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RESUMO

0 presente estudo consiste em uma revista da literatura cientifica de
onde se buscam informações a respeito do funcionamento da Tomografia
Computadorizada e da sua utilização como método de diagnóstico no trauma
bucomaxilofacial. Demonstra-se de maneira simplificada, os princípios
básicos da TC e situações clinicas do trauma bucomaxilofacial onde sua
indicação é necessária.
Compreendendo o uso da TC constatamos que é o melhor método de
radiodiagnóstico para o trauma bucomaxilofacial, sendo que sua indicação
está associada a uma boa avaliação clinica.
Entretanto, para a otimização desta técnica, estudos mais específicos são
necessários no intuito de definir guias de procedimento para sua utilização em
serviços de atendimento ao trauma bucomaxilofacial.

ABSTRACT

This study consists in a scientific Literature Review where we can
found some information about how Computadorized Tomography (CT) works
and its use as a diagnostic method in a buccomaxillofacial trauma.
We've demonstrated in a simplified way, the basics of CT and clinical
situations of maxillofacial trauma where it is indicated.
Studying the use of CT we've concluded that it is the best method of
radiodiagnostic for maxillofacial trauma, as well as its indication depends on
a good clinical evaluation.
However, to improve this technique, more specific studies are required
to define the proceedings to use it in cases of maxillofacial trauma.

INTRODUÇÃO

0 ser humano, em seu crescente desenvolvimento, sempre procurou

elaborar meios que tornassem sua vida melhor. Em todas as áreas o progresso
tem facilitado o desempenho em suas tarefas, seja na indústria, na agricultura,
nas comunicações, na saúde, enfim em todos os campos em que o homem
necessita envolver-se para seguir seu ritmo evolutivo.
A busca por métodos que auxiliem sua performance frente

As

dificuldades, sempre esteve presente nos objetivos daqueles que lutam pela
manutenção da perfeita saúde humana. Especificamente na área do
diagnóstico, houve um extraordinário avanço a partir da descoberta dos raios
X por Wilhem Conrad Röntgen, em 1895, o que permitiu uma maior precisão

e segurança aos profissionais.
A visualização do interior do corpo humano através de imagens,
facilitou a identificação de traumas e patologias das estruturas ósseas e
cavidades vazias que o compõem. No entanto, existem estruturas mais
complexas anatomicamente que se sobrepõem na imagem radiográfica
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dificultando a pesquisa de lesões; na face, inclusive, pode comprometer a
precisão do diagnóstico.
A face está sujeita a traumas de várias intensidades, resultando em
fraturas de diferentes graus de complexidade, com envolvimento de um ou
mais ossos, relacionadas com cavidades (craniana, nasais, paranasais e bucal)
e comprometimento de tecidos moles. Apesar da grande utilidade da
radiografia convencional no diagnóstico de traumas da face, há situações em
que a dificuldade de visualização é notória.

A necessidade de superar essa carência e aprimorar o diagnóstico com a
identificação dos tecidos duros e moles envolvidos na regido afetada foram
minimizadas com o surgimento em 1972, da Tomografia Computadorizada,
desenvolvida e introduzida por Hounsfield e Cornack, ganhadores do prêmio
Nobel de Física e Medicina em 1979, por essa descoberta.
A Tomografia Computadorizada (TC) nos apresenta uma informação
tridimensional na forma de uma série de cortes finos da estrutura interna da
parte em estudo, sendo muito mais sensível quando comparada A radiografia
convencional. A TC apresenta uma série de vantagens, em relação a outras
técnicas que utilizam raios X, inclusive a tomografia convencional. Dantes &
Campos (2001), afirmam que ela é capaz de eliminar totalmente a
sobreposição de imagem sobre a área de interesse e consegue distinguir
tecidos que diferem em sua densidade fisica sendo que a imagem produzida
apresenta alta resolução, com fácil identificação das bordas, o que a diferencia
da tomografia convencional, onde a imagem aparece borrada.
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Devido aos recursos disponíveis na Tomografia Computadorizada é
possível realizar um estudo detalhado das estruturas anatômicas, com cortes
axiais, coronais e sagitais (reconstruções multiplanares), reconstruir os cortes
transaxiais em três dimensões (3D) e avaliar o exame radiográfico com
coeficiente de atenuação para tecido ósseo ou para tecido mole (janela).
Na odontologia a TC é utilizada na identificação de lesões no complexo
maxilofacial, lesões que envolvam os seios faciais, em lesões suspeitas de
malignidade, no estudo das glândulas salivares com ou sem contraste, em
problemas na articulação temporomandibular, nas desordens que afetam o
desenvolvimento dos ossos faciais, no planejamento de implantes dentários e
no diagnóstico de traumas bucomaxilofaciais sendo este último área de
interesse desse estudo.
As possibilidades da TC apenas começaram a ser exploradas na
odontologia.

A medida que o método se difunde, rompendo a exclusividade de

ambientes hospitalares, o acesso ao exame começa a ser facilitado e, num

futuro próximo, seus beneficios se estenderão a todas especialidades.

PROPOSIÇÃO

A proposta deste estudo é a realização de uma revista da literatura
cientifica, buscando informações sobre o funcionamento e indicações da

Tomografia Computadorizada no trauma bucomaxilofacial, objetivando
auxiliar cirurgiões-dentistas - especialistas e clínicos - de uma forma
simplificada, a compreender a utilização da Tomografia Computadorizada
como método de diagnóstico das injúrias faciais.

REVISTA DA LITERATURA

1. Tomografia Computadorizada

1.1 Histórico
0 médico britânico Hounsfield (figura 1) associado ao sul-africano
Cormak, em 1972, baseados nas teorias do matemático Radon, que em 1917
idealizava a possibilidade de reconstrução de um objeto em três dimensões
pela visualização em múltiplas projeções bidimensionais, desenvolvem, em
Londres, o Computorized

Transverse Axial Scanning (Tomography) -

Varredura Axial Transversa Computadorizada (Tomografia) conhecida

atualmente como Tomografia Computadorizada (PARKS, 2000;
CHILVARQUER e CHILVARQUER, 2000), (figura 2).
A Tomografia Computadorizada revolucionou o diagnóstico por
imagem, pois obtemos secções transversais de todo o organismo do paciente
sem sobreposições das estruturas. Hoje, podemos realizar um exame do crânio
em menos de 10 segundos com a Tomografia Computadorizada Espiral
(FARIA, 2002), (figura 3).
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Figura 1
Sir G. N.
Hounsfield

Figura 2 - 0 exame neste
protótipo, realizado sobre um
crânio de cadaver, durou nove
dias e cada imagem levava cerca
de duas horas e meia para ser
obtida.

Figura 3 - Primeiro exame de
tomografia computadorizada feito
no mundo. Constatou-se que o
paciente tinha um tumor cerebral.
Este exame foi realizado em um
aparelho EMI no Atkinson
Morley's Hospital com duração de
8 horas.

Fonte: <http://www.inforad.com.br >

1.2 Princípios Básicos na Formação da Imagem

A descoberta da Tomografia Computadorizada tinha como principio
básico o movimento do tubo de raios X simultaneamente aos receptores de
imagem, ao redor de um ponto focal, durante a exposição, utilizando-se de
computadores para reconstruir a imagem focalizada (corte tomográfico)
recebida pelos receptores de imagem (BONTRAGER, 1993).
0 processo para se obter imagens em TC é complexo, mas de uma
maneira simplificada funciona da seguinte forma: feixes de raios X colimados
atravessam parte do objeto em estudo (corte tomográfico), de maneira
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transversal, originando sinais elétricos que são registrados nos sensores de
cristais dos detectores. Estes sinais apresentam variedade de intensidade ao

saírem do corpo, pois são atenuados conforme as estruturas que atravessam,
esta diferença de intensidade dará a variação nos tons de cinza da imagem
quando essas forem quantificadas e gravadas no computador (MILES, 1992),
(figura 4).

//)

Monica

f\N

Figura 4— Principio da Tomografia Computadorizada

A imagem é formada pela diferença nos tons de cinza que
correspondem a cada estrutura específica; essa variação de tons de cinza é
denominada Escala de Housfield, e vai desde +1000 correspondente ao osso
compacto (cor branca), passa pelo zero (atenuação da água) e vai até —1000
correspondente ao ar (cor preta). Unidades de TC modernas podem chegar a
uma escala de —1000 até +4000 HU (Unidades Housfield) (PARKS, 2000).
A dificuldade de se obter imagens compatíveis a cada tipo de
diagnóstico, de acordo com a área de interesse, é parcialmente sanada com a
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determinação da faixa de Unidades Huosfield que sera representada na
imagem especifica, a essa faixa denominamos "janela". A janela é escolhida
conforme a região do corpo a ser estudada. A largura da janela (ex: -150 até
+150) determinará os tons de cinza para os números que estejam dentro dessa
faixa. Tudo que estiver acima da zona selecionada aparecerá branco e o que
estiver abaixo ficara preto (ROMANS, 1995).

TECIDO

NÚMERO DE UH

AR

-1000

GORDURA

-100

ÁGUA

0

FLUIDO CÉREBRO-ESPINHAL

15

SANGUE

40

MATÉRIA BRANCA

43

MATÉRIA CINZA

46

OSSO

+1000

Figura 5 — Valores de Unidades Housfield ern diferentes tecidos.

Fonte: MILES, (1992).
Para se chegar aos tons de cinza que formaram a imagem o computador,
por meio de software próprio, realiza cálculos matemáticos necessários para a
reconstrução desta imagem que ser á gerada em segunda e terceira dimensão
(CAVALCANTI, 2000).

Os cálculos e equações matemáticos são transferidos em forma de
algoritmos editáveis para projeção em um tubo de raios catódicos (monitor),
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conforme sua matriz de imagem, composta de elementos de imagem (pixel),
que é a menor unidade de um tomograma computadorizado. Os pixels são
representações em segunda dimensão dos valores dos tons de cinza de tecidos
que foram escaneados. 0 pixel representa um elemento de volume (voxel)
determinado pela espessura do corte, pelo tamanho da matriz e diâmetro do
campo de visualização. Através do voxel se obtém o volume do objeto e,
conseqüentemente, o modelo para a reconstrução da imagem radiográfica em
três dimensões. Quanto maior a matriz, menor o tamanho do pixel dando uma
melhor resolução à imagem final. A matriz mais usada apresenta dimensões de
256/256 ou 512/512 pixels, mas para imagens de alta resolução a matriz pode
chegar a 718/718 pixels (PARKS, 2000; CAVALCANTI, 2000), (figura 6).

PIXEL

VOXE L

Figura 6- Pixel representa 2' dimensão e Voxel representa 3' dimensão

1.3 Componentes Básicos do Tomógrafo Computadorizado

De acordo com Bontrager (1999),
Tomógrafo tem hoje a seguinte composição:

o equipamento denominado
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• mesa de exame para suporte do paciente com deslocamento
mecânico;

• fonte produtora de energia radiante e sistema detector cujo
conjunto é denominado gantry;
•

console de controle do operador que inclui computador ou
unidade de processamento de imagem;

•

sistema de armazenamento de imagens (drives de disco rigido,
discos ópticos e impressoras a laser);

•

monitores para projeção das imagens, ícones e controles.

Tomógrafo Lightspeed GE

NM&

TomoscamAV expander plus

Figuras 7 e 8 — Exemplos de Tornót,Trafos
Fonte: (figura 7)_< http://apps.gemedicalsystems.com >

Fonte: (figura 8)_< http://www.alphasonic.com.br >
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1.4 As Gerações do Tomógrafo

No decorrer dos anos a necessidade de se obter imagens tomográficas
de melhor resolução e em menor tempo de exame, fez com que os tomógrafos
evoluissem. Os estágios de evolução são denominados gerações. A primeira
geração possui um escaner com apenas um ou dois detectores e exige até 4,5
minutos para realizar a aquisição de um corte tomográfico em uma matriz de
80/80 pixels com 3mm de dimensão de pixel. A segunda geração possui
escaners de trinta ou mais detectores reduzindo, por exemplo, um exame de 40
cortes tomográficos para um tempo de 10 minutos, tendo a matriz 320/320
pixels. Os escaners de terceira geração possuem até 852 detectores opostos aos
raios X, que rodam juntos ao redor do paciente em um ciclo de 360 0 completo
para formar um corte com os dados da regido. Nesta geração, o tempo para
aquisição da imagem foi reduzido para um segundo ou menos. Esse sistema
necessita uma emissão continua de raios X, aumentando o desgaste da fonte
emissora; além disto, artefatos em forma de anel surgem na imagem quando
um detector estraga. A quarta geração (figura 9) passa a ter um anel de até
4800 detectores que circundam totalmente o paciente, dentro do gantry. 0
tubo de raios X roda através de um arco de 360° durante a coleta de dados,
emitindo salvas de radiação curtas por um tubo de raios X com ânodo
rotatório. 0 tempo para a aquisição da imagem é em torno de um segundo ou
menos ( PARKS, 2000; BONTRAGER, 1999).
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Figura 9— Escaner de Tomógrafo de zla Geração

Fonte: <http://www.cetac.com.br >

Bontrager (1999) e Bushong (2000) relatam que neste processo
evolutivo, também surgiu o escaner de tomografia computadorizada chamado
de Tomografia por Feixe de Elétrons ou TC Ultrafast. Seu principio é
diferente dos outros sistemas de TC podendo ser descrito da seguinte forma:
os raios X são produzidos por um canhão de feixes de elétrons que atravessam
o paciente em forma de leque na direção de anéis detectores que são fixos em
dois níveis, seguindo para o sistema de aquisição de dados. A rapidez na
obtenção de imagens (até 34 por segundo), favorece a visualização de órgãos
em movimento, como o coração, sendo esta sua principal indicação. Este
sistema é adequado para pacientes pediátricos e/ou traumatizados, nos quais a
imobilidade é uma preocupação. Apesar do protótipo deste aparelho ter
surgido em 1982, até o ano de 1996 só existiam 75 centros no mundo que
utilizavam esse sistema.
Os escaners modernos presentes nos tomógrafos de ultima geração - os
Tomógrafos Helicoidais ou Espirais - apresentam um sistema de aquisição de

'73

dados, onde o paciente move-se de forma continua e lenta, para dentro ou para
fora, durante o circulo de 360 0 do tubo de raios X, criando um tipo helicoidal
ou em mola espiral (figura 10). Isto permite examinar um volume de tecido,
através do qual os dados são colhidos, em vez de cortes individuais como em
outros sistemas. Nesse sistema, onde é permitido o deslizamento continuo do
paciente, o tempo do exame é diminuído pela metade quando comparado aos
sistemas de terceira ou quarta geração, onde as fatias são obtidas uma de cada
vez a cada rotação de 360° do tubo de raios X (BONTRAGER, 1999;
BUSHONG, 2000).

Figura 10— Esquema de Tomografia Helicoidal
Fonte: <http://www.cetac.com.br >

Cavalcanti (2000) afirma que a TC helicoidal proporciona cortes de
menor espessura e em menor tempo, sendo possível obter melhor qualidade de
imagem nas reconstruções multiplanares. A reconstrução de cortes
tomográficos a partir de tipos distintos de incidências, permite a visualização
dos mesmos, nos planos axial, coronal e sagital bem como a reconstrução em
três dimensões (3D) com melhor fidelidade de imagem.
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1.5 Cortes Primários e Reconstrução de Imagens
A posição do paciente na obtenção de imagens em TC de crânio
segundo Bontrager (1999) segue princípios básicos, também utilizados em
radiografias convencionais. A diferença principal é que na TC de crânio o
corte de interesse é posicionado paralelo ao feixe de raios X e não
perpendicular a ele como nas radiografias convencionais.
0 paciente deve ser posicionado de acordo com o tipo de imagem que
se faz necessária, respeitando suas condições clinicas, aspecto relevante em
pacientes traumatizados. A posição supina com a cabeça hiper-estendida
utilizada para se obter cortes coronais primários nem sempre é possível; já a
posição de decúbito dorsal com a cabeça em posição neutra (figuras 11 e 12),
usada para se obter cortes axiais primários apresenta menor dificuldade de
realização, permitindo a reconstrução de cortes coronais. Ou seja, os dados
obtidos na projeção primária são processados, armazenados e manipulados no
computador, permitindo criar imagens adicionais que serão analisadas
posteriormente (ROTHMAN, 1998).

Figuras 11 e 12 — Paciente em posição de decúbito dorsal.
Fonte: <http://www.aaed.org.br/hospital >
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A espessura do corte tomográfico pode variar de 0,5 até 1 Omm
dependendo do protocolo clinico utilizado. Para implante dentário é usado o
corte axial de 1 mm, já o protocolo utilizado nas fraturas de face geralmente é
o seguinte: 2mm de espessura dos cortes axiais, para 2mm de incremento de
mesa, com lmm de intervalo de reconstrução, isto para região de maxila até o
frontal. Para a região da mandíbula até a maxila geralmente se usa 3mm de
espessura de corte para 3mm de incremento de mesa, com 1,5mm de intervalo
de reconstrução (CAVALCANTI, 2000).
A reconstrução coronal através da TC axial

é recomendada por

Schimming; Eckelt e Kittner (1999) em casos de múltiplas fraturas faciais
possibilitando obter informações do terço médio da face e da base do crânio,
poupando o paciente de uma posição incomoda e/ou de possíveis danos
adicionais.
0 estudo com cortes coronais é um auxiliar útil e deve ser realizado
para a avaliação de estruturas horizontais, como o palato duro, assoalho de
órbita, teto de órbita e lâmina crivosa do osso etmóide. Também é útil no
exame de longos segmentos verticais, como os ramos mandibulares, septo
nasal e as lâminas pterigóides do osso esfenóide (FARIA et al., 1997).

Johnson (1984) afirma que embora se acredite que secções coronais
sejam mais úteis para o exame da face, todos os planos de interesse, exceto o
assoalho e o teto da órbita, são verticais e podem ser muito bem estudados por
cortes axiais. Quando avaliando um paciente em que ambos os planos são
requeridos, mas que devido As condições do paciente (injúrias), se torna dificil
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o exame, as duas imagens podem ser obtidas com o paciente na mesma
posição supina.
A manipulação dos dados (axiais, coronais e sagitais) para se obter
imagens 3D pode ser realizada de duas formas, conforme Seeram (1997): uma
delas é pelo método Surface Rendering onde a estrutura óssea representada
com uma superficie que reflete luz, não utiliza todos os voxels para formar
imagens em 3D, sendo, portanto um método de menor fidelidade. Outro
método é o Volume Rendering, onde todos os voxels são preservados na
construção da imagem, pois utiliza todos os dados provenientes dos cortes
axiais das tomografias computadorizadas, gerando uma grande fidelidade da
imagem final em 3D. No entanto, necessita de uma grande memória do
sistema computadorizado, de um tempo maior de exposição e de um
conhecimento mais abrangente da técnica.
Cavalcanti, Haller e Vannier (1999), procuram comparar as medidas
reais entre pontos craniométricos de um crânio seco com a reconstrução em
3D-TC, e verificam que a diferença entre as medidas foi menor que 1 mm, em
19 dos 20 crânios examinados considerando o resultado muito satisfatório.
A imobilidade é fundamental para a coleta dos dados que irão formar a
imagem. Ribeiro (1998), afirma que além dos elementos metálicos, presentes
no corpo do paciente, que ocasionam "efeito de raios" na imagem,
movimentos do paciente e a seleção inadequada de fatores técnicos pelo
operador, são algumas das causas que podem comprometer a TC.
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1.6 Dose de Radiação

A irradiação do cristalino durante um exame de TC orbital é
considerada dentro dos limites aceitáveis; as doses são de 3 rads 1 para um
exame axial padrão, mas podem chegar de 3,5 a 5 rads em um estudo
combinado de cortes axiais e coronais (TRAPNELL & WAKE, 1985).
Para Sinn & Karas (1991) a dose de radiação em um estudo de TC
simples pode variar de 0,4 a 4,7 rads, dependendo de alguns fatores como tipo
de aparelho, técnica utilizada, kilovoltagem e miliamperagem, sendo que, a
maioria dos aparelhos expõe o paciente a uma média de 2,5 rads. Segundo o
autor, o valor das imagens da TC beneficia o paciente, facilitando o
diagnóstico e o tratamento das injúrias faciais e não pode ser dispensado em
prol da quantidade de radiação que o paciente recebe.
Em um estudo de dez anos realizado por Rhea, Rao e Novelline (1999)
envolvendo a exposição do cristalino do olho A radiação durante

o

escaneamento axial de 5mm de colimação, obteve-se uma média de 4,2 rad
por exposição, variando de 0,42 até 6,29 rad. Verificam um aumento de até
50% na dose de radiação quando do uso de várias incidências radiográficas da
face para avaliar traumas maiores. Os autores ainda afirmam que, para
produzir catarata a dose minima de radiação deveria ser de 200 rads dada em
dose única, ou fracionando a dose de 550 rads por 12 semanas. A conclusão
foi que o uso da TC na avaliação do trauma facial é relativamente seguro no
que diz respeito A formação de catarata.

1

Rad é a unidade de absorção de radiação (dose).
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Frederiksen, Benson e Sokolowiski (1995) afirmam que a dose de
radiação que as glândulas salivares recebem durante um exame de TC da
mandíbula é em torno de 20,4 mSv 2.

Já Langlais (1995), diz que a dose de radiação para as glândulas
parátida, submandibular e sublingual no exame por TC com indicação para
implante é de 30,907 mGy3 .

Uma forma de reduzir a dose de radiação é o correto diagnóstico das
fraturas através da radiografia convencional. Um exemplo é as fraturas na
porção alta do pescoço do côndilo da mandíbula, caso onde a TC coronal deve
ser feita dispensando outras técnicas convencionais que não acrescentariam
dados relevantes (SCHIMMING; ECKELT e KITTNER, 1999).
A dose de radiação a qual o paciente é exposto durante um exame de
Tomografia Computadorizada

é

maior quando comparado a técnicas

radiográficas convencionais, sendo de aproximadamente 5000 rads por exame. A
dose será maior quanto maior o número de cortes tomográficos executados; por
isso uma correta avaliação da área a ser examinada é primordial para não expor o
paciente a uma dose maior de radiação sem necessidade (BUSHONG, 2000).
Thai et al. apud Nair; Webber e Johnson (2000), comentam em seu
trabalho que um dos maiores inconvenientes da TC é a alta carga de radiação a
qual o paciente está exposto, visto que a TC e a reconstrução em 3D são cada
2

mSv (mili-sievert) representa 0,1 Rem, capacidade de urna radiação provocar danos nos tecidos (dose

equivalente).

3

mGy (mili-gray) representa 0,1 Rad. Em odontologia considera-se Rem e Rad iguais em valores.
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vez mais utilizadas pelas mais diferentes especialidades, proporcionando um
aumento na dose final que o paciente recebe.
Segundo Parks (2000) alguns fatores devem ser levados em conta para
reduzir a exposição A. radiação na obtenção de imagens por TC, sendo eles: a
quilovoltagem, a delimitação da área da imagem, do número e da espessura de
cortes. Afirma que o fundamental é comparar o risco e o beneficio do exame,
lembrando que os resultados derivados do estudo devem ter como objetivo
final o bem estar do paciente.

2. Exames de Radiodiagnóstico nas Fraturas Bucomaxilofaciais

2.1 Fraturas Mandibulares

Para Trapnell & Wake (1985), a TC não tem sido requerida para avaliar
traumas mandibulares, sendo as radiografias planas e panorâmicas suficientes
para o diagnóstico.

As fraturas mandibulares são bem avaliadas e diagnosticadas com
filmes planos (Towne, postero-anterior, oclusal, periapical, transorbital) e
radiografias panorâmicas. No entanto, fraturas condilares altas necessitam
muitas vezes de TC para serem mais bem avaliadas (SINN & KARAS, 1991).
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2.2 Fraturas do terço médio da face

Segundo Sinn & Karas (1991), os exames mais utilizados para fraturas
do terço médio da face são:

Fraturas

Panorâmica TC PA

Submento
vértice

Lateral
crânio

Waters

Nasal
lateral

Oclusal

-

-

+

-

+

+

+

-

-

Alveolar
Maxilar

+

_

_

Le Fort I*

+

+/-

+

0

+

+

+

+

+

0

0

Le Fort III*

0

+

+

+

+

+

0

0

Nasal isolada

0

0

0

0

0

+

+

0

Naso-etmóideorbitfiria*
Orbitária
Blow-out*
Arco
zigomfitico*
Zigomitica
complexa*
Base de
cr â n io *

0

+

+

+

+

+

+/-

0

0

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

+/-

+

+

+

+

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

Le Fort II*

+

* Fraturas que requerem várias incidências (postero-anterior, submento-vértice,
lateral e Waters) para o diagnóstico. (+:necessária para o diagnóstico; não é
necessária para o diagnóstico; +/-: pode ajudar no diagnóstico; 0:ndo é usada).
Figura 13 — Radiografias para fraturas do terço médio da face.
Fonte: SINN & KARAS, (1991)
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3. Tomografia Computadorizada no Trauma Bucomaxilofacial

Johnson (1984), constata as limitações das imagens obtidas em filmes
planos em casos de fraturas faciais. Estas se tornam minimizadas com a TC,
pois fornece uma melhor imagem. Todavia o autor ressalta que, quando a área
de interesse é a mandíbula, filmes planos ou a tomografia panorâmica devem
ser indicados, sendo desnecessário o uso da TC.
A TC tem vantagens sobre outras técnicas de imagem, incluindo a
Ressonância Magnética, para o diagnóstico das fraturas faciais. Pois a imagem
gerada pela TC mostra melhor detalhamento da anatomia óssea, a qual é
extremamente essencial na avaliação das fraturas. Embora sejam
consideráveis os avanços das técnicas de obtenção de imagens, o padrão ouro
de trauma bucomaxilofacial ainda é o filme plano. Cortes de TC e imagens de
Ressonância Magnética têm importância secundária na abordagem inicial ao
paciente traumatizado. Os filmes iniciais obtidos quando um paciente é visto
primeiramente na sala de emergência podem não ter uma boa qualidade de
imagem para o diagnóstico. Sendo essa observação verdadeira nos casos em
que o paciente é politraumatizado com comprometimento de estruturas vitais.
Visto que raramente o manejo das estruturas bucomaxilofaciais é uma
emergência de vida, esta fase do tratamento é geralmente adiada até que
imagens de diagnóstico de melhor qualidade possam ser obtidas e o
tratamento planejado (SINN & KARAS, 1991).
Vários métodos de imagem são usados na identificação dos traumas

faciais. Os métodos preconizados são a radiografia panorâmica para fraturas
mandibulares e a TC para a maxila (LANGLAIS, 1995).
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Em avaliação realizada nos plantões de radiologia do Centro de
Tomografia Computadorizada de Piracicaba (CTC), foi constatado que: a TC
é a modalidade de escolha para a avaliação de trauma bucomaxilofacial; a TC
permite um estudo rápido das estruturas ósseas com múltiplas projeções;
pacientes com trauma maxilofacial não devem ser examinados, em situação de
emergência com projeções coronais; a complementação com cortes coronais
diretos só deve ser feita após total exclusão de lesões cervicais (FARIA et al.,
1997).
Daffner (1997), conclui que a radiografia convencional pode servir de

guia para a TC e que esta pode ser executada diretamente em pacientes com
presença de lesão crânio-encefálico.

Papaiz & Carvalho (1998), afirmam que a indicação da Tomografia
Computadorizada é precisa em traumas e processos patológicos em geral,
abrangendo naturalmente áreas de interesse da cirurgia bucomaxilofacial, e
que o uso da TC está se tornando muito difundido em pacientes portadores de
trauma. Ainda salientam que a reconstrução tridimensional é importante para
uma melhor visibilidade das estruturas calcificadas, superando as limitações
do exame radiográfico.

Zee & Go (1998), afirmam que a Tomografia Computadorizada
permanece como a modalidade de escolha para exames por imagens na
avaliação de pacientes com trauma agudo de crânio, e que a alta resolução da
TC é excelente para avaliar pequenas fraturas da face.

Biblioteca Universitária
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Novelline et al. (1999), também afirmam que as imagens faciais são
obtidas de uma forma mais eficaz através da TC. Em pacientes portadores de
trauma a TC pode mostrar mais claramente fragmentos de ossos fraturados,
apresentando suas linhas de fratura com melhor nitidez quando comparada a
técnicas radiográficas e tomográficas convencionais, podendo ainda orientar a
posição e o deslocamento dos fragmentos fraturados. Como vantagens da TC
em serviços de emergência os autores salientam, portanto, além de maior
precisão, a maior rapidez e uma execução com menores transtornos para o
paciente.
Chilvarquer & Chilvarquer (2000), afirmam que embora a TC não seja
indicação rotineira na clinica odontológica, devido sua versatilidade, têm sido
empregada como primeira indicação nos casos de trauma. Nenhuma outra
modalidade de imagem nos fornece tantos subsídios, especialmente em
situações de emergência. Apesar da crescente aplicação da TC na avaliação de
patologias ósseas as radiografias convencionais ainda são pré-requisito
absoluto em pacientes com suspeita de alterações nos ossos. A TC poderá ser
necessária para avaliar corticais ósseas, sua integridade e risco de fratura, além
de auxiliar o planejamento pré-operatório.
Druelinger; Guenther e Marchand (2000), entendem que as técnicas
convencionais de radiografias faciais permanecem como exame de primeira
escolha para a avaliação das estruturas ósseas bucomaxilofaciais, pois
apresentam valor clinico de interpretação e podem servir de método auxiliar
da tomografia computadorizada fornecendo dados que orientam a TC quando
esta é indicada.
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Segundo Cavalcanti (2000), a sobreposição de imagens e de fragmentos
ósseos faz com que a tomografia computadorizada torne-se

o método

radiográfico de primeira escolha para o diagnóstico de fraturas complexas da
face.
Os resultados obtidos por Alder, Deahl e Matteson (1995), constatam
que a imagem tomográfica em 3D é útil para avaliar a severidade das injúrias
faciais. Os autores afirmam que a imagem em 3D expôs uma especial relação
entre segmentos de fratura quando deslocados e fornecem ao cirurgião, através
de reconstruções gráficas, a apresentação real da anatomia, apresentando guias
para o tratamento, planejamento e abordagem cirúrgica. Ficou estabelecido
que tanto a imagem 2D reformatada quanto A imagem 3D podem ser
empregadas no diagnóstico e plano de tratamento.
Fox et al. (1995), avaliaram a performance de cortes de TC, da
reconstrução multiplanar (RMP) e da Tomografia Computadorizada em Três
Dimensões (3DTC) no diagnóstico do trauma bucomaxilofacial, sendo que a
análise foi realizada em cadáveres. A TC identificou 10% mais fraturas na
órbita que a 3DTC e aproximadamente 10% menos quando se tratava de
fraturas do zigomático. A localização das fraturas foi mais fácil com a 3D,
apesar da TC dar melhores informações sobre as mesmas, ou seja, foi mais
rápido localizar fraturas com a 3D. Ficou estabelecido que tanto a TC axial
quanto A 3D são comparáveis na detecção de fraturas do terço médio da face e
melhores que a RMP, e ainda, que a reconstrução 3D foi superior na
localização de fraturas complexas envolvendo múltiplos planos.
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Quando fraturas com deslocamento de fragmentos são identificadas, um
modelo 3D é preparado na estação de trabalho com base nos dados axiais,
coronais e sagitais, possibilitando uma visão nas posições anterior, posterior,
lateral e uma visão da base do crânio, bem como com a face voltada para cima
simulando a visão de Waters e também com a face apontada para baixo
simulando uma visão de Towne. Visões obliquas adicionais e visões
seccionadas do modelo 3D podem ser obtidas para melhorar a visualização de
certos tipos de fratura (NOVELLINE, 1999).

Em trabalho realizado para determinar a sensibilidade e a especificidade
das imagens coronais reformatadas a partir de cortes axiais na avaliação das
fraturas maxilofaciais. Dois neuroradiologistas fizeram exames em cadáveres,
comparando imagens obtidas em cortes coronais diretos com os de cortes
coronais reconstruidos, um chegou ao resultado de 97% de semelhança no
diagnóstico, o outro 94%, resultado que considera satisfatório o uso da
reformatação coronal. 0 estudo sugere que o custo e a dose maior de radiação,
que seriam necessárias na realização de cortes coronais diretos, são
desnecessários para uma detecção mais significativa de fraturas
bucomaxilofaciais. Entretanto os autores enfatizam que enquanto a
substituição dos cortes coronais diretos pelos reformatados não fizer parte da
rotina de avaliação das fraturas faciais, o exame fisico e as suposições clinicas
permanecem sendo necessários para determinar a necessidade de imagens
adicionais (ROSENTHAL et al., 2000).
A suspeita da presença de corpos estranhos, especialmente de baixa
radiodensidade, em ferimentos perfurantes da face

e da órbita, é uma

indicação adicional do uso da TC. A TC não só visualiza os corpos estranhos,
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até mesmo quando feitos de plástico ou madeira, como os localiza corn
precisão e acurácia nos tecidos moles (TRAPNELL & WAKE, 1985).
A radiografia panorâmica é superior A radiografia plana padrão no
diagnóstico de fraturas da mandíbula. Quando não é possível realizar a
radiografia panorâmica, duas radiografias laterais obliquas e a radiografia de
Towne podem ser usadas. A radiografia posteroanterior não acrescenta
informações e pode ser dispensada (CHAYRA; MEADOR E LASKIN, 1986).
Para Sinn & Karas (1991) os cortes de TC são ideais para fraturas
condilares que são de dificil visualização, no entanto o custo elevado e a maior
exposição A radiação limitam o uso da técnica àqueles casos em que não é
possível um diagnóstico com filmes planos e/ou tomografia panorâmica.
Conforme Hermans et al. (1997), filmes planos

e radiografias

panorâmicas são adequados e efetivos para avaliar injúrias mandibulares
isoladas. Porém a TC é útil na definição das fraturas localizadas no pescoço do
cõndilo mandibular.
A TC coronal é considerada padrão ouro para a avaliação e classificação
das fraturas do processo condilar da mandíbula. Verifica-se que a radiografia
convencional não tem mostrado a posição correta das fraturas mandibulares.
Isto é especialmente visto em casos de fraturas altas no pescoço do côndilo
mandibular, nas quais linhas adicionais e a classificação correta das fraturas
não podem ser determinadas. Nestes casos a TC coronal é recomendada.
Comparando a técnica radiográfica convencional e a TC coronal com relação
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precisão do diagnóstico para determinar a indicação do tratamento cirúrgico,
avaliou-se 249 fraturas do processo condilar da mandíbula, sendo que a
radiografia convencional identificou todas as fraturas do processo condilar; no
entanto a radiografia convencional não classificou corretamente as fraturas
altas do pescoço do cõndilo; fraturas estas que foram classificadas
erroneamente pela radiografia convencional e corrigidas pela TC, tendo sido
comprovada essa mudança de classificação no transoperat6rio para redução
das mesmas; ou seja, em 18 casos somente a TC forneceu um diagnóstico
preciso. Cortes tomográficos que diagnosticam fraturas no processo condilar
permitem uma análise mais exata das linhas de fratura e uma classificação
mais precisa quando comparados à técnica convencional (SCHIMMING;
ECKELT e KITTNER, 1999).

Em seu estudo comparativo Markowitz et al. (1999), afirmam que, as
radiografias planas de mandíbula apresentam um índice de 10% de falsos
positivos, necessitando de um segundo método radiográfico para confirmar a
suspeita clinica. Em pacientes que podem cooperar e apresentam trauma de
mandíbula isolado, a recomendação é a utilização da radiografia panorâmica
como forma complementar. Já pacientes com traumas múltiplos, que não
podem cooperar, a TC coronal é o método indicado. Segundo os autores,
somente se recomenda a TC axial em casos de suspeita de lesões cranianas. A
maioria das fraturas mandibulares pode ser identificada com um cuidadoso
exame fisico e através de radiografias planas. A escolha do método depende
da tecnologia disponível, da cooperação do paciente e da existência e extensão
de outras lesões.
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Fontanella (1986) considerou a TC como método auxiliar de
diagnóstico, fornecendo informações adicionais as obtidas pelos exames
radiográficos convencionais dos pacientes portadores de fraturas orbitárias,
indicando a incidência póstero-anterior de Waters como procedimento inicial
no radiodiagnóstico das fraturas orbitárias.
Hermans et al. (1997), confirmam que cortes coronais de TC revelam
perfeitamente a existência de fraturas orbitais, sendo de extrema utilidade nos
casos de fraturas blow in e blow-out. A TC além das estruturas ósseas
-

possibilita a visualização dos tecido moles envolvidos no trauma.
Daffner (1997), afirma que a TC pode ser utilizada para avaliar tecidos
moles como o globo ocular, nervo óptico e músculos perioculares em conjunto
com a análise das fraturas orbitais.

Segundo Oliveira (1998), a TC é um excelente exame para avaliação
das fraturas orbitais, mas não significa que as radiografias convencionais
perdem seu valor, cabendo ao cirurgião bucomaxilofacial, a partir da
comprovação radiográfica das fraturas detectadas clinicamente, avaliar a
necessidade de um exame mais sofisticado como a TC. Afirma que a
capacidade de detecção de fraturas orbitais através da PA de Waters
aproxima-se da TC, tornando-se a radiografia de primeira escolha para a
avaliação do complexo orbital, podendo ser complementada pela PA de
Waters modificada a 20 graus, em casos de dificil interpretação.
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Para Ghysen et al. (2000), a TC é o melhor exame para avaliar fraturas
de assoalho de órbita associadas a injúrias de tecido mole e lesões crânioencefálico.
0 freqüente posicionamento incorreto dos fragmentos fraturados nas
cirurgias de órbita, levando o paciente A nova intervenção cirúrgica, passando
mais uma vez pelos riscos inerentes a ela, fez com que a TC fosse utilizada no
transoperatório. A maior vantagem da TC transoperatória é a presença do
cirurgião determinando a direção e o número de cortes tomográficos de forma
mais precisa (HOELZLE et al., 2001).
Segundo Jhonson (1984), quando exames preliminares, feitos em filmes
planos limitados, revelam uma suspeita de fratura, a TC deve ser usada para
diagnosticar a presença ou não de fraturas nas estruturas ósseas do esqueleto
facial. Uma simples visão de Waters pode determinar se uma análise mais
sofisticada é necessária. Segundo o autor alguns pontos precisam ser
enfatizados:
•

1 0: Se é seguro demorar na realização das imagens da face,
enquanto outras injúrias estão sendo tratadas e o paciente
estabilizado. Estudo extensivo através de filmes planos em
traumas múltiplos é tecnicamente dificil e rende poucas
informações. Sendo que a TC, quando realizada com o paciente
estabilizado e sem pressa demonstra todos os tipos de fratura.

• 2°: E importante identificar todas as fraturas, para diminuir o
risco de fazer uma osteossintese entre dois fragmentos
instáveis, sem conhecimento disso.
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• 3°: 0 estudo adequado de TC não requer necessariamente um
aparelho mais sofisticado ou secções muito finas, a menos que
seja necessária a reformatação da imagem em outros planos.
Normalmente cortes de 4 a 5 mm são adequados, e eficientes.
Russell et al. (1990), realizaram um estudo de dois anos, onde 34
pacientes com injúrias faciais foram examinados com TC, revelando
informações adicionais e de melhor efetividade que a técnica radiográfica
convencional (RC) em 22 pacientes dos 24 casos em que a RC foi possível de
ser realizada, nos outros 10, devido as condições clinicas dos pacientes a RC
foi contra indicada. Nos 22 casos em que a TC foi adicionada, proporcionou
detalhes relevantes para o manejo dos pacientes, em determinados tipos de
trauma. Segundo os autores fraturas do assoalho da órbita e da parede medial
são bem demonstrados na TC, fraturas da órbita onde existam sinais clínicos
de lesões de tecido mole ou em que o edema dificulte uma adequada
visualização clinica a TC é o exame indicado. Injúrias severas do terço médio
da face e naso-etmóide-orbital devem ser investigadas com a TC, casos em
que, no local onde ocorreu o impacto causador do trauma, a fratura ocorra
com separação dos fragmentos ósseos também devem ser examinados com a
TC. Raramente a TC é indicada para diagnóstico de fraturas Le Fort I, mas
delimitam melhor as fraturas Le Fort II e III, especialmente fraturas
zigomaticas sobrepostas. Os autores afirmam que em fraturas do osso
zigomático e arco zigomático há poucas vantagens no uso da TC, pois a
radiografia convencional plana nos dá uma boa visão da area em questão.
Com exceção dos casos citados, a maioria das fraturas faciais pode ser
diagnosticada
convencional.

e

tratada com os dados oferecidos pela radiografia
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As fraturas do esqueleto facial para as quais a TC está mais indicada são
aquelas do terço médio da face. Um exame clinico detalhado e uma
radiografia com filme plano convencional são muito importantes para o
diagnóstico inicial das injúrias faciais, sendo que, A. decisão de se obter
complementação com TC, é baseada nesses dados. Nem sempre uma injúria
do terço médio da face necessitará avaliação por TC, no entanto, se houver
suspeita de fraturas complexas do esqueleto facial, cortes axiais e coronais de
TC serão extremamente Ateis na caracterização e extensão das injúrias da face
(SINN & KARAS, 1991).
Hermans (1997), afirma que apesar das fraturas zigomáticas serem bem
diagnosticadas com radiografias convencionais a TC demonstra mais
claramente o deslocamento do osso zigomático e também proporciona a
avaliação do assoalho da órbita.
Strong & Sykes (1998), estudaram fraturas do complexo zigornático
onde afirmam que um diagnóstico clinico acurado é essencial, sendo que a
Tomografia Computadorizada é o padrão ouro para a confirmação do
diagnóstico clinico e para o planejamento cirúrgico.
A tomografia computadorizada tem suas indicações no que se refere A
investigação de injúrias dos terços médio e superior da face; de um modo
geral pode-se relaciona-la da seguinte maneira, segundo Ribeiro (2000):

• Pacientes com lesões múltiplas resultantes de um trauma facial
grave, o qual muitas vezes está associado a lesões da coluna
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cervical ou crânio cerebral. Nestes casos a TC não requer que a
posição do paciente seja modificada;

• Em casos em que o paciente não pode requerer a posição desejada
para executar as técnicas convencionais: radiografia convencional

e tomografia panorâmica;
• Pacientes com lesões frontais, onde as radiografias convencionais
oferecem informações mínimas sobre o deslocamento da parte
posterior e anterior do osso frontal e da extensão da fratura ao
longo da base do crânio;
• Pacientes com lesões orbitais, resultando em herniação para
regiões adjacentes;
• Lesões faciais medianas e naso-etmoidais;
• Em casos de fraturas de Le Fort II e Le Fort III.
Novelline (1999), realizou uma revisão de 350 casos de trauma facial,
em um serviço de emergência, no período entre 1996 e 1998. Constatou que
somente 32 (9.1%) foram examinados com radiografia plana convencional e
19 (5,4%) tinham sido examinados pela radiografia panorâmica. 0 restante,
299 (85,4%) dos pacientes foi examinado com a Tomografia
Computadorizada.
Para descrever o procedimento padrão em seu departamento de
emergência e para avaliar as implicações desses procedimentos, Pearl (1999),
realizou um estudo retrospectivo dos pacientes com trauma facial, onde são
requisitados exames de imagem. Foi comparada a imagem de avaliação inicial
de cada paciente: a obtida com o uso dos raios X facial convencional e a
realizada com a TC. Verificou que dos 211 pacientes analisados, 148 (70%)
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fizeram raio X convencional como exame inicial e 63 (30%) se submeteram a
TC. Dos pacientes com uma fratura detectada no raio-X convencional inicial,
29% tiveram que realizar o exame por TC secundariamente, para aperfeiçoar o
diagnóstico. A importância proporcional nos pacientes que fizeram TC inicial
está na detecção de fraturas: 57% contra 26% do raio X convencional inicial,
sendo que os equívocos da TC foram nulos e os do raio X plano foram de 6%;
os outros 43% dos pacientes que realizaram TC não possuíam fraturas. 0
autor conclui que os clínicos consideram superior a capacidade da TC
primária em detectar fraturas, no entanto o desconhecimento para avaliar a
necessidade do uso da TC foi realçado nos resultados, visto que os
profissionais que utilizaram a TC como exame inicial, o fizeram a despeito da
carência de guias publicados sobre o assunto ou de dados empíricos
descrevendo essa abordagem ou ainda avaliando a relação custo-beneficio. A
associação do raio X primário com a complementação Tomográfica não foi
surpresa para Pearl, no entanto essa associação foi importante não somente do
ponto de vista clinico, como no aumento do custo e do tempo gasto para
duplicar a imagem.
Webster e Malins (2000), realizaram uma pesquisa, onde buscaram
identificar guias que auxiliem no diagnóstico de fraturas faciais, com o uso da
radiografia convencional em um serviço de emergência. Sinais clínicos e a
severidade do trauma foram de grande ajuda na detecção de fraturas.
Hemorragia subconjuntival lateral e paralisia do nervo infraorbitário são
indicações clinicas de possíveis fraturas zigomáticas e poderiam fazer parte
dos guias para a correta utilização da radiografia convencional.

DISCUSSÃO

Com base na revista da literatura, verifica-se que a Tomografia
Computadorizada é uma técnica de diagnóstico relativamente nova. Desde o
seu surgimento, há três décadas, passou por algumas inovações sempre
buscando realizar o exame com melhor qualidade de imagem, em menor
tempo e com menor dose de radiação para o paciente. Os dados fornecidos por
Miles (1992); Romans (1995); Bontrager (1999); Parks (2000); Bushong
(2000); Chilvarquer & Chilvarquer (2000); e Faria (2002), mostram a
complexidade para adquirir e formar as imagens em TC. 0 processo que
envolve emissão de radiação e recursos de informática para formação das
imagens pode ser compreendido de uma forma simplificada, mas para
entender todos os princípios da técnica, seria necessário um estudo mais longo
e aprofundado.
Constata-se que a TC é o método de radiodiagn6stico que melhor avalia
o trauma bucomaxilofacial, visto que Johnson (1984); Fonseca (1991);
Langlais (1995); Webber et al. (1996); Zoe e Go (1998), Freitas, Rosa e Souza
(1998); Novelline (1999); Chilvaquer & Chilvalquer (2000) e Cavalcanti
(2000), a consideram o exame ideal para o trauma bucomaxilofacial. Sua
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capacidade de elucidar casos de trauma, constatada por Johnson (1984);
Russel, Davidson e Corrigam (1990); Novelline et al. (1999) e ainda Pearl
(1999), evidencia sua superioridade em relação à radiografia convencional,
demonstrando com melhor nitidez as linhas de fratura e detalhando com
perfeição a anatomia da regido.

A variedade de recursos que a TC oferece, possibilita uma série de
imagens da área a ser estudada com visões em diferentes planos, favorecendo
o diagnóstico de fraturas. A combinação de cortes axiais e coronais fornece
uma varredura de todas as estruturas ósseas do complexo bucomaxilofacial.
Johnson (1984) e Faria et al. (1997), realçam as vantagens do corte coronal
indicado para o exame das estruturas ósseas horizontais e do corte axial,
conseqüentemente, para as estruturas verticais.
A reconstrução das imagens obtidas em cortes axiais diretos é um dos
recursos disponíveis na TC, pois a possibilidade de reformatar essas imagens
primárias em planos diferentes, auxilia no diagnóstico e preserva o paciente,
portador de lesões traumáticas, de um manejo excessivo na realização do
exame. Essa opção de diagnóstico é enfatizada nos estudos de Schimming,
Eckelt e Kitten (1999); Bushong (2000) e Rosenthal et al. (2000).
Fox et al. (1995); Marden et al. (1995) e Novelline et al. (1999),
afirmam que a manipulação dos dados axiais, coronais e sagitais permite a
reconstrução da região estudada em terceira dimensão, imagem essa que
melhora a visualização e a localização das fraturas bucomaxilofaciais. Em seu
estudo Cavalcanti (1999), quando compara as medidas reais da face com a
reconstrução em 3D, obtendo como resultado diferenças menores que 1 mm,

46

demonstra a precisão da reconstrução em 3D, confirmando a eficiência deste
recurso na avaliação do paciente.
A utilização da TC no diagnóstico das fraturas mandibulares é
considerada desnecessária, sendo que as radiografias planas e panorâmicas são
suficientes para fazer uma correta avaliação do trauma, conforme afirmação
de Johnson (1984); Sinn & Karas (1991); Langlais (1995) e Hermans et al.
(1997). Autores como Chayra, Meador e Laskin (1986), consideram a
radiografia panorâmica a mais indicada para o diagnóstico do trauma
mandibular, estando de acordo com Markowitz et al. (1999) que, apesar de
afirmarem que radiografias planas de mandíbula apresentam 10% de falsos
positivos, consideram que um cuidadoso exame clinico, radiografias planas e a
complementação com radiografia panorâmica são suficientes para detectar
injúrias mandibulares.
Já Schimming; Eckelt e Kittner (1999), consideram a TC coronal o
exame padrão ouro para a classificação das fraturas do processo condilar, pois
é a única capaz de permitir uma classificação correta das fraturas,
especialmente aquelas mais altas do pescoço do côndilo mandibular, sendo
essa assertiva corroborada por Hermans et al. (1997).
As principais indicações do exame por TC são aquelas que envolvem
lesões do terço médio da face de acordo com Russel, Davidson e Corrigam
(1990); Sinn e Karas (1991); Strong & Sykes (1998) e Ribeiro (2000). No
entanto deve-se levar em consideração a severidade da lesão, o envolvimento
da coluna cervical e crânio, o estado de consciência do paciente e a urgência
necessária ou não para realizar o exame.
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Uma vantagem adicional da TC em casos de lesão facial descrita por
Trapnell & Wake (1985), é a localização de corpos estranhos, de diferentes
densidades fisicas, que estejam relacionados com a lesão, podendo envolver
tanto tecido ósseo como tecido mole.
Em se tratando de fraturas da órbita Fontanella (1986) e Oliveira
(1998), indicam a incidência póstero-anterior de Waters como exame de
primeira escolha, e a TC como método auxiliar para casos de dificil
interpretação. Daffner (1997) e Ghysen et al. (2000), afirmam que a TC é
muito -ail para avaliar os tecidos moles envolvidos nas lesões orbitais. Já
Russell, Davidson e Corrigam (1990), indicam a TC como exame de primeira
escolha em casos onde existam sinais clínicos de lesões de tecido mole ou
quando o edema dificulta o exame clinico. A TC ainda é indicada por Hoelzle
et al. (2001) no transoperatório das cirurgias da órbita, para auxiliar no correto
posicionamento dos fragmentos fraturados.
Quanto à indicação da TC como exame de primeira escolha em
pacientes com trauma bucomaxilofacial, Novelline (1999) e Pearl (1999),
realizaram um estudo retrospectivo, avaliando o uso da TC e da radiografia
convencional no exame inicial de pacientes traumatizados, em serviços de
emergência. Novelline (1999) constatou que a grande maioria dos pacientes
fora examinada com a TC. Pearl (1999) verificou que aproximadamente um
terço dos pacientes se submeteram ao exame por TC inicialmente, sendo esse
muito mais preciso que a radiografia convencional, tendo sido usada como
complemento desta em 29% dos casos, onde a mesma foi usada como método
de escolha inicial. Através desses dois estudos publicados, inclusive no
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mesmo ano, pode-se constatar que não há urn protocolo ou padrão para
escolha de exames de radiodiagnóstico.
Vários fatores devem ser levados em conta para a utilização da TC
como método de escolha inicial no diagnóstico do trauma bucomaxilofacial.
Sinais clínicos e a severidade do trauma de acordo com Webster e Malins
(2000) servem de guias para a correta utilização da radiografia convencional, e
realmente são dados importantes para uma correta avaliação, pois segundo
Pearl (1999) a correta indicação da radiografia convencional está relacionada
com uma possível dupla exposição desnecessária e o aumento do tempo de
exame e custos operacionais.

Em traumas complexos a TC deve ser realizada inicialmente, segundo
Johnson (1984); Russel, Davidson & Corrigam (1990); Langlais (1995); Faria
et al. (1997); Daffner (1997); Strong & Sykes (1998); Zee & Go (1998);
Cavalcanti (2000) e Ribeiro (2000), pois evita um passo desnecessário, já que
os resultados do exame por TC serão fundamentais para o diagnóstico e
tratamento dos pacientes.
Entretanto, para Sinn & Karas (1991); Druelinger, Genther e Marchand
(2000) e Chilvarquer & Chilvarquer (2000) as radiografias convencionais
permanecem como exame de primeira escolha para avaliar as estruturas ósseas
bucomaxilofaciais, pois apresentam valor clinico de interpretação que podem
servir de guia para os cortes tomográficos.
Outro fator que poderia ser levado em consideração é a dose de radiação
que o paciente recebe durante o exame tomográfico, mas as doses recebidas

49

segundo Trapnell & Wake (1985); Sinn & Karas (1991) e Rhea, Rao e
Novelline (1999), estão dentro dos limites aceitáveis, pois o valor das imagens
obtidas é mais importante para o paciente, fazendo valer a máxima
custo/beneficio relatada por Parks (2000).

CONCLUSÕES

De acordo com a revista de literatura pôde ser constatado que:
• A Tomografia Computadorizada pode ser compreendida

simplificadamente, porém devido A complexidade e variedade
de recursos disponíveis na técnica, é importante que os
profissionais mantenham-se atualizados com

relação ao

constante surgimento de novos e aperfeiçoados modelos de

aparelhos.
• A Tomografia Computadorizada é o melhor método de

radiodiagnóstico para a avaliação do trauma bucomaxilofacial;
• A indicação da Tomografia Computadorizada esta baseada em
uma correta avaliação clinica do paciente;
• Paciente com fratura bucomaxilofacial complexa é indicação
certa de Tomografia Computadorizada;
• Para determinar o melhor aproveitamento da técnica de

Tomografia Computadorizada

no âmbito das fraturas

bucomaxilofaciais, são necessários estudos adicionais para
definir guias de procedimento.
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Figura 14- Corte axial de uma TC onde observamos o seio maxilar, a fossa nasal, colo de
ambos os côndilos, células aéreas da mastóide e forame magno.
Fonte: CHILVARQUER & CHILVARQUER, (2000)

Figura 15- Reconstrução da imagem em três dimensões (3D).
Fonte: <http://www.cetac.com.br >
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Figura 16- Reconstrução de alta resolução para tecidos moles de um paciente
politraumatizado.
Fonte: CHILVARQUER & CHILVARQUER, (2000)
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Figura 17- Reconstrução de alta resolução para tecidos duros de um paciente
politraumatizado.
Fonte: CHILVARQUER & CHILVARQUER, (2000)
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Figura 18- TC axial demonstrando fratura sagital bilateral da cabeça do côndilo em
associação com fratura do terço médio da face.
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)

Figura 19- Corte coronal de TC demonstrando fratura do côndilo direito.
Fonte:< http://www.cetac.com.br >
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Figura 20- TC coronal onde observamos fratura do complexo naso-etmoidal (corte 1).
Fonte: CHILVARQUER & CHILVARQUER, (2000)

Figura 21- TC coronal onde observamos fratura do complexo naso-etmoidal (corte 2).
Fonte: CHILVARQUER & CHILVARQUER, (2000)
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Figura 22- TC axial revelando rotação do osso nasal no lado esquerdo com fratura do

septo, além de fratura e deslocamento das margens infra-orbitárias.
Fonte: ROWE & WILLIANS, (1994)

Figura 23- TC coronal mostrando deslocamento dos fragmentos ósseos da parede
medial/superior da órbita direita.
Fonte: ROWE & WILLIANS, (1994)
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Figura 24- Reformatação 3D revelando extensa injúria naso-etmoide orbitária (imagem 1).
Fonte: ROWE & WILLIANS, (1994)

Figura 25- Reformatação 3D revelando extensa injúria naso-etmoide orbitária (imagem 2).
Fonte: ROWE & WILLIANS, (1994)
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Figura 26- TC coronal mostrando fratura isolada de assoalho de órbita direita, sem
envolvimento da parede medial da órbita.
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)

Figura 27- TC coronal mostrando fratura do assoalho e da parede medial da Orbita direita
(blow-out).

Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)
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Figura 28- TC axial identificando o deslocamento posterior do corpo do zigomático;
fratura completa da margem infraorbitária.
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)

Figura 29: TC axial mostrando fratura diagonal do palato duro, associada A Area dento
alveolar.
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)
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Figura 30- TC coronal mostrando linha de fratura horizontal dos ossos maxilares nas
margens piriformes, próxima A região anterior (corte 1).
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)

Figura 31- TC coronal mostrando linha de fratura horizontal dos ossos maxilares nas
margens piriforrnes, próxima A região anterior (corte 2).
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)
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Figura 32- TC coronal mostrando linha de fratura horizontal das maxilas em região de
pilares zigomáticos.
Fonte: DAVID & SIMPSON, (1995)

