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O exame de Tomografia Compu-
tadorizada Cone Beam têm sido 
grande aliado no diagnóstico ma-
xilo-mandibular. Com isso, o mer-

cado voltado para esse tipo de exame vem 
crescendo e se consolidando por sua acurácia 
em identificar estruturas tridimensionais. 
Agora, para nós, radiologistas, um novo desafio! 

Precisamos conhecer a anatomia profunda-
mente, assim como a grande variedade de 
softwares que nos guiam nessa empreitada. 
Já sabemos que para ter um bom laudo des-
critivo, é necessário que ao ler o laudo, mes-
mo sem a presença da imagem, seja possível 

INTRODUÇÃO

Desbravar o complexo  
maxilo-mandibular 

em 3Dimensões
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entender exatamente o que se passa nessa re-
gião que será descrita. 
Para isso, devemos saber o que se passa, onde 
está localizado tridimensionalmente e o que 
acontece com estruturas circundantes. 
Esse guia tem a função de auxiliá-lo a ter uma 
sequência de avaliação, para dessa forma, 
não deixar passa nenhum detalhe importante 
e ter uma descrição completa e precisa.
 

Então vou te dar uma dica: salve este 
ebook numa região de fácil acesso no 

seu computador e/ou celular, e toda vez 
que você tiver uma descrição de dente 

incluso, fratura radicular ou patologia, 
abra esse ebook e se guie por ele.

E aí, vamos laudar?
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Qual a condição do dente?
• Incluso | semi-incluso | impactado.

Qual a posição do dente?
• Vertical | horizontal | mesioangulado | disto-
angulado.

Localização da porção coronária.
• Voltada para a mesial | distal.
• Por vestibular | lingual | entre as corticais. 
 
Quais estruturas próximas?
• Outros elementos dentários, 
• Acidentes anatômicos
• Ex.1: em íntima relação com o elemento (x), 
causando reabsorção da parede distal) do mes-
mo | Não se observa reabsorção das estruturas
• Ex.2: em íntima relação com o seio maxilar

DENTE INCLUSO
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Localização da porção média | apical.
• Voltada para a mesial ou distal
• Por vestibular | lingual | entre as corticais
 
Quais estruturas próximas?
• Ex: em íntima relação com o canal mandibu-
lar | seio maxilar
 
Descrição do canal mandibular em relação 
ao dente.
• O canal segue seu trajeto abaixo | por lin-
gual | por vestibular em relação ao elemen-
to (X), ou entre as raízes do elemento (X). 

Descrever se há lesão ou alguma alteração 
associada.
ex: aumento do capuz pericoronário, cisto pa-
radental, reabsorção coronária.
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Exemplo: Elemento 38 incluso (1), em posi-
ção horizontal (2). Porção coronária voltada 
para mesial, entre as corticais ósseas (3), em 
íntima relação com o elemento 37, causando 
discreta reabsorção na parede mesial cervical 
do mesmo (4). Porção apical voltada para a 
distal e para a lingual (5), em íntima relação 
com o canal mandibular (6) que segue seu 
trajeto abaixo do ápice do elemento 38 (7). 
Observar discreto aumento do capuz pericoro-
nário. (8)
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Identificar se a direção do traço de fratura.
• Traço hipodenso horizontal | vertical | oblíquo

Quais são a(s) parede(s) envolvida(s).
• Parede palatina | vestibular | mesial | distal

Porção onde está localizada.
• Porção cervical | média | apical

Apresenta ou não reação óssea.
• Apresentando reação óssea adjacente | sem 
reação óssea adjacente

FRATURA RADICULAR
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No caso de lesão se apresenta ou não rom-
pimento da cortical óssea.
ex: Rompimento da cortical óssea vestibular | 
palatina | lingual.

Apresenta ou não deslocamento do frag-
mento dentário.
ex: apresenta deslocamento de fragmento 
dentário na parede distal.

Fratura, fissura ou canal acessório.
• Fratura ou solução de continudade – quando 
é grande e bem visível;
• Fissura – quando é pequena e discreta (geral-
mente de difícil observação;
• Canal acessório – observar a possibilidade da 
imagem ser um canal acessório, ou uma rami-
ficação do conduto principal. 
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Exemplo 1: Presença de traço hipodenso (ra-
diolúcido) vertical (1), na parede mesial (2), 
que se estende da porção cervical até a por-
ção média do dente 23 (3), apresentando rea-
ção óssea adjacente apical e na parede mesial 
(4) com rompimento da cortical vestibular 
óssea (5) e discreto deslocamento do frag-
mento radicular (6). Imagem compatível com 
fratura radicular (7). 
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Exemplo 2: Presença de discreto traço hi-
podenso (radiolúcido) oblíquo (1), na pare-
de distal (2), porção apical do dente 11 (3), 
apresentando reação óssea adjacente (4). 
Imagem sugere fissura radicular x canal aces-
sório. Sugerimos correlacionar clinicamente.  
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Densidade radiográ-
fica e estrutura in-
terna
• Hipodenso (radiolú-
cido) | hiperdenso (ra-
diopaco) | misto
• Unilocular | multilo-
cular | não loculada.

Local
• Maxila | mandíbula, 
ambas arcadas
• Região de molar | ca-
nino | pré-molar | in-
cisivos, ramo, côndilo, 
seio maxilar
• Relação com dentes 
– coroa | ápice | dente 
ausente associado

PATOLOGIA

Número de lesões
• Lesão única | em 
mais de uma região | 
generalizada

Tamanho
• Informar medidas 
de altura, largura e 
profundidade
• Extensão em rela-
ção as estruturas pre-
sentes anatômicas e 
dentárias
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Forma
• Circular | ovóide | den-
tiforme (odontoma) 
 

Contorno/limite
• Corticada (com halo 
hiperdenso) | paredes 
bem definidas não 
corticadas | difusa. 
• Rompimento de cor-
tical | corticais intac-
tas
 

Efeito em estruturas 
adjacentes (osso e 
dente)
• Expansão das cor-
ticais, reabsorção de 
dentes, deslocamen-
to de estruturas ana-
tômicas e dentes. 
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Tempo de duração 
(se conhecido)

Diagnóstico provável
• A resposta para a 
questão clínica que o 
solicitante está pedin-
do.

Diagnóstico diferen-
cial
• Máximo de 3 diag-
nósticos diferenciais.
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Exemplo 1: Imagem hipodensa, multilocular  
(1), localizada na mandíbula, do lado direito 
(2), lesão única (3). Sua extensão se apre-
senta em comprimento: 45,47mm / altura: 
27,58mm / profundidade: 21,39mm. Se estende 
da região do 46 até a porção anterior do ramo 
da mandíbula (4). Paredes bem definidas, não 
corticadas (6). Expansão das corticais vesti-
bular e lingual e deslocamento do canal mandi-
bular para a região da base de mandíbula. (7).  
Diag. provável: Ameloblastoma.
Diag. diferencial: queratocisto odontogênico
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Exemplo 2: Presença de imagens hiperdensas 
(1) dentiformes (5), envoltas por imagem hi-
podensa bem definida, corticada (6). Locali-
zada na mandíbula, do lado direito, na região 
do 35 ausente, entre as corticais ósseas, no ter-
ço médio do rebordo (2). Observar ìntima re-
lação com o canal mandibular e forame men-
toniano  (7) que têm o seu trajeto passando 
abaixo da lesão e continua para a região ante-
rior mais superior, emergindo o forame men-
toniano pela cortical vestibular da mandíbula.  
Diagnóstico: odontoma composto.



Esse conteúdo foi desenvolvido para auxiliar 
você, com muita dedicação. A intenção é de que 
o conhecimento sempre seja levado adiante. 
Sempre existirá alguém, em algum lugar, que 
precisa do acesso ao conhecimento que você 
tem, seja ele qual for.
Um mestre me ensinou uma sequência de 3 
palavras, que eu levarei sempre comigo:

Estudo,  
prática e  
devolução



LUIZE LANÇA 
consultoria e treinamento  
em radiologia odontológica

21 9 7913 8881
luize.lanca@gmail.com

@llradiologia

www.llradiologia.com

https://instagram.com/llradiologia
https://www.llradiologia.com/


Ficha técnica

LUIZE LANÇA 
idealização e conteúdo

NANDO PONTES 
projeto gráfico

MARLÍVIA PONTES 
correção ortográfica



Apoio




	sumario
	introdução
	dente incluso
	fratura radicular
	patologia
	contato

