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INTRODUÇÃO: 

A Academia Brasileira de Odontologia, Associação Brasileira de Radiologia, Associação Latino 

Americana de Ortodontia, com o apoio da Sociedade Paulista de Ortodontia, realizaram 

debates sobre o tema: O USO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO EM ORTODONTIA E 

ORTOPEDIA FACIAL, sendo a sua primeira parte pela Internet, posteriormente, dois encontros 

presenciais em São Paulo, no ORTO 2012, e em Foz do Iguaçu, na JABRO 2012, colhendo as 

manifestações de Ortodontistas, Ortopedistas e Radiologistas interessados pelo assunto. As 

apresentações mostraram de maneira clara que a Tomografia Computadorizada de Feixe 

Cônico (TCFC) representa um auxílio, inestimável e preciso, para o diagnóstico na Ortodontia e 

Ortopedia, satisfazendo as necessidades de avaliação das dificuldades  e das complicações de 

tratamento nestas especialidades. Os radiologistas mostraram como se utilizam o 

equipamento, as técnicas, as instalações, a informática e a comunicação com os outros  

profissionais,  relacionando  o que se espera do uso da TCFC. Os Ortodontistas fizeram uma 

demonstração das ferramentas que podem ser utilizadas na imagem obtida em 3D, que 

aumentam a capacidade do profissional no diagnóstico e no planejamento de seus casos, 

principalmente com o uso  de  softwares especializados. 

 

 



CONCLUSÕES:  

1) Sugeriu-se que a TCFC não seja indiscriminadamente realizada em todos os casos. Com 

sabedoria, consideram que o exame clínico é soberano, e que o profissional que o 

realiza deve ter conhecimento e autonomia para solicitar os exames por imagens  que 

entender necessários,  para cada caso; 

2) Na Ortopedia Funcional dos Maxilares (OFM) em que se interfere no crescimento das 

estruturas basais da face, faz-se necessária a TCFC para identificar assimetrias  e  

outras alterações.   Na OFM ao se interferir na mudança de postura mandibular, nas 

estruturas e posição dos discos articulares, frequentemente, é de fundamental 

importância a  Ressonância  Magnética (RMI),  a  qual  se torna  significativa para a 

decisão do tipo  de ação da mudança de postura  e da ancoragem as  quais  são  

determinantes  da  escolha do aparelho funcional; 

3) Em Cirurgia Ortognática, onde se alteram estruturas basais da face, não se pode  

prescindir da visão que oferece a informação em 3D, com a qual se pode planejar a 

reconstrução da face com os  mínimos detalhes; 

4) Na Ortodontia propriamente dita, em que só se movimentam dentes e osso alveolar,   

pode-se,  em muitos  casos, realizar o diagnóstico correto  com  base  apenas em  

radiografias  convencionais, complementadas por fotografias. 

5) Considera-se que, mesmo nos casos em que se utiliza a TCFC, as fotografias são 

indispensáveis, pois ajudam no diagnóstico e servem como documentação, oferecendo 

melhor compreensão ao paciente. 

6) Não parece sensato realizar como rotina as radiografias convencionais quando estas se 

mostram insuficientes para o diagnóstico, então devemos recorrer primeiro a TCFC. É 

recomendável que o profissional, com seu entendimento clínico e perspicácia, 

requisite direto a TCFC quando esta lhe parece imprescindível.  

 

Figura 1: Caso clínico em que as radiografias foram insuficientes para o diagnóstico, 

sendo necessário fazer TCFC, somando-se radiações - Custo Biológico da boa 
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