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8. INDICAÇÕES DE RADIOGRAFIAS
ODONTOLÓGICAS EM
ODONTOPEDIATRIA
Elaborado por:
Rita de Cássia Loiola Cordeiro (Coordenadora)
Fabio Cesar Braga de Abreu-e-Lima

Objetivo
Este guia foi elaborado com a finalidade de auxiliar na seleção de técnicas radiográficas
e interpretação das imagens obtidas como parte da avaliação bucal de bebês, crianças,
adolescentes e pacientes portadores de necessidades especiais de cuidados á saúde. Espera-se
que auxilie no julgamento profissional sobre a melhor utilização do diagnóstico por imagem,
contribuindo para melhorar a qualidade do atendimento ao paciente, para diminuir os riscos
dos efeitos da radiação e orientar, responsavelmente, a instalação de equipamentos no ambiente
clínico.

Fundamentação Teórica
Desde sua descoberta por Wilhelm Conrad Roentgen, em 1885, os raios-X tornaram-se
um dos grandes aliados para a determinação de um diagnóstico correto. Com o passar do
tempo, tanto os aparelhos como os filmes radiográficos evoluíram muito, proporcionando a
aquisição de imagens cada vez mais fidedignas e com doses cada vez menores de radiação.
Apesar da sua importância como auxiliar de diagnóstico, o exame radiográfico não deve
ser realizado indistintamente para todos os indivíduos e sim quando a história do paciente ou os
sinais e sintomas sugerirem sua necessidade e quando as informações oferecidas forem de
grande utilidade. O decréscimo da prevalência da lesão de cárie nos paises industrializados, sua
progressão mais lenta em populações regularmente expostas aos fluoretos35 e os estudos a
respeito das alterações causadas pela exposição às baixas doses de radiação particularmente
para crianças, são algumas situações que contribuíram para a mudança de conduta com relação
à utilização da radiografia dentária. Para a realização do exame radiográfico, devem ser
considerados os dados epidemiológicos relevantes sobre a prevalência, padrão e progressão da
doença na população, exposição aos fluoretos, situação socio-econômica e cultural da família
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somados á experiência presente e passada da lesão, higiene oral e dieta, que permite uma
estimativa de risco do paciente e do elemento dentário.
Todas essas alterações tiveram um impacto na determinação do momento ideal para
iniciar o exame radiográfico, na freqüência e no número de tomadas radiográficas a serem
realizadas em crianças e adolescentes e resultaram na determinação de que a prescrição de
radiografias deve ser baseada na avaliação do benefício a ser obtido. 1,2,10, 20 Em suma, o exame
radiográfico deve ser realizado apenas quando contribuir efetivamente para promover
alterações no diagnóstico, oferecer a possibilidade de influenciar na tomada de decisão sobre o
plano de tratamento a ser realizado acrescentando outras informações úteis a ambos, ou seja,
não se justifica o uso de radiografias apenas para exame de rotina.
Além disso, a técnica empregada deve ser bem tolerada pelo paciente, oferecer
condições satisfatórias de interpretação e ser efetiva para a patologia a ser identificada.
Circunstâncias como incapacidade de cooperação por parte do paciente ou indisponibilidade de
equipamentos podem impossibilitar a realização do exame radiográfico. Nesse caso, o dentista
deve determinar com os pais ou responsáveis as técnicas alternativas necessárias, como
intervenções preventivas/restauradoras, ou encaminhamento para outros serviços. Devem
também ser devidamente elucidados os riscos relativos e os benefícios das várias opções de
tratamento. 2 O paciente ou seus pais tem o direito de receber todas as informações sobre
qualquer exame radiográfico ou outro procedimento diagnóstico que seja passível de discussão
e tem o poder de aprová-lo ou não. O clínico deve considerar e respeitar os pontos de vista,
valores e preferências do paciente ou de sua família. As situações de discordância devem ser
devidamente anotadas na ficha do paciente. 10

Indicações para Exames Radiográficos em Crianças e Adolescentes
A detecção de lesões de carie, os traumatismos, as alterações no desenvolvimento
dentário e os exames de outras condições patológicas resumem as situações onde o exame
radiográfico é indicado como meio auxiliar de diagnóstico. Ainda assim, devem ser precedidos
pelo exame clínico e interpretação de possíveis exames radiográficos anteriores além da
observação dos critérios sugeridos na Tabela 1.

85

Manual de Referência
abo-odontopediatria
___________________________________________________________________________
Tabela 1. Critérios para prescrição do exame radiográfico em crianças adaptado segundo Guidelines da AAPD e
EAPD.

1, 10

Critérios subjetivos

Critérios informativos

Informações da anamnese

Achados clínicos ou sintomas objetivos que sugerem

-História

familiar

de

anomalias - Lesão de Cárie;

dentárias, de dor, ou trauma, e/ou - Patologia pulpar ou periapical;
avaliação pós-operatória;

- Injurias traumáticas;

-Planejamento e avaliação de tratamento - Transtornos eruptivos;
ortodôntico;

- Anomalias de desenvolvimento; reabsorções ósseas

-Auxílio em diagnóstico de doenças ou dentárias; ausência de resposta ao tratamento
sistêmicas.

convencional.

Detecção radiográfica da lesão de cárie
O paralelismo entre o filme e o dente e a incidência perpendicular dos feixes de raios-X
possibilitam a obtenção de uma imagem de proporções fidedignas. Na técnica radiográfica
interproximal, a posição do filme oferece esse paralelismo desejado e o feixe central dos Raios
X é dirigido perpendicularmente ao dente e ao filme na região correspondente á oclusal dos
molares com angulação de +8°. Desta forma obtém-se uma imagem mais próxima possível do
real apresentando uma visualização da relação espacial das estruturas dentárias e suas
alterações. Apesar de apresentar sensibilidade relativamente baixa para detecção de lesões em
esmalte, é considerada de escolha para a determinação da presença/ausência da lesão em
dentina bem como de sua profundidade. 8,10 Somado ao exame clínico aumenta de 2 a 8 vezes a
probabilidade de detecção de lesões interproximais . 36,42,29
Torna-se imprescindível enfatizar a necessidade da realização da técnica de forma
criteriosa, bem como do correto processamento das radiografias permitindo a obtenção de uma
imagem de qualidade para a interpretação.
A face oclusal dos molares torna-se o sítio mais propenso ao desenvolvimento da lesão,
tanto em crianças como em adolescentes frente a sua complexidade da morfologia e a
dificuldade de remoção da placa.
Alem disso, a idade do paciente apresenta peculiaridades distintas de acordo com a faixa
etária, que determina a época da realização do exame radiográfico.
Normalmente o risco de desenvolvimento de lesões nas faces oclusais de molares
decíduos ocorre no período de 1 a 2 anos após sua erupção. Entretanto, crianças de alto risco
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podem apresentar essas lesões a partir dos 2 anos e meio de idade. Neste momento torna-se
necessário o exame radiográfico com a finalidade de determinação da profundidade da lesão.
Embora seja a ideal, a realização da técnica inter proximal nem sempre é possível devido a
tenra idade, tornando-se necessário realizar a técnica periapical da bissetriz, quando a mãe ou o
acompanhante deverá manter o filme em posição. Em lesões cavitadas ou em dentina, a
alteração na densidade do esmalte é francamente visível. A imagem radiolúcida aparece de
forma triangular em esmalte, com o ápice voltado para o limite amelo-dentinário e em dentina
com a base voltada para o limite amelo-dentinário.

14 39,40

Entretanto, uma pequena

desmineralização situada na fossa central ou em sulcos e fissuras dificilmente será detectada. 5
Deve ser recordado que a radiografia apresenta uma imagem bi-dimensional de um elemento
tri-dimensional, dificultando a detecção de perda mineral no esmalte que se torna mascarado
pela sobreposição de tecido sadio3,7,18,36,41 Essas mesmas crianças, de alto risco, tendem a
apresentar lesões proximais aos 5 anos. Essas lesões têm de 10 a 60% a mais de chance de
serem detectadas pela técnica interproximal, justificando a realização de um exame
radiográfico nesta faixa etária.
A maioria das lesões detectadas radiograficamente no terço externo da dentina não se
encontra cavitada e, muitas vezes não é detectada clinicamente. 4,11,36 Aquelas crianças que não
apresentaram experiência da doença em oclusal de molares decíduos até os 2 anos e meio
dificilmente a apresentarão aos 5 anos. Entretanto, os primeiros 4 a 5 anos após o contato com
a face vizinha são determinantes para a ocorrência de lesões proximais.30 Estudos sugerem que
muitas dessas lesões permanecem restritas ao esmalte por, pelo menos 12 meses. Este período
de tempo é suficiente para implementação de tratamento preventivo. 36

Faces proximais em

pacientes portadores de arco tipo I permitem exame visual, entretanto este procedimento não é
possível em contatos proximais de arcos tipos II. Torna-se de grande importância a observação
de sinais clínicos como transparência na crista marginal, presença de placa e gengivite na
papila inter dental de molares decíduos na faixa etária de 6/7 anos. 2
As faces oclusais de molares permanentes são também consideradas mais propensas ao
desenvolvimento de lesões cariosas que as faces proximais. Entretanto, o fenômeno da “carie
oculta”, quando a lesão em dentina é radiograficamente visível sob uma superfície
clinicamente sadia de esmalte, deve ser considerada.3,24,39 Sua prevalência é incerta e depende
da qualidade da inspeção clínica. Fica a critério do profissional a distinção dos sinais e
sintomas bem como da situação de risco que possam sugerir a presença desta lesão. Justifica-se
a realização da técnica inter-proximal periódica conforme será apresentado na tabela 2.6,13,17A
presença de lesões de carie em dentina na face distal de segundos molares decíduos aumenta
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em torno de 20% o risco de desenvolvimento da lesão em mesial de 1ºmolar permanente,
lesões essas que tendem a atingir a dentina desses dentes aos 12 anos. Por isso o exame
radiográfico entre 8/9 anos é importante para a tomada de decisão sobre o intervalo para os
próximos exames.

15,21,22,23

Considerando os fatores citados acima, determina-se a freqüência

da realização do exame radiográfico de acordo com o risco que ele apresenta em desenvolver
novas lesões. Isto posto, sugere-se de 2 a 3 anos de intervalo para aquelas crianças classificadas
como Baixo Risco, ou seja, sem lesões de carie proximal ou com lesões ocasionais, e 1 ano de
intervalo para as classificadas como Alto Risco, ou seja, que apresentem lesões em dentina em
faces proximais.10,36
Segundo o Guidelines EAPD10 a freqüência de exames radiográficos pode ser resumida da
seguinte forma:
Faixa etária

Intervalo entre os exames
Baixo risco

Alto risco

5 anos

3 anos

1 ano

8/9 anos

3 /4 anos

1 ano

12/16 anos

2 anos

1 ano

Estratégia para grandes populações
Embora o exame radiográfico tenha papel relevante na detecção precoce da doença,
deve ser considerada a situação epidemiológica local, mesmo quando não haja sinais clínicos
de patologia.

19

A ausência de experiência pregressa da lesão em adolescentes pode ser

utilizada para identificação de uma população de baixo risco

10

justificando a realização de

exames radiográficos de acordo com as sugestões do quadro acima.

Exames sistemáticos para outras lesões que não carie
Semelhante ao sugerido na medicina, não se justifica a realização de radiografias para
pesquisa rotineira de alterações metabólicas, já que não oferece informações suficientes para
sua detecção. A incidência de patologias ósseas bem como de doenças periodontais em
crianças é baixa remetendo-nos á situação de realizar as tomadas radiográficas quando
necessário, ou seja, quando algum sinal clinico ou anamnese assim o exigir. Alem disso não
tem sido mostrada relação custo/benefício significativa para acompanhamento de erupções ou
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anomalias dentárias sendo preferível a realização de tomadas radiográficas de boca toda apenas
quando o paciente apresenta evidência clínica dessas alterações.1,2,26

Radiografia digital
Por mais de um século, tanto os aparelhos como os filmes radiográficos permaneceram
como o único sistema que permitia a recepção de imagens.
Com o avanço da tecnologia, surgiu a imagem radiográfica digital, significando aquela
denominação dada á imagem obtida eletronicamente, sem a utilização do filme radiográfico
convencional. Para sua produção são necessários: aparelho de Raios X, sensor eletrônico, interface
digital, computador com o programa específico do sistema, monitor e impressora. O primeiro
sistema digital foi o RasioVisioGraphy,produzido pela Trphy Radiologie (Vincennes, França) e foi
introduzido na Odontologia em 1987.
A imagem radiográfica convencional é o resultado da união de vários pontos correspondentes aos
cristais de prata sensibilizados ou não e a película radiográfica é o dispositivo que recebe,
armazena e exibe essa imagem. Na imagem radiográfica digital, a película é substituída por um
sensor que, sensibilizado pelos raios X forma a imagem, transferindo-a para o computador que
permite seu arquivamento e exibição. A grande diferença entre os cristais de prata e os pixels, que
são o equivalente digital do cristal de prata, é que esses últimos são ordenadamente distribuídos e
sua localização e cores são representadas por números. Partindo do princípio de que os números
podem ser trabalhados entre si, o sistema oferece ao operador a possibilidade de ajustar a imagem
de forma que favoreça sua interpretação.9,16,27,34,38 O posicionamento do sensor na boca do paciente
requer alguns cuidados especiais, uma vez que é rígido e a boca da criança pequena . Em alguns
casos torna-se útil o emprego do dispositivo adaptador, em outros casos, principalmente para a
região de molares, sugere se que o sensor seja utilizado com o longo eixo na vertical, diminuindo a
área de contato e a possibilidade de atingir o palato mole ou a região posterior do ramo da
mandíbula evitando o estímulo de náusea.
A posição do cilindro localizador e incidência dos Raios X são a mesma preconizada para
tomadas radiográficas convencionais. Deve se ter cautela na determinação do tempo de exposição,
entre 50 a 70% menor que o tempo preconizado para filmes convencionais.33 A imagem obtida
poderá ser manipulada de acordo com as ferramentas oferecidas pelo sistema. Em geral é possível
realizar mensurações lineares ou angulares, realçar bordas, alterar o brilho e o contraste, aplicar
cores, inverter a imagem tornando o que é radiopaco em radiolúcido, determinar a densidade ótica
de áreas selecionadas, transferir para terceira dimensão, adicionar comentários, colocar lado a lado

89

Manual de Referência
abo-odontopediatria
___________________________________________________________________________
com outras imagens ou com fotos obtidas pela câmera intra-oral na tela do computador entre
outras.
Os achados da literatura não têm demonstrado diferenças significantes entre qualidade da
imagem obtida no filme convencional e a imagem digital. Como método auxiliar no diagnóstico da
lesão de cárie, foi observado ser tão efetiva quanto a radiografia convencional, embora tenha sido
observado que as possibilidades de melhora no contraste e brilho, alteração de cor, reversão dos
tons de cinza e terceira dimensão tenham contribuído para aumentar sua sensibilidade e para a
determinação da profundidade da lesão oclusal.12,31,32,37,40 Não foram também encontradas
diferenças na eficiência para a detecção de lesões periodontais, perda óssea, ou defeitos ósseos,
independente da utilização das ferramentas dos sistemas.27,28 Torna-se importante lembrar que a
qualidade da imagem depende exclusivamente da forma com que foi obtida, ou seja, é
imprescindível a correta realização da técnica indicada de acordo com as leis da geometria da
imagem já que o sistema digital não altera distorções da imagem, como alongamento,
encurtamento ou sobreposição. 34
Acreditamos que, como toda nova tecnologia, os aprimoramentos virão a partir da detecção
das fragilidades, tornando se um sistema promissor para auxílio do diagnóstico.

Efeitos biológicos e proteção
Devido aos efeitos cumulativos da exposição à radiação, ao Cirurgião-dentista cabe a
responsabilidade de seguir os princípios ALARA (As Low As Reasonable Achievable) com a
finalidade de minimizar a dose de radiação recebida pelo paciente. Todos os cuidados devem ser
tomados, como utilização de filmes radiográficos mais sensíveis que podem reduzir a dose de
radiação em 20%. Neste contexto, os sistemas digitais oferecem maior segurança, já que
necessitam tempo de exposição entre 50 a 70% menor que o tempo recomendado para filmes
convencionais. 2,9,25
A repetição de tomadas radiográficas também é considerada como causa de excesso de
radiação. Por isso tanto a técnica radiográfica como o processamento deve ser realizado
criteriosamente a fim de que a imagem obtida possa oferecer a maior informação possível.
Convém também lembrar que a criança deve estar suficientemente preparada para a realização das
tomadas radiográficas e, portanto ser capaz da devida cooperação, o que contribui sobremaneira
para evitar a repetição do procedimento.
Além disso, é imprescindível a utilização de aventais e protetores de tireóide de borracha
plumbífera tanto para as crianças como para o acompanhante. As células mais jovens e em fase de
mitose são mais sensíveis. Por isso quanto mais jovem mais alta a sua vulnerabilidade, o que
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explica a necessidade de utilização de meios de proteção nas crianças e gestantes, mesmo que a
dose recebida no abdômen seja considerada negligenciável.2,25,42 Estes protetores devem estar em
bom estado de conservação já que pequenos estragos podem permitir a passagem de radiação.

Conclusões
É de responsabilidade do cirurgião dentista considerar os benefícios do exame radiográfico
e a determinação do risco individual do paciente deve sempre preceder a este exame. A
prevalência e a acurácia na predição de novas lesões e/ou sua progressão são fatores importantes a
serem considerados na determinação de risco.
A técnica radiográfica interproximal é considerada de escolha para a determinação da
presença/ausência da lesão, bem como da sua profundidade.
Podemos concluir também que nenhuma condição além das lesões de carie justificam a
realização de exames radiográficos sistemáticos em crianças.
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