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RESUMO
Radiografias são de extrema importância e influenciam diretamente no sucesso dos tratamentos endodônticos. O Objetivo deste
estudo é a avaliação da variabilidade das medidas produzidas pelo método radiográfico digital comparadas ao método radiográfico convencional. Neste estudo foram comparadas dez (10) radiografias convencionais e dez (10) radiografias digitais de
dentes uniradiculares, utilizando a técnica da bissetriz. Nos dois casos as radiografias foram medidas da incisal até o ápice dos
elementos dentários. No caso das radiografias digitais foi utilizado o recurso do software da régua milimetrada, e nas radiografias
convencionais, a medida com a régua milimetrada. Em seguida, foram introduzidas limas #15 no interior dos canais radiculares
calibradas com as medidas adquiridas, dente a dente, e medidas as distâncias entre as pontas das limas e os ápices radiculares.
Foram então comparadas as medidas encontradas entre os ápices e as limas nas radiografias digitais e convencionais. Não havendo evidência de diferença entre os dois grupos (p>0,05) segundo a avaliação estatística através do teste do sinal.  O teste de
Levene  evidenciou diferença estatisticamente significativa (p>0,05) entre as variâncias dos dois grupos de medidas. Concluiuse.  O método radiográfico digital é mais preciso do que o método radiográfico convencional.
Palavras-chave: radiografia convencional, radiografia digital e odontometria.
ABSTRACT
Radiographies are extremely important and influence directly in the success of endodontic treatments. In this study ten (10)
conventional radiographies and ten (10) digital radiographies of uniradicular teeth were compared, using the bisecting angle technique. In both cases the radiographies were measured from the incisal until the apex of the dental elements. In the case of the
digital radiographies the resource of a millimetric rule software was used and a millimetric rule in the conventional radiographies.
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Afterwards, #15 files calibrated with the acquired measures were introduced inside the canals of every tooth . The distances
between the apex and the end of the files were measured. Measures between the apexes and the files in the digital and conventional radiographies were compared. Results were statistically analyzed by signal test. Levene´s test compared groups variance
and verified difference between them (p<0,05). The conclusion was that digital radiography method is more precise than the one
produced by the radiography method.
Keywords: conventional radiograph, digital radiograph odontometric.

Introdução
As radiografias são hoje uma realidade e um importante recurso no que se refere ao tratamento endodôntico. Desde a etapa de planejamento, diagnóstico até a  
obturação do canal radicular.
Na endodontia, assim como nas demais especialidades, este recurso pode fornecer dados importantes para
uma observação de estruturas que não foram visualizadas no exame clínico.
Ainda hoje, a radiografia periapical convencional
é o exame complementar mais utilizado para o auxílio
no diagnóstico, como também durante o tratamento endodôntico. Utilizando-se filmes radiográficos e um processamento bastante conhecido.
Na radiografia digital o filme radiográfico dá lugar
a um sensor, que quando posicionado tal qual ao filme
radiográfico e submetido ao raio x, captura a imagem
do dente. A imagem digital é estabelecida a partir de
pontos(“pixels”). O “pixel” é semelhante ao cristal de
prata encontrado em um filme convencional, consistindo
em um simples ponto de imagem digital.
E como a eficácia do tratamento endodôntico está
diretamente relacionada ao estabelecimento do comprimento de trabalho na odontometria, que por sua vez, depende dos métodos radiográficos aplicados. O estudo e
avaliação de técnicas que possam facilitar a obtenção tais
medida de forma mais rápida e eficiente se faz necessário.

Revisão de literatura
De acordo com LINDHE, J. (1999), para se detectar visualmente em exames radiográficos perdas de
tecido ósseo secundário a uma periodontite, duas radiografias devem ser obtidas separadas por um intervalo de
tempo e deverão apresentar uma diferença de 30-50%
no conteúdo mineral. Sendo que os recursos do software
das radiografias digitais  podem precisamente identificar
essas perdas.
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ALMEIDA et al. (2001), tiveram como objetivo
observar qual método detecta mais precocemente uma
lesão periapical produzida artificialmente e se o tamanho da lesão interfere no diagnóstico. Para isso, compararam três métodos radiográficos: radiografia periapical
convencional, radiografia periapical digital (placa de
fósforo) e radiografia panorâmica. O estudo demonstra
que os três métodos avaliados tiveram resultados muito próximos no diagnóstico das lesões apicais.  No entanto para região de incisivos, pré-molares e molares,
quando foram produzidas lesões por brocas #06, lesões
com destruição cortical vestibular e lesões produzidas
por brocas #10 respectivamente, a radiografia digital
se mostrou estatisticamente superior do que os outros
métodos.
FREITAS et al. (2002), descreveram dois métodos para a obtenção de imagens radiográficas. O método indireto (radiografia digitalizada) e o método direto
(radiografia digital). Afirmou que comparando-se os
dois processos, existem em ambos vantagens e desvantagens e que através da pesquisa este dispositivo poderá
atingir padrões cada vez melhores.     
OLIVEIRA et al. (2003), realizaram um estudo
in vitro sobre a acurácia da odontometria nas radiografias convencionais e digitais. A partir dos resultados,
concluíram que ambas as técnicas são métodos fiéis
para a determinação da odontometria.
KAWAUCHI et al. (2004), durante diferentes
fases do tratamento endodôntico compararam a precisão das medidas lineares obtidas das radiografias convencionais e das imagens digitais indiretas. O estudo
demonstrou que a imagem digitalizada apresenta uma
medida linear menor do que a realizada pelo método
convencional, mas não foi concluído que essa diminuição corresponde a uma maior acurácia do sistema.
PACE E HABITANTE (2005), compararam as
radiografias digitais e convencionais na visualização de
limas de fino calibre. As limas #06 foram visualizadas
em menor número dos casos avaliados do que as limas
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#08, #10 e #15 em ambos os sistemas radiográficos. A
diferença nos resultados não foi estatisticamente significativa, segundo teste t-Student.
COHEN & HARGREAVES (2007), afirmaram
que o imageamento digital tornou-se um recurso eficaz
e acessível para a obtenção de imagens radiográficas.
Sendo que o desempenho no que se refere a qualidade
de contraste e a capacidade de armazenamento e manutenção da imagem, da mesma forma que a diminuição
do tempo de exposição a radiação a torna um recurso
muito importante. Ademais, há um diminuição do tempo de trabalho.
Da mesma forma, Gonçalves & Gonçalves
(2009) descrevem a utilização de radiografias digitais
como recurso que oferece uma proposta de otimização
do tempo de trabalho, possibilitando maior rapidez de
diagnóstico, pois mostra a imagem praticamente instantânea das estruturas a serem analisadas, sem a necessidade do processamento químico e com tempo de
exposição reduzido.   

Material e método
No presente estudo, foram comparadas dez (10) radiografias convencionais e dez (10) radiografias digitais
de dentes uniradiculares, utilizando a técnica da bissetriz.
Nos dois casos as radiografias foram medidas da incisal
até o ápice dos elementos dentários. No caso das radiografias digitais foi utilizado o recurso da régua milimetrada,
e já nas radiografias convencionais, a simples medida da
régua milimetrada. Em seguida, foram introduzidas limas
#15 no interior dos canais radiculares calibradas com as
medidas adquiridas, dente a dente. E medidas as distâncias
entre as pontas das limas e os ápices radiculares. Foram
então comparadas as medidas encontradas entre os ápices
e as limas nas radiografias digitais e convencionais.  

Resultados
As distâncias entre as pontas da limas e os ápices
radiculares estão descritos estatisticamente no Quadro 1
e na Figura 1, segundo o método radiográfico (digital –
RD e convencional – RC).

Método

n

Média

Desvio
padrão

Mínimo

Máximo

Mediana

i.i.q *

RC

10

0,55

0,896

-1,0

1,5

0,75

1,625

RD

10

0,27

0,380

0,0

1,0

0,10

0,525

(*) – i.i.q.: intervalo interquartílico.
Nota: Valores das estatísticas em milímetros (mm).
Obs: Duas medidas registraram valores negativos e corresponderam a limas cuja ponta alcançaram a região exterior da raiz, indo além do ápice.
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Figura 1. Descrição gráfica através de diagramas de caixa e hastes das medidas obtidas nos métodos radiográficos
convencional e digital.
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O teste de Shapiro-Wilk, ao nível de significância
a = 0,05, indica que as distâncias medidas pelo método convencional satisfazem o critério de normalidade
(p<0,05) (W=0,909; g.l.=10; valor-p=0,330), mas as
medidas pelo método digital não o satisfazem (p<0,05)
(W=0,740; g.l.=10; p<0,01).  Por esse motivo, a comparação entre os dois grupos de medidas pareadas  utilizou  
o  teste  do  sinal,  o  qual,  ao  nível  de  significância a =
0,05, indicou inexistência de diferença estatisticamente
significativa (p>0,05) entre os dois grupos de medidas
(valor-p=0,289). (LUIZ et al, 2005)
Quanto à precisão dos dois métodos radiográficos,
a avaliação da variabilidade das medidas por eles produzidas indica que as medidas realizadas pelo método radiográfico digital apresentam maior precisão, uma vez que
há evidência de que a variância do método radiográfico
convencional seja, com significância estatística (p<0,05),
maior do que a variância das medidas produzidas pelo
método radiográfico digital (teste de Levene baseado na
mediana: W = 3,168; g.l. = 1 e 18; valor-p = 0,001).

Conclusão
Conclui-se que, apesar dos dois métodos se assemelharem nas medidas dos canais radiculares durante a
odontometria, o método radiográfico digital demonstrou
ser mais preciso do que o método convencional, uma vez
que há evidência de que a variância do método radiográfico convencional seja, com significância estatística
(p<0,05), maior do que a variância das medidas produzidas pelo método radiográfico digital.
A melhor precisão, acrescida às demais vantagens
já citadas sobre a utilização do método digital, confere
a esse método maior relevância quanto à eficácia, evidenciando ser ele a melhor opção para a odontometria
durante o tratamento endodôntico.
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