deslocamento e, de um modo especial magnificação,

causam

nas dimensões das

alterações

estruturas

filmadas nas imagens

radiograficas em comparação com aquelas das estruturas reais .

Realizaram urn estudo com o propósito de avaliar a precisão das
medidas dimensionais da mandíbula em imagens ortopantomográficas e assim
avaliar sua

confiabilidade

dimensional. Diferentes

distâncias

marcadas por

marcadores metálicos foram medidas em 25 mandíbulas secas. As mesmas
mandíbulas foram então posicionadas numa máquina ortopantomografica e imagens
radiograficas destas foram realizadas. Medidas das mesmas distancias foram feitas

nas imagens panorâmicas e então comparadas corn os resultados das medidas nas
mandíbulas secas. Todos os resultados foram avaliados estatisticamente,
mostraram diferenças

significativas

entre fator de

magnificação

e

listado pelo

fabricante e fator de magnificaçac calculado, sendo o Ultimo o mais fiel

0 estudo

também mostrou que as medidas lineares feitas em apenas um lado da imagem
panorâmica da mandíbula estavam mais próximas das dimensões verdadeiras da
mandíbula seca, enquanto que medidas que se estendiam de um lado a outro da
linha média da mandíbula eram 'grandemente aumentadas devido fatores maiores
de magnificação, portanto, tais medidas não deveriam ser feitas.
Concluíram com
mandíbulas secas

e

Os

resultados das

suas imagens

panorâmicas

análises

que

das medidas nas
é possível usar a

ortopantomografia para uma medida linear de una variável vertical, horizontal ou

obliqua se esta estiver apenas ern um lado da mandíbula. Dimensões de estruturas
nas imagens radiograficas foram similares as dimensões verdadeiras das estruturas
filmadas desde que as distânc as medidas não cruzassem a linha média da
mandíbula.

AFSAR &

HAAS 2 (1998) realizaram n um estudo com o objetivo de

determinar se as referências ósseas usadas para determinação precisa da
localização do forame mandibular no bloqueio anestésico do nervo alveolar inferior
podem ser usados e verificar se as radiografias panorâmicas podem ser usadas para
este fim. Foram feitas 79 radiograiias panorâmicas e 70 radiografias cefalométricas
obliquas (45°)

e

foram examilados 11 distâncias diferentes buscando a

reprodutibilidade da imagem do forame mandibular nestas radiografias. Os
resultados mostraram que a posi0o clinica do forarne mandibular era muito variável
individualmente

e

não consistelte

com as distâncias obtidas das imagens

radiograficas . Radiografias panoi âmicas foram consideradas tão boas quanto as
radiografias cefalométricas obliquas (consideradas, ou tidas, como " padrão ouro
na localização do forame mandibular). As médias das distâncias obtidas das
radiografias panorâmicas eram maiores que aquelas das radiografias cefalométricas.
Isto indicou uma magnificação uniforme nas radiografias panorâmicas em
comparação com as radiografias cefalométricas, tanto nas direções horizontais
quanto verticais, devido mecanismo de produção da imagem. Concluíram que o
forame mandibular pode ser localizado na radiografia panorâmica, mas que sua
relação com as referencias ósseas é muito variável, e isto contribue para a taxa de
30 a 35 °A de insucesso no bloqueio do nervo alveolar inferior, devido grande
variabilidade anatômica deste ,.;om relação a precisa localização do forame
mandibular.
PETRIKOWSKI & GRACE 55 (1999) realizaram um trabalho com o
propósito de determinar se havia relação entre os achados radiogrâficos anormais

da A.T.M., idade e sexo de uma amostra de 491 pacientes, usando tomogramas

sagitais corrigidos e relataram a incapacidade de usar radiografia panorâmica para
diagnóstico de anormalidades da A.T.M. , considerando-a de utilidade limitada para
diagnóstico.
SCHIMMING & ECKELT 62 (1999 realizaram um estudo com a
)

finalidade de comparar a fidelidade de diagnóstico da radiografia panorâmica
convencional, da radiografia Póstero -Anterior e

da Tomografia Coronal

Computadorizada nos casos de fratura do processo condilar. Todas as radiografias
detectaram os traços de fralura , mas apenas a Tomografia Coronal
Computadorizada pôde corretamente classificar as fraturas altas do cabeça do
côndilo.

2.2. IMAGEM

DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (A .T. M.) NA

TELERRADIOGRAFIA I3E PERFIL

BROADBENT" (19:1) valendo-se de conceitos e conhecimentos

preestabelecidos pela craniometria , uma especialidade da Antropologia, aliou seus
precisos métodos à pratica ortockintica e idealizou um dispositivo semelhante ao
craniostato utilizado na Antropologia para a mensuração de crânios secos, a fim de
padronizar e permitir que a cabeça permaneça o mais imóvel possível durante a
tomada da radiografia cefalométrica em norma lateral. 0 cefalostato idealizado pelo
autor, padronizou o método de mensuração em radiografias da face, estabelecendo
uma avaliação cientifica para os problemas ortoclônticos. Permitiu também que as
radiografias seriadas passassem a ser consideradas na observação do crescimento
e na avaliação dos tratamentos ortodemticos.
SMITH & HARRIS" (1970)

enfocaram a dificuldade de visualização

radiografica da região da articulação temporomandibular e particularmente do
côndilo mandibular. Justificaram estas dificuldades devido a densidade e espessura
dos tecidos superpostos e as limitações anatôm'icas determinadas pela superposição
de outras estruturas ósseas bastantes densas sobre a região do côndilo mandibular.
Citaram também diversas técnicas utilizadas para a melhor visualização destas
estruturas, cada qual com suas limitações, relacionando suas indicações e
diagnósticos possíveis.
KLEIN & BLATTERFEIN 38 (1970)

realizaram a dissecação de mais

de 200 cadáveres e fizeram urn estudo radlografico em 100 destes, a fim de
examinar e aumentar seus conhecimentos sobre as estruturas da A.T M.,

1753o-9
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comparando a fidelidade de diferentes técnicas radiograficas com relação a
visualização do côndilo mandibular. As três técnicas radiograficas convencionais

empregadas (técnica de Acto, técnica de Updgrave e técnica de Lindblom) falharam
em oferecer uma imagem significativa da aparência tridimensional do côndilo com
formas irregulares.
Usaram também torlografia para obter informação radiografica de
maior valor diagnóstico e obtiveram as seguintes conclusões:
1. I-16 numerosas variações de morfologia condilar e é necessário o

reconhecimento da presença de

aberrações

condilares patológicas

para o

tratamento de pacientes com problemas de A.T.M. .
2. Estas variações anatômicas patológicas não podem ser observadas
(ou podem ser apenas parcialmente observadas ) em radiografias feitas num só
plano.
3. Radiografias feitas pela técnica de um só plano mostram apenas o

maior contorno das estruturas e têm validade apenas na presença de uniformidade e
simetria condilar, não sendo validas na presença de irregularidades morfológicas ou
aberrações patológicas, onde seria necessário o uso de imagens radiográficas em
multi-planos obtidas com aparelhos tomograficos.

BAUMRIND

& FRANTZ 9 (1971)

afirmaram que medidas

cefalométricas envolvem erros e classificam-nos em duas classes gerais de erros.

0

primeiro tipo é denominado "erro de projeção", que resulta do fato do filme
cefalométrico ser uma imagem bi-dimensional de um objeto tridimensional. Uma vez

que os raios que produzem a imagem não são paralelos e originam-se de uma fonte
muito pequena, os filmes cefalométricos geralmente apresentam distorções por

ampliações, estando o fator de ampliação variando conforme o plano corn
determinado ponto estudado. 0 segundo tipo é denominado "erro de identi fi cação",
que resulta da grande dificuldade de identificação de determinadas estruturas
anatômicas nas radiografias cefalornétricas.
RICKETTS 57 (1972) citou a investigação do crescimento como objetivo
inicial para o procedimento da cefalometria ressaltando a importância de estudos
com relação a reprodutibilidade dos pontos cefalométricos.
MIDTGARD & WORK 48 (1974) realizaram um estudo com o objetivo
de identificar os possíveis erros provocados por dificuldades inerentes a imagem
radiografica de perfil, para que os mesmos fossem reduzidos, evitando desta forma
erros de diagnostico e ou de avaliação radiográfica. Estudaram a reprodutibilidade
dos pontos cefalométricos e erros de medidas cefalométricas.
Relataram que pontos cefalométricos localizados no contorno do crânio
são, comparativamente, fáceis de serem identificados devido a nitidez e contraste
das radiografias, em relação as estruturas do interior do crânio, as quais são,
geralmente, menos distintas devido a superposição de detalhes anatômicos.
MARTINONI 45 (1978) buscou melhorar a reprodução radiografica da
area da porção petrosa do osso temporal nas telerradiografias de perfil empregando
"screens" intensificadores nesta região,

e

observou melhora na reprodução

radiografica dos pontos anatômiccs: (Dori° e basio e da A.T.M. . Citou que a falta de
nitidez da imagem radiografica na região mediana da base do crânio e na região da
porção petrosa do osso temporal , compromete o método cefalométrico a nível
clinico e de pesquisas na area da ortodontia. Uma vez que exposição radiológica

ótima nesta região mediana da base do crânio é insuficiente, gera segundo o autor
uma imagem caracterizada como uma" mancha branca " nesta região.
Classificou dois fatores principais que contribuem para a opacidade
radiológica desta região:
1. A extrema densidade óssea na região petrosa do osso temporal,
cuja região apresenta estruturas e pontos anatômicos importantes na cefalometria.
2. A superposição das imagens radiograficas direita e esquerda das
olivas auriculares do cefalostato nesta região.
Citou que para obter reprodução radiografica melhorada nesta região,
haveria necessidade de urn aumento na voltagem aplicada no aparelho de RX,
entretanto, esta atitude isolada refletiria com a " queima "da imagem radiografica de
estruturas ósseas menos densas como as presentes na região anterior da face
(pontos A e B, nasio, espinha nasal anterior, e outros). Para evitar tais efeitos cada
estrutura óssea que apresentasse densidade óssea diferente deveria receber uma
intensidade apropriada de exposição radiografica.
Mc:WILLIAM & WELANDER 47 (1978) relataram que o desenvolvimento
da cefalometria induz a uma necessidade crescente de localização exata das
estruturas anatômicas para melhorar os estudos quantitativos do crescimento
craniofacial, da avaliação quantitativa do efeito do tratamento e da classificaçao dos
casos ; o que implica em termos de imagem cefalcmétrica com alta resolução e alto
contraste . Concluíram que "screens" intensificadores são meios importantes para
auxiliar na obtenção de uma boei qualidade de imagem, evitando um aumento da
dose de radiação para o paciente durante exposição radiografica a fim de obter uma
melhor qualidade de imagem.

RICKETTS 58 (1978) citou que embora o RX cefalométrico forneça uma
imagem completa da cabeça, tem a desvantagem cle mostrar uma imagem obscura
da A.T.M. devido a porção petrosa do osso temporal, onde a relação do côndilo
com a cavidade glenóide aparece de uma forma não nítida.

McNAMARA48 (1984)

ao descrever

o

seu método de

análise

cefalométrica fez referência as dilculdades encontradas na localização de alguns
pontos cefalornétricos utilizados, principalmente o ponto condilio e o ponto pório
devido a proximidade destes pontos com a A T.M. de dificel visualização: e
ressaltou duas considerações sobre estas limitações:
- todo esforço possível deve ser feito para melhorar a qualidade das
radiografias de rotina realizadas pelo clinico, por exemplo: com o uso de anteparos
para tecido mole e/ou écrans intensificadores;

- o condilio em sua análise,

é usado como uma medida de

comprimento tanto para a face média como para a mandíbula , e um ligeiro erro na
estimativa desse ponto, não iria afetar dramaticamente a relação geométrica entre
as arcadas superior e inferior para o diagnóstico.
Preconizou a utilização do polio anatômico e não do p6rio mecânico
(oliva do cefalostato) para compor juntamente com o ponto orbitário o plano
horizontal de Frankfurt.
HOUSTON & MAHER 35 (1986) estudaram erros radiograficos e de

traçado nas medidas cefalométricas usando radiografias cefalométricas duplicadas
de 24 pacientes. Observaram que o número de erros de traçado foi superior ao de
erros radiograficos, considerando aqueles como os de maior dificuldade na

elaboração do traçado cefalométrico. Consideraram também que erros podem advir

também de variações no posicionamento da cabeça durante tomada radiográfica,
até mesmo corn o uso de cefalostato e citaram a dificuldade de visualização da

A.T.M. na radiografia cefalométrica em norma lateral.
O'RYAN & CROALL 52 (1987) citaram a A.T.M. como uma das
estruturas mais difíceis de serem visualizadas na radiografia cefalométrica em norma
lateral, devido a superposição da porção petrosa do osso temporal

velocidades de "screens" para

principio de diferentes

e

usaram o

obtenção de um

intensificador de imagem que permitisse visualiza;ão de estruturas do crânio com
densidades variadas num único cefalograma lateral . 0 dispositivo contêm um
"screen" de velocidade média usado para exposição das estruturas básicas , e urn
"screen" de alta velocidade para as imagens da porção densa basilar do crânio e
das regiões da A.T.M.

Os "screens"

intensificadores foram colocados na fita (

cassete ) do RX cefalornétrico , como um sistema convencional de screen-cassete e
os autores observaram uma grande melhora na visualização da A.T.M. com o uso
dos intensificadores radiograficos.

SPRINGATE & JONIES 65 (1998)
validade dos métodos

de

buscaram examinar e comparar a

Bjork e Ricketts para superposição dos traçados

cefalométricos da mandíbula para. análise das alterações que ocorrem no período
do tratamento ortodemtico e conc uiram ser o de Bjork superior ao de Ricketts por
este usar o

ponto

condilio corno

referência,

o qual apresentou

diferenças

estatisticamente significantes quanto a sua precisa identificação radiografica .

ADENWALLA & KRONMAN 1 (1988)

revelaram problemas na

localização do côndilo mandibular no cefalograma lateral traçado em oclusão
habitual ou em relação cêntrica devido a imagem da cabeça do côndilo estar

superposta com a imagem da porção basilar do osso occiptal, partes da fossa média
do crânio, e outras estruturas anatômicas em ambos os lados da fossa glenbide
Relataram também que a imagem da cabeça do côndilo no cefalogramas apresenta
uma inevitável distorção devido ao formato anatômico dos lados lateral e posterior
serem completamente diferentes. Realizaram então, um estudo com o propósito de
verificar a fidelidade de localização do ctindilo e Oho nos traçados cefalométricos.
Compararam os traçados cefalométricos realizados com o paciente posicionado com
a boca aberta , com os traçados cefalométricos realizados com o paciente
posicionado corn a boca fechada e concluíram que o cefalograma de boca aberta
deveria ser obtido e superposto ao respectivo cefalograma de boca fechada (
posição de oclusão cêntrica) para obtenção de medidas mais fiéis, pois o pbrio e o
condilio não podem ser verdadeiramente e consistentemente localizados nos
cefalogramas sagitais feitos em posição de boca fechada.
MOORE & DUBOIS 5 0 (1989) citaram que nos estudos cefalométricos
de crescimento mandibular, a localização do ponto condilio (Co) é frequentemente
usada para quantificar comprimento mandibular e a dificuldade de sua localização
nos traçados cefalométricos tem sido citada corno uma fonte de erro cefalométrico.
A utilização cio ponto articular tem sido, então, sugerida por outros autores,
entretanto, introduz a possibilidade de que o posicionamento mais anterior dos
condilos fora da fossa articular fosse medido corno um aumento do crescimento
mandibular.
Retaram a possibilidade de usar dois cefalogramas : um, em maxima
intercuspidação habitual ( M.I.H.) e o segundo em maxima aberta bucal (protusiva),
onde removendo o côndilo da fossa articular, facilitaria a localização do condilio,

entretanto, para justificar a radiação adicional o método de abertura bucal precisaria
ser clinicamente mais aceitável.
Buscaram um estudo com o objetivo de avaliar a capacidade de
identificação do ponto condilio (Cc) em uma amostra de 20 pacientes, com idades
entre 7 e 12 anos, em cefalogramas de boca aberta e fechada. Cinco ortodontistas
traçaram cada contorno mandibular, ponto condilio e a extremidade do incisivo
inferior mais anterior ( II ) . A extremidade do incisivo inferior foi traçada por ser
relativamente interpretável e serviu como um controle interno. Observaram que as
diferenças entre posições de boca aberta e fechada em relação aos componentes
horizontal (comprimento condilio-gnátio / Co-Gn) e vertical (condilio em relação ao
plano mandibular) não foram estatisticamente significantes.
Concluíram que a posição de boca aberta facilita a identificação das
estruturas sem alterar de modo significativo a localização do condilio, mas a média
de desvio absoluto de localização do condilo entre os examinadores foi de 2,3 mm
no total e quando avaliado o cefalograma de boca fechada , houve redução de
apenas 0,5 mm , portanto, o cefalograma de boca fechada parece ser adequado
para a pratica clinica e para a pesquisa.

BRAUN"

(1996)

citou que os tecidos duros da articulação

temporomandibular são difíceis de visualizar numa radiografia cefalométrica sagital,
principalmente devido a superposição da porção petrosa do osso temporal e
buscando melhorar a visualização desta região, usou um filme Denar TMJ
Orthoceph Slimline Cassete (Denar Corp., Anaheim, Calif.) em 38 pacientes Este
filme incorporou um "screer" intensificador na região da articulação
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temporomandibular

e das estruturas circundantes. Concluiu que deste modo e

possível melhorar a imagem das articulações e areas circundantes , sem sujeitar o

paciente a um aumento da radiação.

GHAFARI & JACOB:SSON-HUNT 27 (1996) citaram que a efetividade
do método cefalométrico é limitado por muitos fatores entre eles , a redução de uma
estrutura tridimensional em imagens simpli fi cadas e a dificuldade em identificar as
estruturas anatômicas que consequentemente comprometem a veracidade das
medidas cefalornétricas. Usaram uma amostra de 34 crianças com distooclusão e
empregaram 02 filmes cefalométricos para cada criança, o 1° realizado com a boca
fechada e o 2° com a boca aberta, com a finalidade de determinar a validade de

identificação da anatomia condilar e consequentemente a validade do uso dos
pontos anatômicos condilio (Co) ‘a pog6nio ( Pog)

na avaliação do crescimento

mandibular. Os resultados mostraram grande variabilidade entre os examinadores
em reconhecer a anatomia conciliar principalmente em radiografias feitas com a
boca fechada, havendo uma maior

concordância entre os examinadores no

reconhecimento da anatomia condilar em radiografias de boca aberta.
Considerando

o

condilio

como sendo a maior fonte de erro

cefalométrico, em relação ao comprimento mandibular, sugeriram 4 possibilidades
para amenizar a identificação desta estrutura:
1- usar o ponto articular (Ar) ao invés do ponto condilio ( Co).
2- usar tomogramas para obter uma imagem mais acurada do
ponto condilio ( Co).
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3- usar 2 cefalogramas, um feito com a boca fechada e outro com
a boca aberta ( ou mandíbula protuida ) para melhor localização do ponto
condilio.
4- usar "screens" intensificadcres de imagem radiográfica para a
região do ponto condilio ( Co ).

HICKMAN & SCARFE 34 (1996) relataram que a A.T.M. e as
estruturas ósseas adjacentes estão entre as mais difíceis de localizar nos
cefalogramas lal:erais. Erros relacionados à identificação dos traçados cefalométricos
podem ser devido a projeção geométrica ou à limitação do observador. Fontes de
erro geométrico incluem orientação externa e interna e erro de associação. Erros de
associação são inerentes a projeção de um objeto tridimensional,
bidimensionalmente como ocorre na região da A.T.M., devido superposição da
porção petrosa do osso temporal sobre a fossa glenoide e cabeça condilar. Por isto,
um traçado anatômico fiel, o qual é essencial para uma análise cefalométrica
baseada numericamente, é pobremente conseguida em particular aos pontos POrio,
Basio e Condilio. Erro posicionando os c6ndilos mais anteriormente poderia levar a
um erro de medida com um aumento do comprimento mandibular (condilio-gnátio
construido). Esta diferença poceria significantemente afetar a avaliação dos
resultados do tratamento, especialmente em pesquisas envolvendo aparelhos
funcionais, uma vez que determinação do comprimento mandibular é essencial para
demonstrar o crescimento mandib
Cltaram que existem técnicas radiograficas para obtenção da imagem
cefalométrica do c6ndilo , envolvendo 02 exposições, a la em oclusão habitual e a
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2a com boca aberta ou protuida. Entretanto, há conflito de opinião se tal exposição

adicional é justificável ou necessária. Outras tentativas para aumentar a definição da
região da A.T.M. , incluem o uso de " screens " intensificadores ou um aumento de
50

a

na

70 %

kilovoltagem

do aparelho. Sugeriram

o

uso de "screens"

intensificadores de velocidade rápida na região da A.T.M. e base posterior do crânio

para aumentar a densidade.
Usaram em seu trabalho 20 pacientes e

para cada um foram feitas

duas (02) telerradiografias de Perfil , uma corn "screens" intensificadores para a
região da A.T.M. e outro sem o uso de intensificadores para a região da A T M., e
estas foram avaliadas por 10 pós-graduandos em ortodontia quanto a definição da
imagem radiográfica da A.T.M. . Houve um aumento de 30 a 60 % da densidade na
região da A.T.M. com o uso do "screen" intensificador

melhorando a qualidade da

imagem. Entretanto, houve grande variabilidade no registro dos pontos da cabeça do
ceindilo e fossa glenáide, indicando pobre de fi nição. O coeficiente de variação para

cada medida foi 4 a 9 vezes maior na região da cavidade glenáide para aquele que
indicaria reproducibilidade adequada. Em conclusão, houve preferência pelo uso do
filme com "screens"

intensificaciores ,

mas

não

houve diferença clinica na

identificação dos traçados. Determinação acurada da região da cavidade glenbide

(fossa articular) da A.T.M. não é possível nem com o uso de intensificadores
radiog ráficos .

VECKI 72 (1997) citou em seu trabalho algumas limitações impostas a
técnica radiografica cefalométrica em norma lateral, dentre elas a principal sendo a
dificuldade na obtenção de imagens de qualidade da região da porção petrosa do

osso temporal,

cifindilo,

fossa mandibular

e

região

de importantes pontos

cefalométricos como o p6rio, o básio, o condilio e o articular, e propôs as seguintes
condutas para a melhora na qualidade da imagem desta técnica radiográfica. a
utilização de um método de atenuação e ou intensificação radiográfica como meio
de reduzir as grandes diferenças físicas existentes entre a densa porção petrosa do
osso temporal e as estruturas tênues da face, a utilização de aparelhos com maior
capacidade de quilovoltagem e miliamperagem, que reduzem a dose de radiação
absorvida pelo paciente e o risco de movimentação durante a incidência, grades
antidifusoras que reduzem a radiação secundária, uso de hastes verticais e olivas
auriculares confeccionadas de material radiolkido não interferindo na imagem da
região, experiência profissional e conhecimento adequado de anatomia ,que
certamente aumentam a acuidade visual.
IKAI & SUGISAKI 36 (1997) realizaram estudo de medidas de pontos
craniométricos de 33 crânios secos para verificar a relação entre o componente
temporal da A.T.M. e as estruturas facias, e nes1:e

estudo morfológico da fossa

mandibular relataram que quando se quer observar as estruturas do componente
temporal da A.T.M., medidas cefalométricas não deveriam ser usadas pois os pontos
de medidas radiográficos parecem serem sem nitidez e instáveis.
TRPKOVA & MAJOR 66 (1997) relataram que desde que Broadbent
introduziu o cefalostato em 1931, a análise cefalométrica tem sido um método de
diagnóstico padronizado na prática ortoclôntica e pesquisa. O cefalograma lateral é
usado para diagnóstico das relações craniofaciais e dentofaciais, tão bem como para
interpretar as alterações que ocorrem durante o tratamento em pacientes com e sem
crescimento. Em vista do papel chave das análises cefalométricas na prática clinica
e pesquisa, os autores consideraram importante avaliar a validade das informações
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obtidas dos cefalogramas laterais e citaram duas categorias principais de erros
cefalométricos : erros de projeção e erros de identificação. 0 primeiro vêm de
projeção geométrica do "set up" radiografico que resulta numa imagem ampliada b
dimensionalnnente da cabeça

e o segundo é introduzido quando tragados

anatômicos são identificados nas radiografias e subsequentes medidas são feitas.
Em vista destas dificJIdades, realizaram um trabalho para verificar a
magnitude do erro de identi ficação das estruturas anatômicas nos tragados
cefalométricos e encontraram que Os pontos: Ar( articular ), Ba (basio ), Me (mento)
Or ( orbitário ), Co (condilio ) e Pog (pogônio) apresentaram as maiores variações de
erros de medida.

BUSCHANG & SANTOS-PINTO 13 (1998)

citaram a importância da

correta visualização do ponto condflio (Co) na radiografia cefalométrica

e

empregaram em seu estudo os pontos anatômicos condilio e articular para avaliar
diferenças entre idade e sexo , corn relação ao crescimento do côndilo mandibular e
deslocamento da fossa glenáide durante o período da infância e puberdade , e
usaram superposições com telerradiografias de perfil.
Os resultados mostraram que o côndilo mandibular cresceu entre 0,8 e
1,3 mm posteriormente e entre 9

€

10,7 mm superiormente no período de 4 anos de

estudo. 0 ponto articular mostrou deslocamento mais inferior que o ponto condilio e
a fossa glen6ide demonstrou um deslocamento mais posterior e inferior durante o
período da adolescência em comparação com o período da infância.

3. PROPOSIÇÃO:

3.1. — A região da cabeça do c6ndilo é melhor visualizada na radiografia panorâmica

do que na telerradiografia de perfil
3.2. — A radiografia panorâmica serve como modelo auxiliar para identi fi cação da
cabeça do c6ndilo?
3.3. — Qual a porcentagem média de distorção das dimensões anatômicas

estudadas na mandíbula nas radiografias panorâmicas e telerradiografias de perfil?

4. MATERIAL E MÉTODO:

4.1 MATERIAL UTILIZADO:

PARTE I :
1 — Radiografia panorâmica de urn paciente leucoderma adulto, sexo feminino da
clinica de Ortodontia da Universidade Federal de Santa Catarina ( UFSC ).
2 —Telerradiografia de perfil de um paciente da clinica de Ortodontia da Universidade
Federal de Santa Catarina ( UFSC

PARTE II :
1 — Implantes metálicos em cabeça humana de cadaver adulto de indivíduo
brasileiro, pertencente ao acervo anatômico da Universidade Regional de Blumenau
( FURB ).
2 — Radiografias panorâmicas de " topo" da cabeça humana de cadaver.
3 — Telerradiografias de perfil da cabeça humana de cadaver.

4.2 MÉTODO:

PARTE I :
Para avaliarmos se a região da cabeça do côndilo

é melhor visualizada na

radiografia panorâmica do que na telerradiografia de perfil, foi solicitado urna
radiografia panorâmica convencional de boa qualidade, com os dentes incisivos na
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posição de "topo" e uma telerradiografia de perfil com os dentes em posição de
maxima intercuspidação habitual (NI.I.H.) de um paciente da clinica de Ortodontia da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Posteriormente foi solicitada a opinião de oito examinadores treinados ( alunos de

especialização em Ortodontia e Oriopedia Facial da Universidade Federal de Santa
Catarina) sobre a melhor visualização do côndilo, se na telerradiografia de perfil ou
na radiografia panorâmica.

PARTE II

:

Inicialmente foi realizado a disseca;ão da cabeça do cadaver seguindo os seguintes
passos :

1° Rebatimento de pele
2° Rebatimento da tela subcutânea (camada de gordura)
3° Dissecção superficial da musculatura
4° Exposição dos músculos da mastigação
5° Retirada dos músculos masseter e temporal, deixando expostos os músculos
internos: pterigoideo medial, pterigoideo lateral e a A.T.M.

6° Desinserção e ressecção de toda a musculatura, preservando a A.T.M.
7" Abertura do espaço supramenscal da A.T.M. com liberação do cemdilo do lado
esquerdo, permanecendo integra a A.T.M. do lado direito. Este cuidado foi tomado a
fim de obter uma maior fidelidade no posicionamento da mandíbula durante as
tomadas radiograficas, tendo o lado direito como referência, uma vez que a ATM
foi preservada neste lado.

8' Limpeza das regiões anatômicas correspondentes a area de colocação dos
implantes.
9° Fixação

dos implantes metálicos, nos pontos anatômicos previamente

determinados. Os implantes constituíram de pontas de alfinetes metálicos fixados
com adesivo da marca Superbond.

Os implantes metálicos foram posicionados na cabeça humana de cadaver, nos
pontos abaixo citados:

Po — p6rio anatômico (Fig. 6)
Go- G6nio- ponto obtido através da intersecção da bissetriz do angulo formado por

tangentes as bordas posterior e inferior da mandibula com o angulo goniaco (Fig. 6)
A — ponto mais posterior do côndilo ( Fig. 6)
A-1- ponto mais posterior e medial da cabeça do côndilo ( Fig.6)

B — ponto mais alto do côndilo (Fig. 6)
C — ponto mais alto do processo coron6ide (Fig. 6)

D — ponto localizado no corpo mandibular, obtido pela intersecção da linha
perpendicular à linha R1-R2 que passa pelo ponto R1. (Fig. 6)
Or — ponto orbitario, ponto mais inferior sobre a margem inferior da órbita esquerda

( Fig.6)
R1 — ponto localizado na parte mais profunda da curvatura da borda anterior do
ramo, obtido através de uma linha paralela a linha VPT (linha que passa na parede
posterior da fissura ptérigopalatina
(Ricketts 59' 29) (Fig. 1)

e perpendicular ao planto de Frankfurt)
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R2 — ponto obtido pela intersecção de uma reta perpendicular a VPT com a borda

posterior do ramo mandibular passando pelo ponto R1 (Ricketts 5929) (Fig. 2)
R3 — ponto localizado na parte mais inferior da incisiura mandibular e obtido através

de uma reta perpendicular a linha VPT (Ricketts 59.29) (Fig. 3)
R4 — ponto obtido pela intersecção de uma reta paralela a linha VPT com a base

inferior da mandíbula passando pelo ponto R3. (Ricketts 5929) (Fig.4)
Xi — ponto Xi, obtido pela intersecção das diagonais do retângulo formado pelas
linhas paralelas a VPT, que passa pelos pontos R1 e R2 e pelas linhas paralelas ao
Plano Horizontal de Frankfurt que passam pelos pontos R3 e R4 (Ricketts 59 29 i 3i6°)
(Fig. 5)

FIGURA 01 — Mostra o ponto R1 na parte mais Iprofunda da curvatura da borda
anterior do ramo. RICKETTS 59• 29.

FIGURA 02 — Mostra o ponto R2. RICKETTS59:29

FIGURA 03 — Mostra o ponto R3 localizado na parte mais inferior da incisura
mandibular. RICKETTS 59' 29

FIGURA 04 — Mostra o ponto R4 localizado na base inferior da mandíbula
RICKETTS59'29.
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FIGURA 05 — Mostra o ponto Xi localizado no centro do ramo da mandíbula
RICKETTS 59'29.

FIGURA 06 - Mostra os pontos anatômicos nos quais foram posicionados os
implantes metálicos em cabeça humana de cadáver (desenho esquemático).
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FIGURA 07 - Vista lateral esque -da do ramo da mandíbula com visualização dos
implantes metálicos ( exceto o do ponto Al ) em cabeça humana de cadáver.

FIGURA 08 - Vista lateral esquerda e

posterior do ramo da mandíbula com

visualização de todos os implantes metálicos em cabeça humana de cadáver.

FIGURA 09 — Vista posterior do ceindilo mandibular com visualização dos implantes
metálicos em cabeça humana de cadáver .

FIGURA 10 — Paquímetro ( Marca Dentaurum ) usado nas medições das dimensões
inter implantes metálicos.
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FIGURA 11 — Radiografia panorárnica com os implantes metálicos

FIGURA 12 — Telerradiografia de perfil com os implantes metálicos.
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Após colocação dos implantes metaliccs, foram realizadas radiografias

panorâmicas e telerradiografias de perfil.
As radiografias foram realizadas num centro especializado de
radiologia e obtidas de forma padronizada. As radiografias panorâmicas foram feitas
pela técnica convencional 4 , com os dentes incisivos na posição de " topo"; e as
telerradiografias de perfil foram obtidas de forma padronizada com o auxilio de
cefalostato, de acordo com a técnica preconizada por BROADBENT'', com os
dentes em M.I.H (Maxima Intercuspidação Habitual).
0 aparelho de Raio X utilizado para todas as radiografias foi o mesmo .
N.C.: PANOURA 10 -- CSU- (YOSHIDA).
Foram realizadas no total 14 radiografias panorâmicas

e

14

telerradiografias de perfil da cabeça humana de cadaver, sendo que a mesma era
retirada e reposicionada no aparelho de RX entre as tomadas radiográficas,
buscando similar erro das médias por variações no posicionamento da cabeça
durante tomada radiografica.
Todas as tomadas radiograficas e revelação das radiografias foram
feitas por uma única pessoa devidamente treinada .
As radiografias panorâmicas foram feitas

com as seguintes

especificações:
60 kvp - 6 mA - T. Expos.= 12 segs. - Filme Kodak
E

as telerradiografas de perfil foram feitas com as seguintes

especificações:
77 kvp - 10 mA - --. Expos.= 1,0 seg - Filme Kodak

A fim de comparar as distorções das imagens radiograficas nos dois
tipos de radiografias , medidas foram realizadas da seguinte forma :
1. Medição direta das dimensões inter implantes metálicos, na cabeça
humana do cadaver, com o auxilio de um paquímetro (Marca Dentaurum) , com
precisão de décimo de milimetro.
Para padronização destas medidas, as mesmas foram repetidas três
vezes com intervalo de 30 dias, entre uma medição e outra.
2. Medição das dimensões inter implantes metálicos nas radiogra fi as
panorâmicas, usando como referência o centro da imagem radiografica do implante
metálico, e empregando o mesmo paquímetro acima citado.
3.

Medição

das dimensões inter implantes metálicos nas

telerradiografias de perfil, usando somo referência o centro da imagem radiográfica
do implante metálico, e empreganc o o mesmo paquimetro acima citado.
Foram obtidas e estudadas as seguintes dimensões:
1.

Distância A-A1

2.

Distância A-B

3.

Distância A-C

4.

Distancia A-D

5.

Distancia A-Go

6.

Distância A-R1

7.

Distancia A-R2

8.

Distancia A-R3

9.

Distância A-R4

10. Distância A-X1
11. Distância A1-B
12. Distância Al-C
13. Distância A1-D
14. Distância Al-Go
15. Distância Al-R1
16. Distância Al-R2
17. Distância A1-R3
18. Distância Al-R4
19. Distância A1-X1
20. Distância B-C
21. Distância B-D
22. Distância B-Go
23. Distância B-R1
24. Distância B-R2
25. Distância B-R3
26. Distância B-R4
27 Distância B-X1
28. Distância C-D
29. Distância C-Go
30. Distância C-R1
31. Distância C-R2
32. Distância C-R3
33. Distância C-R4

34. Distância C-X1
35. Distância D-Go
36. Distância D-R1
37. Distância D-R2
38. Distância D-R3
39. Distância D-R4
40. Distância D-X1
41. Distância Go-R1
42. Distância Go-R2
43. Distância Go-R3
44. Distância Go-R4
45. Distância Go-X1
46. Distância R1-R2
47. Distância R1-R3
48 Distância R1-R4
49 Distância R1-X1
50 Distância R2-R3
51. Distância R2-R4
52. Distância R2-X1
53. Distância R3-R4
54. Distância R3-X1
55. Distância R4-X1

4.3. PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO

Dos itens referidos na Proposição desta pesquisa, somente o relativo
as possíveis distorções das dimensões anatômicas estudadas na mandíbula as
quais foram mensuradas nas radiografias panorâmicas e nas telerradiografias de
perfil e posteriormente comparadas com a mensuração real dessas medidas no
crânio, pôde ser estudado estatistiamente. Tem-se que, para determinada medida
radiografica, que

define

anatomicannente

a mandíbula, tanto a radiografia

panorâmica quanto a telerradiografia de perfil não ocasionarão distorção nessa

medida se a média obtida nas mensurações dos traçados radiográficos, segundo
cada tipo de radiografia, dessa medida radiografic:a coincidirem entre si e com a
média obtida diretamente nas mensurações da mandíbula no crânio.
A verificação da hipótese de que as três médias, duas obtidas nas
mensurações de determinada medida radiográfica nos traçados das radiografias

panorâmicas e telerradiografias de perfil e a obtida nas mensurações da mandíbula
no crânio, foram consideradas esi:atisticamente iguais entre si foi realizada a partir
do intervalo de confiança a 95% para a verdadeira média de cada traçado
radiografico.

A regra de decisão a respeito da rejeição ou não dessa hipótese, para
cada medida radiografica, foi defir ida do modo que se segue: a) se os intervalos de
confiança para as médias dos tra;ados radiograficos possuírem pontos em comum
essas respectivas médias foram consideradas estatisticamente iguais entre si e, em
caso contrario, foram consideradas estatisticamente diferentes entre si; b) se a
média obtida nas mensurações da mandíbula no crânio estiver contida em um dos

intervalos de confiança para as médias ou em ambos a média ou médias obtidas nos
traçados forem estatisticamente iguais a ela e

em caso contrario, estas forem

estatisticamente diferentes da média obtida diretamente na mandíbula no crânio. A
etapa b) dessa regra de decisão atestou a ocorrência ou não de distorções, pois,
para tanto, bastou a média obtida nas mensurações da medida na mandíbula no
crânio não pertencer a um dos intervalos para que a respectiva técnica radiográfica
provoque uma distorção na medida considerada.

5.

ANALISE DOS RESULTADOS:

A aplicação de um programa estatístico para microcomputadores aos
dados obtidos nas

mensurações

das

dimensões anatômicas da mandíbula

estudadas nas telerradiografias de perfil e nas radiografias panorâmicas derivou a
tabela 1.
Tabela 1 - Médias, desvios-padrão, limites superior e inferior do Intervalo e
valores mínimo e máximo para modidas da mandíbula e médias do crânio
(mm).

Medida
A-A 1
A-B
A-C
A-D
A-Go
A-R1
A-R2
A-R3
A-R4
A-Xi
Al-B
Al-C
Al-D
Al-Go
Al -Ri
A 1 -R2
Al-R3
Al-R4
Al-Xi
B-C
B-D
B-Go
B-R1
B-R2
B-R3
B-R4
B-Xi
C-D
C-Go

1---- Telerradiografia de Perfil ---Radiografia Panorâmica
LS Média Dev.Pd
LI
LS
LI
Média Dev.Pd
5,036 0,134 4,959 5,1131 4,071 0,182 3,967 4,1761
7,429 0,182 7,324 7,5331 5,571 0,182 5,467 5,6761
0,182 36,467 36,676
39,714 0,257 39,566 39,8631 36,571
0,267 79,917 80,2261 72,107 0,289 71,940 72,274
80,071
0,182 55,967 56,176
62,607 0,213 62,484 62,730 56,071
49,714 0,323 49,528 49,9011 44,679 0,249 44,535 44,822
0,182 25,967 26,176
0,249 28,678 28,9651 26,071
28,821
25,821
0,249 25,678 25,9651 22,607 0,213 22,484 22 ' 730
65,036 0,134 64,959 65,1131 58,000 0,196 57,887 58,1131
44,607 0,213 44,484 44,7301 40,036 0,134 39,959 40,113
9,571
0,182 9,467 9,6761 9,036 0,134 8,959 9,113
45,143 0,234 45,008 45,2781 40,036 0,134 39,959 40,1131
83,321
0,249 83,178 83,4651 71,964 0,237 71,827 72,1011
0,182 54,967 55,1761
65,250 0,259 65,100 65,4001 55,071
54,571
0,331 54,380 54,7631 46,286 0,257 46,137 46,4341
0,182 25,467 25,6761
31,321
0,249 31,178 31,4651 25,571
0,646 30,198 30,9451 25,036 0,134 24,959 25,1131
30,571
0,249 57,178 57,4651
67,500 0,439 67,247 67,7531 57,321
48,686:
40,571
0,182
40,467 40,6761
0,569
48,028
48,357
38,429 0,756 37,992 38,865 35,464 0,134 35,387 35,541
6 31
85,750 0,325 85,562 85,938 75,714 0,257 75,566 75,8
69,357 0,234 69,222 69,492 60,929 0,182 60,824 61,0331
52,071
0,385 51,849 52,294 46,179 0,249 46,035 46,3221
0,182 30,967 31,1761
35,429 0,182 35,324 35,533 31,071
23,857
0,234
23,722 23,992
27,270
27,5161
27,393 0,213
0,182 71,467 71,676 62,929 0,182 62,824 63,033:
71,571
49,750 0,259 49,600 49,9001 43,750 0,259 43,600 43,9001
68,250 0,259 68,100 68,4001 60,643 0,234 60,508 60,778 1
62,964 0,308 62,787 63,1421 55,929 0,182 55,824 56,033

Crânio
Média
13,5
7,0
35,2
68,7
52,8
43,8
25,0
22,2
54,8
38,5
12,3
38,5
67,0
52,5
43,5
25,2
24,5
54,5
39,2
33,7
71,8
57,0
44,7
29,3
22,8
59,0
41,0
56,8
51,8

63

C-R 1
C-R2
C-R3
C- R4
C-Xi
1)-Go
1)-R1
D-R2
1)-R3
1)-R4
1)-Xi
Go-R1
Go-R2
Go-R3
Go-R4
Go-Xi
R1-R2
R1-R3
R1-R4
R1-Xi
R2-R3
R2-R4
R2-Xi
R3-R4
R3-Xi
R4-Xi

24,143
41,357
18,179
64,036
36,679
23,607
44,036
52,179
62,107
21,000
35,964
42,571
33,750
51,143
2,679
25,893
34,250
24,500
42,964
18,679
23,964
35,964
20,179
52,857
26,250
27,107

0,234
0,663
0,249
0,365
0,317
0,350
0,237
0,317
0,213
0,439
0,134
0,432
0,259
0,234
0,249
0,213
0,380
0,277
0,308
0,372
0,308
0,134
0,249
0,413
0,259
0,213

24,008
40,974
18,035
63,825
36,496
23,405
43,899
51,996
61,984
20,747
35,887
42,322
33,600
51,008
2,535
25,770
34,031
24,340
42,787
18,464
23,787
35,887
20,035
52,619
26,100
26,984

24,278
41,740
18,322
64,246
36,861
23,809
44,173
52,361
62,230
21,253
36,041
42,821
33,900
51,278
2,822
26,016
34,469
24,660
43,142
18,894
24,142
36,041
20,322
53,095
26,400
27,230

22,179
37,536
17,964
56,571
33,071
21,071
38,107
46,607
54,929
18,536
32,179
36,143
29,536
44,393
2,500
22,429
29,964
22,393
36,393
15,464
20,464
31,607
17,964
45,643
22,964
23,464

0,249
0,237
0,134
0,182
0,182
0,182
0,213
0,401
0,267
0,134
0,249
0,234
0,134
0,231
0,055
0,182
0,134
0,213
0,213
0,134
0,134
0,213
0,134
0,234
0,134
0,1134

22,035
37,399
17,887
56,467
32,967
20,967
37,984
46,376
54,774
18,459
32,035
36,008
29,459
44,270
2.468
22.324
29,887
22,270
36,270
15,387
20,387
31,484
17,887
45,508
22,887
23,387

22.322
37,673
18,041
56.676
33.176
21.176
38.230
46.839
55.083
18,613
32.322
36,278
29,613
44.516
2.532
22,533
30,041
22.516
36,516
15,541
20,541
31.730
18,041
45,778
23,041
23.541

22.0
35.0
17.2
52.7
31.0
22,0
35.5
44.2
51.5
20,0
30.8
35.0
28.2
41.0
2.0
21.0
30,0
71 . 5
35.0
16.8
19.0
29.3
16.7
42.7
21.8

A partir da tabela 1, verificou-se que:
a hipótese de igualdade entre as médias de cada uma das

•

medidas radiográficas, com exceção da medida C-R3 na mandíbula, obtidas nas
mensurações

nos

traçados

realizados nas

radiografias panorâmicas

e

telerradiografias de perfil, foi rejeitada porque os respectivos intervalos de confiança

a 95% não possuíram pontos em comum e não rejeitada para aquela medida C-R3,
pois os respectivos intervalos para esta medida possuíram pontos em comum. Em
adição, notou-se que, para cada urna das outras medidas radiográficas a grandeza

média relativa â radiografia panorâmica foi maior do que a correspondente da

telerradiografia de perfil, pois o limite inferior do intervalo daquela média foi maior do

que o limite superior desta média.
•

para cada uma das medidas radiograficas na mandíbula, a

hipótese de igualdade entre a média de medidas obtidas nas mensurações nos

traçados realizados nas radiografias panorâmicas e a média obtida diretamente no
crânio foi rejeitada porque esta média não pertenceu ao intervalo de confiança a
95% de cada urna daquelas médias. Em adição, notou-se que, com exceção das

medidas radiograficas A-Al e A1-B, a grandeza média relativa à radiografia
panorâmica foi maior do que a ca -respondente derivada no crânio, sendo que nas

medidas radiográficas citadas a média decorrente da técnica radiográfica foi menor.
Assim, a técnica de radiografia

panorâmica induziu distorções que produziram

superestimações em 53 (96,4 %) medidas definidas na mandíbula e distorções que

produziram subestimações em 2 (3.6 %) dessas medidas ( Gráfico 1 ).
•

a hipótese de igualdade entre a média de medidas obtidas nas

mensurações nos traçados realizados nas telerradiografias de perfil e a média obtida

diretamente no crânio foi não rejeitada para as medidas R1-R2 e R1-R3 porque esta
média esta contida no intervalo de confiança a 95% de cada uma dessas médias e
foi rejeitada para as demais medidas pesquisadas porque a média obtida no crânio
não esta contida no intervalo de confiança para cada uma das correspondentes

médias. Em adição, notou-se que:
1

para 2 (3,6 %) das medidas radiograficas pesquisadas, isto 6,

para as medidas R1-R2 e R1-R3, como houve igualdade entre a grandeza média
relativa à telerradiografia de perfil e a correspondente derivada do crânio, essa
técnica radiografica não induziu distorção de imagem (Gráfico 2).

2.

para cada uma das 6 (10,9%) medidas radiográficas

pesquisadas, isto 6, para as medidas A-A1, A-B, Al-B, D-Go, D-R4, e R1-Xi a média
derivada da técnica de telerradiografia de perfil foi estatisticamente menor do que a
correspondente obtida no crânio parque esta média foi maior do que cada um dos
limites superiores dos intervalos para aquelas médias. Assim, a técnica de
telerradiografia de perfil induziu distorções que produziram subestimações nessas
medidas radiograficas da mandíbula (Gráfico 2).
3.

em 47 (85,5%) medidas definidas na mandíbula a media

derivada da técnica de telerradiografia de perfil foi estatisticamente maior do que a
correspondente obtida no crânio porque esta media foi menor do que cada um dos
limites inferiores dos intervalos para aquelas médias. Assim, a técnica de
telerradiografia de perfil induziu distorções que produziram superestimações nessas
medidas radiogrâficas na mandíbula (Gráfico 2).
4.

a técnica da telerradiografia de perfil foi a que, apesar de ter

produzido distorções nas imagens na maioria das medidas na mandíbula, mais se
aproximou dos valores médios reais dessas mesmas medidas, os quais foram
obtidos nas mensurações realizadas nos crânios (Gráfico 3).
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GRÁFICO 1 — Porcentagem de distorção das medidas estudadas na mandibula nas

radiografias panorâmicas em relação aos valores médios reais das mensurações
realizadas no crânio.
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GRÁFICO 2 - — Porcentagem de distorção das medidas estudadas na mandibula

nas telerradiografias de perfil em relação aos valores médios reais das
mensurações realizadas no crânio.
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GRÁFICO 3 — Porcentagem de distorção das medidas estudadas nas radiografias
panorâmicas e telerradiografias de perfil.

6. DISCUSSÃO

6.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para melhor compreensão, a discussão dos resultados foi dividida em
duas partes, isto 6, inicialmente se discutiu a qualidade da imagem visualizada da
região da cabeça do c6ndilo na radiografia panorâmica e na telerradiografia de perfil,

confrontando com as observações de HABETZ & E3EZZUR 31 GONÇALVES 30 e
,

CHILVARQUER 19 e a seguir, se discutiu se a radiografia panorâmica serve como

modelo auxiliar para identificação da cabeça do c6ndilo baseado na avaliação
estatística da porcentagem média de distorção das imagens radiograficas da
mandíbula nas radiografias panorarnica e telerradiografia de perfil.

HABETZ & BEZZUR

31,

GONÇALVES 30 e CHILVARQUER

19

concordam com LEARY & JOHSON " ao afirmarem que a radiografia panorâmica
oferece uma insegura interpretação das areas dos

ctindilos

e

dos ramos

mandibulares na articulação tempo - omandibular.
UPDGRAVE

71

justifica a maior distorção e indefinição na radiografia

panorâmica do ramo mandibular com seus cândilos e processos coronoides porque
o ramo mandibular durante tomada radiografica situa-se fora da area ou plano focal

do aparelho de RX e esta posicionado diagonal e não perpendicular ao feixe
principal do RX central. 0 autor 71 segue o principio utilizado nas tomografias em
que as estruturas anatômicas situadas dentro de urna camada de secção escolhida (
dita area ou plano focal) são projetadas sem distorção no filme radiografico
enquanto que, as estruturas

anatômicas

adjacentes que se relacionam são

grosseiramente distorcidas, e quanto mais perpendicularmente o feixe passar pelas
estruturas anatômicas menor sera a distorção da imagem radiográfica, o que não
acontece durante tomada radiograf ca de uma radiografia panorâmica convencional
em que o feixe principal do RX central atavessa o ramo mandibular numa direção
obliqua e o mesmo situa-se fora da area focal do aparelho de RX.
CARVALHO & VAROLI 16 justificam estas limitações de interpretação
da radiografia panorâmica devido borramentos, distorções e artefatos radiográficos
presentes que dificultam a visualização correta da região da articulação
temporomandibular.
Quanto a dificuldade de visualização radiografica do côndilo mandibular
nas telerradiografias de perfil McNAMARA 46 SMITH & HARRIS 64 BROOKS &
,

BRAND 12

,

,

RICKETTS 58 e BARROS E RODE 5 justificam-na devido a densidade

e espessura dos tecidos superpostos e as limitações anatômicas determinadas pela
superposição de outras estruturas ósseas bastante densas sobre a região do cõndilo
mandibular. VECKI 72 concorda com os autores anteriormente citados e propõe as
seguintes condutas para a melhora na qualidade da imagem desta técnica
radiografica: a utilização de um método de atenuação e/ou intensificação
radiografica como forma de reduzir as grandes diferenças físicas existentes entre a
densa porção petrosa do osso temporal e as estruturas tênues da face , a utilização
de aparelhos com maior capacidade de quilovaltagem e miliamperagem,

que

reduzem a dose de radiação absorvida pelo paciente e o risco de movimentação
durante a incidência, grades anticlifusoras que reduzem a radiação secundária, uso
de hastes verticais e olivas auricLlares confeccionadas de material radiolúcido, não
interferindo na imagem da região, experiência profissional e conhecimento adequado

7(

)

de anatomia, que certamente aurnentam a acuidade visual. Da mesma forma
BRAUN 1° , O'RY,AN & CROALL 52 recomendam o uso de "screens" intensificadores
nas tomadas radiográficas para Lima melhor visualização da região do cóndilo
mandibular nas telerradiografia de perfil.
Outra forma sugerida para melhorar a visualizaçao radiográfica da
região do côndilo mandibular nas telerradiografias de perfil foi dada pelos autores
ADENWALLA & KRONMAN 1 ao realizarem um estudo com o propósito de verificar
a fidelidade de localização do côndilo

e Ono nos traçados cefalométricos.

comparando os traçados cefalométricos realizados com o paciente posicionado com
a boca aberta, com os traçados cefalométricos realizados com

o paciente

posicionado corn a boca fechada, a concluíram que o cefalograma de boca aberta
deveria ser obtido e superposto ao respectivo cefalograma de boca fechada (
posição de oclusão cêntrica) para obtenção de mecidas mais fiéis, pois o p6rio e o
condilio não podem ser verdadeiramente e consistentemente localizados nos
cefalogramas sagitais feitos em posição de boca fechada.
A utilização de duas telerradiografias ce perfil ( posição de boca aberta

e fechada) foi também sugerida pelos autores MOORE & DUBOIS 50
EsIces resultados estão em concordância com aqueles observados
durante a realização da 1a parte deste estudo, onde foi constatado pelos oito
examinadores treinados, a melhor visualização da região da cabeça do cõndilo
mandibular na radiografia panorârnica do que na telerradiografia de perfil. Também
durante as medições das distâncias inter implantes metálicos nas radiografias,
observamos maior dificuldade de visualização radiográfica da região do cóndilo
mandibular nas telerradiografias de perfil, particJlarmente em relação ao ponto

radiografico condilio, o qual foi representado por este trabalho pelo ponto Al
anatomicamentellocalizado na região mais posterior e medial do côndilo mandibular.

Ao confrontarmos com os autores anteriormente citados, justificamos
esta dificuldade pela superposição de estruturas ósseas densas sobre a região do
côndilo mandibular, pela realização da tomada radiográfica em posição de boca

fechada (oclusão cêntrica

ou M.I.H.) , pela interferência das olivas auriculares

radiopacas e pela falta de uso dos "screens intensiticadores" nesta região.

Apesar

da literatura ter nos relatado também a insegura interpretação das areas dos
côndilos e dos ramos mandibulares na radiografia panorâmica, a dificuldade de
visualização da região do côndilo mandibular prevaleceu nas telerradiografias de
perfil.
É importante relatar as considerações dos autores GONÇALVES &

MILLER 3 0 , os quais avaliando 24 defeitos criados em 12 côndilos de 6 crânios,
observaram que a morfologia condilar é altamente variável, e que pequenos
defeitos, se localizados na extremidade dos côndilos eram mais detectados em
radiografias panorâmicas que os situados centralmente.

DAHLSTROM &

LINDVALL 22 também observaram que a radiografia panorâmica define bem apenas
os pólos lateral e medial da cabeça do côndilo, concordando com KLEIN &
BLATTERFLEIN 38 quanta a presença de numerosas variações de morfologia
condilar e que

radiografias feitas

de um so plano

,

como as radiografias

panorâmicas, mostram apenas o maior contorno destas estruturas anatômicas.
CHOMENK021 concordou com DAHLSTROM & ILINDVALL 22 ao relatar que nas
radiografias panorâmicas convencionais, apenas os pólos medial e lateral do
côndilo mandibular são visualizados sendo que para visualizarmos os poios anterior

e posterior seria necessária uma prDjeção diferenciada do feixe de RX , onde o feixe
principal do RX central deveria passar em ângulo reto com a cabeça do côndilo
mandibular.
Devido à complexidade de morfologia condilar,

podendo variar entre

diferentes indivíduos e até mesmo em uma mesma pessoa, e por considerarmos a
região

da

cabeça

do

côndilo

mandibular como uma estrutura anatômica

tridimensional onde especificameme a cabeça do côndilo mandibular apresenta 5
pólos, ditos polo medial ,lateral ,anterior, posterior e superior, concordamos com os

autores acima mencionados, que a representação radiográfica da imagem da
cabeça da mandíbula não corresponde à anatomia verdadeira por tratar-se de uma
representação bidimensional de urna estrutura anatômica tridimensional.
Inicialmente em nosso trabalho inserimos um implante metálico na
região correspondente ao ponto A, referido como o ponto anatômico mais posterior

do côndilo mandibular e acreditávamos corresponder ao dito ponto radiográfico
condilio da literatura 46 referido este como o ponto mais posterior e superior do
,

côndilo

mandibular. Entretanto

telerradiografias de perfil,

ao efetuarmos as radiografias

panorâmicas

e

visualizamos que a representação radiografica deste

ponto anatômico (ponto A) situava-se proximo ao centro da imagem radiográfica do
côndilo mandibular. E ao inserirmos um novo implante metálico, dito ponto Al , agora
anatômicamente localizado no ponto mais posterior e medial da cabeça do côndilo, o

mesmo teve sua representação radiografica nas duas radiografias panorâmica e
telerradiografia de perfil na image -11 radiografica mais posterior e superior do côndilo

mandibular, estando agora mais proximo da representação radiografica do chamado

ponto

condílio da

literatura

(poito

Co),

referico

principalmente na

análise

cefalométrica do autor McNAMARA 46

Constatando que a maior dificuldade de visualização radiográfica da
cabeça do côndilo estava presente nas telerradiografias de perfil, buscamos avaliar
se a radiografia panorâmica serviria como modelo auxiliar para identificação da
cabeça do

ceindilo.

Para isto, iremos

confrontar

a avaliação estatística da

porcentagem média de distorção das imagens radiograficas da mandíbula nas
radiografias panorâmica e telerradiografia de perfil encontrada em nosso estudo com
os dados encontrados na literatura revista

TRONJE & WELANDER 67 calcularam matematicamente a distorção
de imagem esperada nas radiografias panorâmicas de objetos tridimensionais e
concluíram que os efeitos de distorção da imagem radiografica são inerentes a

radiografia panorâmica. Justificou que na camada central da imagem radiográfica

o

fator de magnificação de ambas as dimensões horizontal e vertical é o mesmo,
dando como resultado, imagens mais
comprimento e altura das mesmas e

fiéis

das estruturas com

relação

ao

fora desta camada as imagens aparecem

distorcidas. As dimensões horizontais foram as mais susceptíveis a erros de
ampliação ou diminuição da imagem, concluindo que medições horizontais não

devem ser feitas caso referências seguras não forem conhecidas e introduzidas na
obtenção das radiografias.

Da mesma forma

LARHEIM41 investigou a reprodutibilidade de

variáveis mandibulares (vertical horizontal)

e medidas angulares a partir de

repetidas exposições de radiogralas panorâmicas de 5 crânios secos usando pinos
metálicos como pontos de referência de medidas nos crânios e concordou com os
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dados obtidos por TRONJE & WELANDER 67 quanto as variáveis horizontais, as
quais foram as menos confiáveis apesar do posicionador da cabeça e acrescentou
que quanto as

dimensões

verticais, a

magnificação

da imagem foi de

aproximadamente 18 a 21 Vo e concluíram que as medidas verticais são confiáveis
desde que o paciente esteja corretamente posicionado na máquina .

Um dado

interessante relatado por este autor foi em relação ao angulo goniaco o qual foi
virtualmente o mesmo quando visto no filme panorâ mic o ou a partir das mandíbulas
secas o que segundo o autor é de particular interesse pois os cefalogramas laterais
não permitem registros confiáveis deste angulo, e a superposição das imagens cria
dificuldade no reconhecimento e medida do angulo individual. Concluiu que a
determinação deste angulo é mais precisa na radiografia panorâmica que na
telerradiografia de perfil .

CARVALHO 15 também concordou com LARHEIM 41

quanto a reprodutibilidade do angulo mandibular nas radiogra fi as panorâmicas com
relação as mensurações craniornétricas. Entretanto, avaliando os dados obtidos no
nosso estudo não concordamos corn os dados relatados pelos autores LARHEIM41 e

CARVALHO 15

' 16

quanto a fidelidade da imagem radiografica do angulo mandibular

nas radiografias panorâmicas. Comparando as medidas relacionadas com a região
do angulo mandibular ( Go-R2, Go-Xi, Go-R4, Go-D, D-R4, R2-Xi, R4-Xi e D-X )
com as

médias de distorção

da imagem radlografica

nas duas radiografias

panorâmica e telerradiografia de perfil, vimos que para as medidas Go-R2, Go-Xi.
Go-D, D-R4, R2-Xi, R4-Xi e [-Xi houve uma maior ampliação das imagens
radiográficas nas radiografias panorâmicas do que nas telerradiografias de perfil,
quando comparamos com as medidas obtidas das medições diretas do crânio, com
exceção da medida Go-R4 onde a porcentagem de ampliação nas duas radiografias

foi a mesma. Para as medidas Go-R4 e D-R4 a ampliação radiografica da radiografia
panorâmica variou de 0,1 a 1,0 mm, seguido da medida Go-D com ampliação entre
1,1 a 2,0 mm. Para as medidas Go-Xi, R2-Xi e R4-Xi a ampliação radiográfica variou

de 2,1 a 5,0 mm e as maiores ampliações foram para as medidas Go-R2 e D-Xi com
ampliações radiograficas de mais de 5,1 mm. As mesmas 8 medidas representativas

do angulo mandibular não apresentaram ampliações radiográficas maiores que 2,0
mm nas medições efetuadas nas telerradiografias de perfil. Observamos que ambas

as técnicas radiográficas apresentaram ampliações radiograficas na região do
ângulo mandibular e foram mais evidentes nas radiografias panorâmicas.
CHILVARQUER & LANGLAIS19 justificaram as

ampliações

radiográficas das radiografias panorâmicas devido o raio central do feixe de RX não

formar um ângulo de

90° com

as

estruturas anatômicas

da

articulação

temporomandibular . O ângulo ceitral que ocorre na região dos pré molares é de

aproximadamente 110 a 120 graus e é seguido de uma diminuição do ângulo entre
40 a 70 graus na area do ramo ascendente da A.T.M.,

e é esta última angulação

que é responsável pela projeção obliqua da A.T.M. sendo que,o ângulo entre o feixe
central e o longo eixo da cabeça co an-1dd° é de 30 °, e o ciindilo esta internamente
ao plano central da camada de imagem,

rias radiografias

convencionais. Os autores propuseram uma técnica onde

panorâmicas

o paciente é

posicionado para frente e lateralmente distante do lado a ser examinado o
que torna possível visualizar a
panorâmicas

com maior

ampliação, e maior nitidez .

região

da A.T.M.

exatidão anatômica,

menor

nas radiografias
distorção,

menor

Da mesma forma

I-IABETS 32 ' 33 , SANDERINK & VISSER

61 ,

FERREIRA & OLIVEIRA 23 5 concordaram com CARVALHO 15 5 KJELLBERG

& EKESTUBBE 37 que a radiografia panorarnica é afetada por erros de
magnificação e

que as distancias horizontais são particularmente não

confiáveis, enquanto que as distancias verticais são relativamente
confiáveis.
OLIVEIRA E VAROLI 51 , AMIR & ASJA 5 concordam com os autores
acima mencionados e acrescentam que a radiografia panorâmica é incapaz de
reproduzir as reais dimensões das estruturas anatômicas. Da mesma forma que

LARHEIM41 os autores

AMIR 8. ASJA 5 em seu estudo usaram marcadores

metálicos em 25 mandíbulas secas e radiografias panorâmicas. Observaram que as
medidas lineares feitas em apenas um lado da imagem panorâmica da mandíbula
estavam mais próximas das dimensões verdadeiras da mandíbula seca, enquanto
que medidas que se estendiam cie um lado a outro da linha média da mandíbula
eram muito aumentadas devido fatores maiores de magnificação, portanto, tais
medidas não deveriam ser feitas. Os autores concluíram que é possível usar a
radiografia panorâmica para uma medida linear de uma variável vertical, horizontal
ou obliqua se esta estiver apenas em um lado da mandíbula. Dimensões de
estruturas nas imagens radiograficas foram similares as dimensões verdadeiras das
estruturas filmadas desde que as distancias medidas não cruzassem a linha média
da mandíbula.
Os resultados obtidos em nossa pesquisa estão de acordo com
os encontrados por

TRONJE

E WELANDER

67 5 LARHEIM

41

CHILVARQUER E LANGLAIS 19 HABETS 32 ' 33 SANDERINK & VISSER 61,

FERREIRA & OLIVEIRA 23 CARVALHO 15 KJIELLBERG & EKESTUBBE 37
,

,

, OLIVEIRA E VAROLI 51

,

pois encontramos superestimações em 53 ( 96,4

% ) das medidas definidas na radiografia
ampliações das

imagens

radiográficas

panorâmicas, mas discordamos dos autores

panorâmica,

confirmando as

presentes nas radiografias

AMIR & ASJA 5 , os quais

relataram que dimensões de estruturas das imagens

radiográficas são

similares as dimensões verdadeiras das estruturas filmadas desde que as

distancias medidas não cruzem a linha média da mandíbula ; pois todas as
nossas medidas não cruzavam a linha média do crânio e ao compararmos com as

dimensões reais do crânio, 96,4 °/ci das medidas apresentaram ampliação
radiografica. Das 55 medidas analisadas em nosso trabalho, 07 medidas ( R1-Xi, AC, A-R3, B-C, R1-R2, R2-Xi e Al-C) foram classificadas como medidas horizontais,
as demais 48 medidas foram consideradas como nedidas verticais e tanto para as
medidas horizontais quanto para as verticais, obtivemos ampliações radiograficas
estatisticamente significantes, pois a técnica da radiografia panorâmica induziu

distorções que produziram superestimações em 53 (96,4 %) das 55 medidas da
mandíbula e distorções que produziram subestimações em apenas 2 (3,6 °A) dessas
medidas.

Acalisando o trabalho de UPDGRAVE 71 observamos que o autor relata
que quanto mais perpendicularmente o feixe de RX passar pelas estruturas

anatômicas, menor sera a distorção da imagem radiografica e que quando um
paciente de tamanho médio é posicionado para uma exposição normal, o feixe de

RX passa através do ramo numa direção obliqua produzindo assim uma imagem
mais estreita anteroposteriormente e relata também que quanto mais divergente for
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o ramo mandibular proporcionalmente mais estreita ficará a imagem radiografica.

Estas observações confirmam os dados obtidos em nossa pesquisa onde para as
medidas A-Al e Al -B a técnica da radiografia panorâmica induziu a distorções que
estatisticamente produziram subestimações, provavelmente pela localização do
ponto Al onde por termos trabalhado com um crânio de um individuo adulto tivemos
um direcionamento obliquo do feixe de RX sobre este ponto que somado a
divergência dos ramos mandibulares

provocou

um estreitamento da imagem

radiografica nest:a região. Estas duas medidas A-Al e Al-B corresponderam a 3,6
% das medidas avaliadas. E traba hando estatisticamente na hipótese de igualdade

entre as médias obtidas nas radicgrafias panorâmicas com as obtidas diretamente
no crânio esta hipótese foi rejeitada porque esta media não pertenceu ao intervalo
de confiança a 95% de cada uma das medidas. Tivemos assim estatisticamente 96,4
% de ampliação das imagens radiograficas e 3,6 % de diminuição das imagens
radiograficas obtidas nas radiografias panorâmicas quando comparávamos com as

medidas obtidas diretamente do crânio.
A maioria dos trabalios revisados referiam-se apenas a comparação
de dimensões anatômicas

em

crânio

isoladamente, apenas um autor AFSAR &

seco com radiografia

panorâmica

HAAS 2 comparou a fidelidadade da

representação radiografica da panorâmica com a telerradiografia de perfil e observou

que radiografias panorâmicas foram consideradas tão boas quanto as radiografias
cefalométricas obliquas (consideradas, ou tidas, como " padrão ouro "). As médias

das distancias obtidas das radiografias panorâmicas eram maiores que aquelas das
radiografias cefialométricas. Isto indicou uma magnificação uniforme nas radiografias
panorâmicas em comparação corri as radiografias cefalométricas, tanto nas direções
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horizontais quanto verticais, devido ao mecanismo de produção da imagem. 0
mesmo resultado encontramos em nosso trabalho visto que, estatisticamente, a
técnica da telerradiografia de perfil foi a que, apesar de ter produzido distorções nas
imagens na maioria das medidas da mandíbula, mais se aproximou dos valores
médios reais dessas mesmas medidas, as quais foram obtidas nas mensurações
realizadas nos crânios. Também confrontando os dois tipos de radiografias
panorâmicas e telerradiografias de perfil, estatisticamente, observamos que houve

igualdade entre as médias de cada uma das medidas radiogrãficas para apenas
uma medida na mandíbula, a medida C-R3, pois os respectivos intervalos de
confiança a 95% para esta medida possuíram pontos em comum. Em adição, notouse que, para cada uma das outras medidas radiogrãficas, a grandeza média relativa
â radiografia panorâmica foi maior do que a correspondente da telerradiografia de
perfil, pois o limite inferior do intervalo daquela média foi maior do que o limite
superior desta média.
Ao avaliarmos os trabalhos citados na revista de literatura sobre
reprodutibilidade das imagens radiogrãficas nas telerradiografias de perfil,
destacamos

o

de

BAUMRIND & FRANTZ9 ,

que afirmaram que medidas

cefalométricas envolvem erros, denominados pelos autores de erro de projeção",
resultante do fato do filme cefalométrico ser uma imagem bi-dimensional de um
objeto tridimensional e uma vez que os raios que produzem a imagem não são
paralelos e originam-se de uma fonte muito pequena, os filmes cefalométricos
geralmente apresentam distorções por ampliações. 0 outro tipo de erro é o "erro de
identificação", que resulta da grande dificuldade de identificação de determinadas
estruturas anatômicas nas radiografias cefalométricas. Este "erro de identi fi cação'.
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foi também observado por MARTINONI45 onde para este autor a extrema densidade
óssea na região petrosa do osso temporal, cuja região apresenta estruturas e pontos
anatômicos

importantes na

cefalometria,

e

a

superposiçâo

das imagens

radiograficas direita e esquerda das olivas auriculares do cefalostato nesta região,
são os responsáveis pela dificuldade de identificação radiografica da região da
articulação temporomandibular nas telerradiografias de perfil.

Corno bem mencionado pelo autores TRPKOVA & MAJOR 66 o filme
para telerradiografia de perfil é usado para diagnóstico das relações craniofaciais e
dentofaciais, tão bem como para nterpretar as alterações que ocorrem durante o

tratamento, em pacientes com
cefalométricas

e

sem

crescimento. Por isto, as

análises

representam papel chave na pratica clinica e pesquisa, sendo

importante avaliar a validade das informações obtidas. Realizaram um trabalho para
verificar a magnitude do erro de identificação das estruturas anatômicas nos
traçados cefalométricos e encontre ram que os ponios: Ar (articular), Ba (basio), Me

(mento) , Or (orbitario), Co (condilio) e Pog (pogônio) apresentaram as maiores
variações de erros de medida.
McWILLIAM & WELANDER 47 e

VECKI 72 concordaram com

MARTINONI 45 em que "screens" intensificadores são meios importantes para auxiliar

na obtenção de uma boa qualidade de imagem, evitando um aumento da dose de
radiação para o paciente durante , axposição radiografica a fim de obter uma melhor

qualidade de imagem nas telerrad ografias de perfil.
HICKMAN & SCARF E 34 usaram em seu trabalho 20 pacientes e para
cada um foram feitas duas (02) telerradiografias de perfil, uma com "screens"
intensificadores para a região da A.T.M. e outro sem o uso de intensificadores para
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a região da A.T.M., e estas foram avaliadas por 10 pós-graduandos em ortodontia
quanto a definição da imagem radiografica da

. Houve um aumento de 30 a

60% da densidade na região da A.T.M. com o uso do "screen" intensificador

melhorando a qualidade da imagem. Entretanto, houve grande variabilidade no
registro dos pontos da cabeça do côndilo e fossa glenoide, indicando pobre
definição. Concluíram que houve preferência pelo uso do filme com "screens"
intensificadores, mas não houve diferença clinica na identificação dos traçados.
Determinação ac:urada da região da cavidade glenáide (fossa articular) da A.T.M
não é possível nem com o uso de intensificadores radiograficos .

HOUSTON & MAHER.35 concordaram com BAUMRIND & FRANTZ 9 e
MARTINONI 45 ao estudarem erros radiograficos e de traçado

nas medidas

cefalométricas usando radiografias cefalométricas duplicadas de 24 pacientes e

observaram que o número de erros de tragado foi superior ao de erros radiograficos,
considerando aqueles como os de maior dificuldade na elaboração do tragado
cefalométrico. Consideraram também que erros podem advir também de variações

no posicionamento da cabeça durante a tomada radiografica, até mesmo com o uso
de cefalostato e citaram a dificuldade de visualização da A.T.M. na radiografia
cefalométrica em norma lateral.
Alguns autores

50, 1, 27 , 34 realizaram trabalhos buscando variar a forma

de realizar as telerradiografias de perfil a fim de melhorar a qualidade da imagem
radiografica

da

articulação temporomandibular,

realizando duas tomadas

radiograficas: uma em posição de boca fechada (oclusão cêntrica) e outra na
posição de boca aberta (abertura bucal). Dentre eles,

MOORE & DUBOIS 50

,

por

considerarem a localização do ponto condilio (Co) nos tragados cefalométricos como

uma fonte de erro cefalométrico, buscaram um estudo com o objetivo de avaliar a
capacidade de identificação do ponto condilio (Co) em uma amostra de 20
pacientes, com idades entre 7 e 12 anos, em cefalogramas de boca aberta e
fechada e observaram que as diferenças entre posições de boca aberta e fechada
em relação aos componentes horizontal (comprimento condilio-gnátio / Co-Gn) e
vertical (condilio em relação ao plano mandibular) não foram estatisticamente

significantes. Concluíram que a posição de boca aberta facilita a identificação das
estruturas sem aiterar de modo significativo a localização do

condilio, mas a média

de desvio absoluto de localização i lo condilo entre os examinadores foi de 2,3 mm
no total e quando avaliado o cefalograma de boca fechada , houve redução de
apenas 0,5 mm , portanto, o cefalograma de boca fechada parece ser adequado
para a prática clinica e para a pesquisa.
ADENWALLA & KRONMAN 1 seguiram o mesmo principio de
MOORE & DUBOIS 50 ao estudarem a fidelidade de localização do côndilo e Ono
nos traçados cefalométricos,

comparando os traçados cefalométricos realizados

com o paciente posicionado com e. boca aberta e com a boca fechada, e da mesma
forma concluíram que o cefalograma de boca aberta deveria ser obtido e superposto
ao respectivo cefalograma de boca fechada ( posição de oclusão cêntrica) para
obtenção de medidas mais fiéis, pois o

pório e o condilio não podem ser

verdadeiramente e consistentemente localizados nos cefalogramas sagitais feitos
em posição de boca fechada.
Também

GHAFARI & JACOBSSON-HUNT

27 citaram que a

efetividade do método cefalométrico é limitado por muitos fatores, entre eles , a

redução de urna estrutura tridimensional em imagens simpli fi cadas e a dificuldade

em identificar as estruturas anatômicas que conseqüentemente comprometem a
veracidade das medidas cefalométricas e usaram uma amostra de 34 crianças e 02
filmes cefalométricos para cada criança, o 1° realizado com a boca fechada e o 2°
com a boca aberta, com a finalidade de determinar a validade de identificação da
anatomia condilar e consequenten- ente a validade do uso dos pontos anatômicos
condilio (Co) e pog6nio ( Pog)

na avaliação dc crescimento mandibular. Os

resultados mostraram grande variabilidade entre os examinadores em reconhecer a
anatomia condilar principalmente em radiografias feitas com a boca fechada,
havendo uma maior concordância entre os examinadores no reconhecimento da
anatomia condilar em radiografias de boca aberta. Considerando o condilio como
sendo a maior fonte de erro cefalométrico, em relacão ao comprimento mandibular,
sugeriram algumas possibilidade; para amenizar a identificação desta estrutura:
usar o ponto articular (Ar) ao invés do ponto condílio ( Co), usar tomogramas para
obter uma imagem mais acurada do ponto condilio ( Co), usar 2 cefalogramas, um
feito com a boca fechada e outro com a boca aberta ( ou mandíbula protuida ) para
melhor localização do ponto condílio e usar "screens" intensificadores de imagem
radiografica para a região do ponto condílio ( Co ).
Concordamos com cs autores GHAFARI & JACOBSSON-HUNT 27

,

ADENWALLA & KRONMAN 1 e MOORE & DUBOIS 50 ,quanto a dificuldade de
visualização racliografica do ponto condilio (Co) por nos representado pelo ponto Al
,nos cefalograrrias feitos em posição de boca fechada ( oclusão cêntrica ), posição
esta empregada na tomada das telerradiografias de perfil do crânio e como já
anteriormente citado concordamos também com GHAFARI & JACOBSSON-HUNT
27

com relação ao erro cefalométrico existente ao empregarmos o ponto condilio em
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medições, evideiciado

estatisticamente em nosso trabalho pelas

ampliações

radiograficas presentes na região do côndilo mandibular nas telerradiografias de
perfil.

Foram muito poucos os trabalhos encontrados na literatura que tal
como a metodologia por nós usada, comparassem as dimensões das imagens
radiográficas das telerradiografias de perfil com dimensões verdadeiras em crânios,

em comparação com os vários trabalhos encontrados sobre distorção das imagens
radiográficas err radiografias panorâmicas. A maioria dos trabalhos encontrados

sobre telerradiografia de perfil comentam apenas a dificuldade de visualização
radiografica da região da articulacão temporomandibular e formas de melhorar a

qualidade da imagem radiografica iesta região. Exceto os trabalhos de BAUMRIND
& FRANTZ 9 que citam que os filmes cefalométricos geralmente apresentam

distorções por ampliações, estando o fator de ampliação variando conforme o plano
com determinado ponto estudado. RICKETTS 57 e McWILLIAM & WELANDER 47
ressaltaram a importância da reprodutibilidade dos pontos cefalométricos para
melhorar os estudos quantitativos do efeito do tratamento

orto&intico

e da

classificação dos casos.

Com relação ás distorções das medidas por nos encontradas nas
telerradiografias de perfil com relação as medidas do crânio tivemos que : para duas
(3,6 %) das medidas radiograficas pesquisadas, isto 6, para as medidas R1-R2 e
R1-R3, como houve igualdade entre a grandeza média relativa à telerradiografia de

perfil e a correspondente derivada do crânio, essa técnica radiografica não induziu
distorção de imagem e para caca uma das seis (10,9 %)

medidas radiográficas

pesquisadas, a seguir, para as medidas A-Al , Al-B, D-Go, D-R4, e R1-Xi a

média derivada da técnica de telerradiografia de perfi l foi estatisticamente menor do
que a correspondente obtida no crânio porque esta média foi maior do que cada um

dos limites superiores dos intervalos para aquelas médias. Assim, a técnica de
telerradiografia de perfil induziu distorções que produziram subestimações nessas

medidas radiograficas da mandíbula. E em 47 (85,5 %) medidas definidas na
mandíbula, a média derivada da técnica de

telerradiografia

de

perfil foi

estatisticamente maior do que a co -respondente obtida no crânio porque esta media
foi menor do que cada um dos limites inferiores dos intervalos para aquelas médias.
Assim, a técnica de telerradiografia de perfil induziu distorções que produziram
superestimações nessas medidas radiograficas na mandíbula, concordando com as
observações feitas por BAUMRIND & FRANTZ 9 . Confrontando com os dados
estatisticos obtidos das distorções as radiografias panorâmicas vimos que a técnica

da telerradiografia de perfil foi a que, apesar de ter produzido distorções nas
imagens na maioria das medidas na mandíbula, mais se aproximou dos valores
médios reais dessas mesmas med das nos crânios.
Procurando avaliar as distorções radiograficas especificamente na
regiao do côndilo mandibular, separamos as medidas relacionadas com os pontos :

Al, B, A, R2, R3, Xi, e observamos confiabilidade radiografica apenas para três
medidas; as medidas Al-B e Al-A estatisticamente tiveram valores subestimados e
a medida A-B apresentou ampliação radiografica pequena, na faixa de 0,1 a 1 mm.
Para seis medidas: B-R3, A-R2, A-R3, R2-R3, R2-Xi, R3-Xi

houve ampliação

radiografica na faixa de 2,1 a 5,0 mm e para as outras seis medidas : Al-R2, Al-R3,

Al-Xi, B-R2, B-Xi e A-Xi as ampliações foram maiores que 5 mm estando estas
últimas 12 medidas determinadas como medidas que tiveram estatisticamente

superestimações radiograficas. As mesmas 15 medidas citadas, quando analisadas
nas telerradiografias de perfil, tiveram valores subestimados para as medidas: Al-B,
A-Al e A-B; ampliações na faixa de 0,1 a 1,0 mm para as medidas: Al-R2, Al-R3 e

A-R3; ampliações na faixa de 1,1 a 2,0 mm para as medidas Al-Xi, B-R2, B-R3, AR2, A-Xi, R2-R3, R2-Xi e R3-Xi e apenas uma medida B-Xi teve ampliação na faixa
de 2,1 a 5,0 mm e nenhuma das 15 medidas da região do c6ndilo mandibular teve

ampliação maior que 5,1 mm. Apesar de estatisticamente ter havido ampliação
radiografica na maioria dessas 15 medidas da região do c6ndilo mandibular em
ambas as técnicas radiograficas estudadas a panorâmica e a telerradiografia de
perfil, as ampliações radiograficas foram maiores nas radiografias panorâmicas que
nas telerradiografias de perfil, o que apesar de sabermos que a definição na
visualização radiografica desta região é maior na radiografia panorâmica que na
telerradiografia de perfil, torna inviável a realização de um traçado anatômico desta
região do c6ndilo mandibular na radiografia panoramica com a finalidade de servir
como um modelo auxiliar para o traçado cefalométrico agindo como um " template
visto que as imagens radiograficas transferidas estariam sendo muitos mais
ampliadas que

as

verdadeiras e até mesmo que

as

representadas nas

telerradiografias de perfil.

6.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observamos de forma evidente durante a realização deste trabalho, a
dificuldade de visualização radiografica

da região do c6ndilo mandibular nas

telerradiografias de perfil. Entretanto, sabemos da importância clinica para a
ortodontia da presença de uma nitidez da imagem radiografica do contorno da

8-

cabeça do côndilo e do ramo mandibular durante a

realização dos traçados

cefalométricos.

Esta dificuldade de v sualização radiografica precisa da imagem da
cabeça do côndilo, particularmente da localização radiografica do ponto condilio, nos

leva a questionar os estudos quantitativos de crescimento mandibular referidos na
literatura, que empregam o ponto cefalométrico condilio (Co) para avaliação em
milimetros do crescimento mandibular.
Seria

interessante uma continuidade desta linha de pesquisa

,

principalmente em relação as distorções da imagem radiografica especifica da
telerradiografia de perfil, visto encontrarmos poucos trabalhos na literatura sobre

quantidade de distorção radiografica da telerradiografia de perfil.
Outro ponto importa ite a considerarmos é com relação ao ponto
radiografico condilio ( Co) definido na literatura como sendo o ponto mais posterior e

superior do côndilo mandibular, o clue não corresponde a sua localização anatômica.
Constatamos que o ponto radiografico condilio (radiograficamente

o ponto mais

posterior e superior do côndilo; anatomicamente corresponde ao ponto mais
posterior e medial do ctindilo mandibular.
Como aplicação clinica sugerimos algumas condutas para a melhora
da qualidade da imagem da telerradiografia de perfil: a utilização de um método de
atenuação e ou intensificação radiografica ( " screens " intensificadores ) na região

da A.T.M. como meio de reduzir as grandes diferenças físicas existentes entre a
densa porção petrosa do osso temporal e as estruturas tênues da face, a utilização
de aparelhos com maior capacidade de quilovoltagem e miliamperagem, que
reduzem a dose de radiação absorvida pelo paciente e o risco de movimentação
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durante a incidência, grades antidifusoras que reduzem a radiação secundaria, uso
de hastes verticais e olivas auriculares confeccionadas de material radiolúcido não
interferindo na imagem da região, experiência profissional e conhecimento adequado
de anatomia que certamente aumentam a acuidade visual;

e a utilização de duas

telerradiografias de perfil (posição de boca aberta e fechada) para localização mais

precisa do ponto radiográfico condilio ( Co ).

7. CONCLUSÕES

De acordo com os resultados desta pesquisa, em que foi avaliado a
fidelidade da

representação

particularmente na

região

das imagens

do côndilo e

radiograficas

da mandíbula,

ramo mandibulares nas radiografias

panorâmicas e teierradiografias de perfil, consideramos licito concluir que

7.1 -

A região da cabeça do cemdilo, principalmente em relação ao

ponto Al (ponto anatômico mais posterior e medial da cabeça do côndilo) o qual
radiograficamente corresponde ao ponto condílio (ponto radiografico mais posterior e

superior do côndilo) é mais facilmente visualizada na radiografia panorâmica do que
na telerradiografia de perfil.
7.2 côndilo

As dimensões anatômicas dos pontos estudados na região do

mandibular

especificarnente,

mostraram

ampliações radiograficas

significativas tanto para a radiografia panorâmica quanto para a telerradiografia de
perfil, sendo a rnagnificação da imagem radiografica desta região

mais acentuada na radiografia panorâmica,

estatisticamente

o que inviabiliza a utilização da

radiografia panorâmica como um modelo auxiliar para identificação da imagem da
cabeça do côndilo na telerradiogrefia de perfil.
7.3 — A porcentagem média de distorção das dimensões anatômicas

estudadas na mandíbula correspcndeu a 96,4% de ampliação e 3,6% de diminuição
das imagens radiograficas das

dimensbes na radiografia panorâmica quando

comparadas com as dimensões do crânio.

Para a telerradiografia de perfil os

90

valores corresponderam a 85,5 % de ampliação , 10,9 % de diminuição e 3,6 % de
ausência de distorção das imagens radiograficas das dimensões na telerradiografia

de perfil quando comparadas com as dimensões do crânio, sendo que a técnica da
telerradiografia de perfil foi a que, apesar de ter produzido distorções nas imagens

na maioria das dimensões estudadas na mandíbula, mais se aproximou dos valores
médios reais dessas mesmas dimensões obtidas nas mensurações realizadas nos
crânios.
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9. ANEXOS

TABELA 2 - Resultados obtidos das medições no crânio

MEDIÇÕES NO CRÂNIO
Medidas

09/00

10/00

11/00

Média

13

14

13,5

13,5

2. Distância A-B

7,0

7,0

7,0

7,0

3. Distância A-C

35,0

35,5

35,0

35,2

4. Distância A-D

68,5

68,5

69,0

68,7

5 Distancia A-Go

52,5

53,0

53,0

52,8

6. Distância A-R1

43,5

44,0

44,0

43,8

7. Distância A-R2

25,0

25,0

25,0

25,0

8. Distância A-R3

22,0

22,5

22,0

22,2

9. Distância A-R4

54,5

55,0

55,0

54,8

10. Distância A-Xi

38,5

38,5

38,5

38,5

11. Distância Al-B

12.0

12,5

12,5

12,3

12. Distância Al-C

38 0

39,0

38,5

38,5

13. Distância Al--D

67,0

67,0

67,0

67,0

14. Distância Al-Go

52,5

52,5

52,5

52,5

15 Distância Al -Ri

43,0

44,0

43,5

43,5

16. Distância A1-R2

25,5

25,0

25,0

25,2

17. Distância A1-R3

24,5

24,5

24,5

24,5

18. Distância A1-R4

54,5

54,5

54,5

54,5

19. Distância A1-Xi

3 9 ,0

39,5

39,0

39,2

20. Distância B-C

33,5

33,5

34,0

33,7

21. Distância B-D

7' ,5

72,0

72,0

71,8

22. Distância B-Go

57,0

57,0

57,0

57,0

23 Distância B-R1

45,0

44,5

44,5

44,7

24 Distância B-R2

29,5

29,5

29,0

29,3

25. Distância B • R3

23,0

23,0

22,5

22,8

26. Distância B--R4

5,0

59,0

59,0

59,0

1. Distância A-Al

105

27. Distância B-Xi

41,0

41,0

41,0

41,0

28. Distância C-D

56,5

57,0

57,0

56,8

29. Distância C-Go

51,5

52,0

52,0

51,8

30. Distância C-R1

22,0

22,0

22,0

22,0

31. Distância C-R2

35,0

35,0

35,0

35,0

32. Distância C-R3

17,0

17,5

17,0

17,2

33. Distância C-R4

53,0

52,5

52,5

52,7

34. Distância C-Xi

31,0

31,0

31,0

31,0

35. Distância D-Go

22 0

22,0

22,0

22,0

36. Distância D-R1

35,5

35,5

35,5

35,5

37. Distância D-R2

44,0

44,5

44,0

44,2

38. Distância D-R3

51,5

51,5

51,5

51,5

39. Distância D-R4

20,0

20,0

20,0

20,0

40. Distância D-Xi

31,0

31,0

30,5

30,8

41. Distância Go-R1

35,0

35,0

35,0

35,0

42. Distância Go-R2

28,0

28,5

28,0

28,2

43. Distância Go-R3

41,0

41,0

41,0

41,0

44. Distância Go-R4

2,0

2,0

2,0

2,0

45. Distância Go-Xi

21,0

21,0

21,0

21,0

46. Distância R1-R2

30,0

30,0

30,0

30,0

47. Distância R1-R3

22,5

22,5

22,5

22,5

48. Distância R1-R4

35.0

35,0

35,0

35,0

49. Distância R1-Xi

17.0

17,0

16,5

16,8

50. Distância R2-R3

19,0

19,0

19,0

19,0

51. Distância R2-R4

29,0

30,0

29,0

29,3

52. Distância R2-Xi

16,5

17,0

16,5

16,7

53. Distância R3-R4

42,5

43,0

42,5

42,7

54. Distância R3-Xi

22,0

22,0

21,5

21,8

55. Distância R4-Xi

22,5

22,5

22,5

22,5

TABELA 3 - Resultados obtidos das medições na radiografia panorâmica

MEDIÇÕES NA RADIOGRAFIA PANORAMICA
MEDIDAS

RADIOGRAFIA PANOIRAMICA N°
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

. Distância A-Al

5,0

5,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

. Distância A-B

7,5

7

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7

7,5

7,5

7,5

7,4

. Distância A-C

39,5 39,5 39,5 40,0 39,5 40,0 40,0 39,5 39,5 40,0 39,5 40,0 40,0 39,5

39,7

. Distância A-D

79,5 80,0 80,0 80,5 80,5 80,5 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

80,1

. Distância A-Go

62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 63,0 63,0 62,5 63,0 62,5

62,6

. Distância A-R1

49,5 49,5 50,0 50,0 49,5 50,0 50,0 49,5 49,0 50,0 49,5 50,0 -50,0 49,5

49,7

. Distância A-R2

29,0 29,0 28,5 28,5 29,0 28,5 28,5 28,5 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

28,8

. Distância A-R3

25,5 26,0 26,0 26,0 25,5 26,0 26,0 25,5 25,5 26,0 25,5 26,0 26,0 26,0

25,8

. Distância A-R4

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,5 65,0 65,0 65,0 65,0

65,0

10. Distância A-Xi

44,5 44,5 45,0 44,5 44,5 44,5 45,0 44,5 44,5 45,0 44,5 44,5 44,5 44,5

44.6

11. Distância A1-B

9,5 10,0

9,5

9,5

9,5

9,5 10,0

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Média

9,5

9.6

12. Distância Al-C

45,0 45,5 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,5 45,5 45,0 45,5

45,1

13. Distância Al-D

83,0 83,5 83,5 83,5 83,0 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,0 83,5 83,0 83,0

83,3

14. Distância Al-Go

65,0 65,0 65,5 65,5 65,0 65,5 65,0 65,0 65,5 65,0 65,5 65,5 65.5 65,0

65,3

15. Distância Al-R1

54,5 55,0 55,0 55,0 54,5 54,5 54,5 54,0 54,0 54,5 54,5 55,0 54.5 54,5

54,6

16 Distância A1-R2

31,5 31,5 31,5 31,5 31,0 31,5 31,5 31,0 31,0 31,5 31,0 31,5 31,5 31,0

31,3

17 Distância A1-R3

30,5 31,5 31,0 31,5 30,0 31,0 30,5 30,5 29,5 31,0 29,5 31,0 30,5 30,0

30,6

18. Distância A1-R4

67,0 67,5 68,0 68,0 67,0 68,0 67,5 67,5 67,0 68,0 67,0 68,0 67,5 67,0

67,5

19. Distância A1-Xi

48,0 49,0 49,0 49,0 47,5 48,5 48,5 48,5 47,5 48,5 47,5 49,0 48,5 48,0

48,4

!O. Distância B-C

38,5 39,5 39,0 39,5 37,5 38,5 38,5 38,0 37,0 39,0 37,5 39,0 38,5 38,0

38,4

?1. Distância B-D

85,0 85,5 86,0 86,0 83,0 86,0 85,5 86,0 85,5 86,0 85,5 86,0 86,0 85,5

85,8

?2. Distância B-Go

69,0 69,5 69,5 69,5 69,0 69,5 69,0 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,0

69,4

!3. Distância B-R1

52,0 52,5 52,5 52,5 51,5 52,0 52,0 52,0 51,5 52,5 52,0 52,5 52,0 51,5

52,1

?4. Distância B-R2

35,5 35,5 35,0 35,5 35.5 35,5 35,5 35,0 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

35,4

?5. Distância B-R3

27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,0 27,5 27,0 27,0

27,4

?6. Distância B-R4

71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 72.0 71,5 71,5 72,0 71,5

71,6

?7. Distância B-Xi

49,5 50,0 50,0 50,0 z.9,5 49,5 50,0 49,5 49,5 50,0 49,5 50,0 50,0 49,5

49,8

?8. Distância C-D

68,5 68,0 68,5 68,0 68,0 68,0 68,5 68,0 68,0 68,5 68,5 68,5 68,0 68,5

68,3

?9. Distância C-Go

63,5 63,0 63,0 63,0 62,5 63,0 63,0 63,0 62,5 63,0 62,5 63,5 63,0 63,0

63,0

30. Distância C-R1

24,5 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,5 24,0 24,5 24,0 24,0 24.5

24,1

31. Distância C-R2

42,0 42,0 42,0 42,0 40,5 41,5 41,5 41,0 40,0 41,5 40,5 42,0 41,5 41,0

41,4
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2. Distância C-R3

18,5 18,5 18,5 18,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,5 18,0 18,0

18,2

3. Distância C-R4

64,5 64,5 64,5 64,0 63,5 64,0 64,0 64,0 63,5 64,0 63,5 64,5 64,0 64,0

64,0

4. Distância C-Xi

37,0 37,0 37,0 37,0 36,0 36,5 36,5 36,5 36,5 37,0 36,5 37,0 36,5 36,5

36,7

15. Distância D-Go

23,0 23,5 24,0 24,0 23,5 24,0 23,5 23,5 23,5 24,0 23,5 24,0 23,5 23,0

23,6

■ 6. Distância D-R1

44,0 44,0 44,0 44,0 43.5 44,0 44,0 44,0 44,0 44,5 44,0 44,5 44,0 44,0

44,0

17.Distância D-R2

51,5 52,0 52,5 52,5 525 52,5 52,0 52,0 52.0 52,0 52,0 52,5 52,5 52,0

52,2

18.Distância D-R3

62,0 62,0 62,0 62,0 62 0 62,0 62,0 62,0 620 62,0 62,0 62,5 62,5 62,5

62,1

19.Distância D-R4

20,0 21,0 21,5 21,5 21 0 21,5 21,0 21,0 20 5 21,0 20,5 21,5 21,0 21,0

21,0

.0. Distância D-Xi

35,5 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0

36,0

1 . Distância Go-R1

42,5 42,5 43,0 43,0 42,0 42,5 42,5 42,5 41,5 43,0 42,5 43,0 43,0 42,5

42,6

2. Distância Go-R2

33,5 34,0 34,0 33,5 34,0 34,0 34,0 33,5 33,5 34,0 33,5 33,5 34,0 33,5

33,7

13.Distância Go-R3

51,5 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,5 51,5 51,5

51,1

14.Distância Go-R4

2,5

3,0

3,0

3,0

2,5

3,0 2,5 2,5

3,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,7

15.Distância Go-Xi

26,0 26,0 26,0 26,0 2E,0 26,0 26,0 26,0 25,5 26,0 25,5 26,0 26,0 25,5

25,9

16.Distância R1-R2

34,0 34,0 34,5 34,5 34,0 34,5 34,5 34,5 33,5 34,0 34,0 35,0 34,5 34,0

34,3

17.Distância R1-R3

24,5 25,0 24,5 25,0 2z.,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,0 24,5 24,5 24,0

24,5

18.Distância R1-R4

43,5 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 42,5 43,0 42,5 43,5 43,0 42,5

43,0

19.Distância R1-Xi

18,5 18,5 19,0 19,0 18,5 18,5 19,0 19,0 18,0 19,0 18,0 19,0 19,0 18,5

18,7

50. Distância R2-R3

24,5 24,0 24,0 24,0 23,5 24,0 24,0 24,0 23,5 24,0 23,5 24,5 24,0 24,0

24,0

51. Distância R2-R4

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 35,5

36,0

52. Distância R2-Xi

20,0 20,5 20,5 20,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,5 20,5 20,0

20,2

53. Distância R3-R4

53,0 52,5 52,0 52,5 52,5 52,5 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,5 53,5 53,0

52,9

A. Distância R3-Xi

26,5 26,0 26,0 26,0 26,5 26,0 26,0 26,0 26,5 26,0 26,5 26,5 26,5 26,5

26,3

55. Distância R4-Xi

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,5 27,5 27,0

27,1

I OS

TABELA 4 - Resultados obtidos das medições nas telerradiografias de perfil

MEDIÇÕES NA TELERRADIOGRAFIA DE PERFIL
MEDIDAS

TELERRADIOGRAFIA DE PERFIL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4,0

4,0

4,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

4,0

4,0

4 0

4,0

4,0

4,1

. Distância A-B

5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 5,50 6,00 5,50 5,50

5,6

. Distância A-C

36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 37,0 37,0 36,5 36,5

36,6

. Distância A-D

71,5 72,0 72,5 72,0 72,0 72,5 72,0 72,0 72,0 72,5 72,5 72,0 72.0 72,0

72,1

. Distância A-Go

56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,5 56,5

56,1

. Distância A-R1

44,5 45,0 44,5 44,5 44.5 45,0 45,0 44,5 44,5 44,5 45,0 45,0 44,5 44,5

44,7

. Distância A-R2

26,0 26,0 26,0 26,0 26.0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,5 26,0 26,0 26,5

26,1

. Distância A-R3

22,5 22,5 22,5 22,5 22 5 23,0 22,5 23,0 23,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

22,6

. Distância A-R4

58,0 58,0 58,0 57,5 58 0 58,0 58,0 58,0 58.5 58,0 58,0 58,0 58,0 58.0

58,0

10.Distância A-Xi

40,0 40,0 40,0 40,0 40 0 40,0 40,0 40,0 40 0 40,0 40,5 40,0 40,0 40,0

40,0

. Distância A-Al

11.Distância Al-B

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,5

,

9,0

9,0

12.Distância Al-C

40,5 40,0 40,0 40,0 40 0 40,0 40,0 40,0 40 0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

40,0

13.Distância A1-D

72,0 72,0 72,0 72,5 72.0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 71,5 71,5 72,0 72,0

72,0

14.Distância Al-Go

55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,5 55,0 55,5 55,0 55,0

55,1

15.Distância A1-R1

46,0 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0 46,5 46,5 46,5 46,5 46,0 46,0 46,0 46,0

46,3

16.Distância A1-R2

25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 26,0 25,5 26,0 25,5

25,6

17.Distância A1-R3

25,0 25,0 25,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

25,0

18.Distância Al-R4

57,0 57,5 57,5 57,0 57,5 57,5 57,0 57,0 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,0

57,3

19.Distância A1-Xi

40,5 41,0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 41,0 40,5 40,5 40,5 40,5

40.6

!O. Distância B-C

35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,0 35,5 35,5 35,5 35,5

35,5

!1. Distância B-D

75,5 75,5 76,0 75,5 76,0 76,0 76,0 76,0 75,5 75,5 75,5 75.5 75,5 76,0

75,7

!2. Distância B-Go

60,5 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 60,5 61,0 61,0

60,9

!.3. Distância B-R1

46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,5 46,5 46,5 46,0 46,0 46,5 46,0 46,0 46,5

46,2

!LI. Distância B-R2

31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,5 31,0 31,5 31,0 31,0 31,0

31,1

15. Distância B-R3

23,5 24,0 24,0 24,0 2 ,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 23,5 23,5 23,5 24,0

23,9

!6. Distância B-R4

63,0 63,0 63,0 63,0 62,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,5 63,0 62,5 63,0

62,9

!7. Distância B-Xi

43,5 44,0 43,5 43,5 4 2.,5 44,0 44,0 43,5 44,0 44,0 44,0 43,5 44,0 43,5

43,8

!8. Distância C-D

60,5 61,0 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 61,0 61,0 60,5 60,5 61,0 60,5

60,6

9. Distância C-Go

55,5 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 55,5 56,0 56,0

55,9

90

9 0
,

90

9,0

9,0

Média
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30. Distância C-R1

22,0 22,5 22,5 22,0 22,0 22,0 22,5 22,0 22,0 22,5 22,0 22,5 22,0 22,0

22,2

31. Distância C-R2

37,0 37,5 37,5 37,5 375 37,5 37,5 37,5 37.5 37,5 37,5 37,5 38,0 38,0

37,5

32. Distância C-R3

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0

18,0

33. Distância C-R4

56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 57,0 56,5 57,0 56,5 56,5

56,6

34. Distância C-Xi

33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,5 33,0 33,0 33,5 33,0 33,0

33,1

35. Distância D-Go

21,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

21,1

36. Distância D-R1

38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,5 38,0 38,0 38,5 38,0 38,0 38,5

38,1

37. Distância D-R2

46,5 47,0 46,5 46,0 46,0 46,5 47,0 46,0 47,0 46,5 47,0 46,5 47,0 47,0

46,6

38. Distância D-R3

54,5 55,5 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 54,5 54,5 55,0

54,9

39. Distância D-R4

18,5 18,5 18,5 19,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

18,5

10. Distância D-Xi

32,0 32,5 32,0 32,0 32,0 32,5 32,5 32,5 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,5

32,2

11. Distância Go-R1

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,5 36,0 36,5 36,0 36,5 36,5 36,0

36,1

12. Distância Go-R2

30,0 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

29,5

13. Distância Go-R3

44,0 44,0 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,0

44,4

14. Distância Go-R4

2,5 2,4 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6

2,5

15. Distância Go-Xi

22,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,0 22,5 22,5 22,5

22,4

16. Distância R1-R2

29,5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

30,0

17. Distância R1-R3

22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,0 22,5 22,0 22,0 22,5 22,5 22,5

22,4

18. Distância R1-R4

36,0 36,0 36,0 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5

36,4

19. Distância R1-Xi

15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,0 15,5 15,5 15,5 15,5

15,5

50. Distância R2-R3

20,0 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

20,5

51. Distância R2-R4

31,5 32,0 32,0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 32,0 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

31,6

52. Distância R2-Xi

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

18,0

53. Distância R3-R4

45,5 45,5 45,5 46,0 45,5 46,0 46,0 45,5 46,0 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5

45,6

54. Distância R3-Xi

23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 22,5 23,0 23,0 23,0

23,0

55. Distância R4-Xi

23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,0 23,5 23,5 23,5 23,5

23,5

