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Introdução

A radiografia panorâmica (RP) é uma técnica de largo
uso atualmente e com indicações abrangentes no âmbi-
to da prática odontológica. Observa-se que a citada
técnica tem grande valor no tratamento integrado bem
como na detecção de dados muitas vezes imperceptí-
veis para o clínico.
Segundo Freitas e Cavalcanti6 (1992) uma diversida-

de de indicações o que lhes conferem grande valor no
planejamento de um tratamento ou na avaliação da
terapêutica empregada. Capelli et al.4 (1991), por meio
de um levantamento bibliográfico, verificaram as
vantagens do uso de RP, ressaltando o menor uso de
radiação, menor custo para o paciente, menor tempo

de obtenção. Também acrescentou as indicações do
exame, como a avaliação da região maxilo-mandibular
em caso de diagnóstico, de patologias, de inter-
venções cirúrgicas, o planejamento protético e o
diagnóstico e acompanhamento ortodôntico. En-
tretanto, destacou que para detecção de lesões
cariosas, lesões periapicais e interpretações perio-
dontais, o conjunto de radiografias periapicais é supe-
rior ao exame panorâmico.
Muitas das dificuldades de diagnóstico e tratamento

vivenciadas pelo cirurgião-dentista na atuação clínica
são avaliadas por meio do exame radiográfico. Entre-
tanto, para um bom diagnóstico e elaboração de um
plano de tratamento adequado é necessário que o cirur-
gião-dentista prescreva corretamente o exame.
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Resumo
Introdução – O objetivo deste trabalho foi avaliar a possível relação entre a solicitação das

radiografias panorâmicas e eventuais achados radiográficos. Material e Métodos – Foram avaliadas
215 radiografias panorâmicas, considerando-se achados apenas aqueles que não foram os
motivadores do pedido do exame. Resultados – Do total de radiografias, 56,8% apresentavam
achados radiográficos. Conclusão – Pode-se afirmar que as radiografias panorâmicas, quando
associadas a um correto exame clínico apresentam grande valor na avaliaçnao do estado do
paciente.
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Abstract
Introduction – The aim of this study was to analyse a possible relation between radiography

requests and eventual radiological findings. Material and Methods – Were evaluated 215
panoramic radiographies, being considered radiological findings only those which had no
relation with the cause of the exam request. Results – From all radiographies evaluated, 56,8%
presented radiological findings. Conclusion – The panoramic radiography is important to analyse
the patient’s oral health, when associated to a correct clinical exam. bond strength to composite
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Segundo Atchinson et al.2 (1995) e Gonçalves et al.7

(2003), os aspectos clínicos e o histórico do paciente,
quando corretamente avaliados, servem como guia pa-
ra a correta indicação do exame radiográfico. O exame
de rotina, que tem sido justificado para diagnóstico de
patologias assintomáticas e também para documenta-
ção em casos de processos é condenado pelos citados
autores. Rushton et al.10 (2001) e Stephens et al.12 (1992)
também reprovaram o uso da RP como exame de
rotina, afirmando que a porcentagem de lesões ocultas
é mínima e que os cirurgiões-dentistas não terão
problemas de natureza legal se seguirem às normas de
prescrição e as indicações das radiografias.
Freqüentemente ocorrem os “achados radiográficos”,

isto é, achados que não são os motivadores da solicita-
ção do exame, mas que podem revestir-se de importân-
cia na avaliação do paciente tanto em âmbito odontoló-
gico quanto sistêmico.
Alguns autores desenvolveram estudos com RP e,

após o levantamento de alguns achados radiográfi-
cos, concluíram que trata-se de um método simples e
rápido, excelente para identificação, já que nem todos
os achados seriam diagnosticados por radiografias
intrar-orais. Johnson8 (1970) examinou 2.486 RP e
17% delas apresentaram anormalidades. As mais
freqüentes foram os dentes inclusos (366 dentes em
217 pacientes) seguidos de lesões periapicais (87 em
63 pacientes). Morris et al.9 (1969) avaliaram 5.556 RP
de recrutas da Força Aérea Norte Americana sendo
que 1.900 delas (34,2%) revelaram alterações.
Castilho et al.5 (2001) concluíram que o tratamento
ortodôntico tem seu sucesso associado ao diagnósti-
co radiográfico. Neste estudo, 178 RP apresentavam
alguma alteração, de um total de 500. As mais fre-
qüentes foram dentes impactados (136) seguidos de
lesões periapicais (70).
Outros autores concluíram em seus estudos que o uso

das RP como exame de rotina é injustificável. Alattar et
al.1 (1980) avaliaram 6.780 RP e em todas foram en-
contrados achados não patológicos, baseando o diag-
nóstico inteiramente nas radiografias. A ocorrência
mais comum foram os dentes impactados (22,3%), se-
guidos pelas raízes residuais (12,6%) e lesões periapi-
cais (12%). Este estudo concluiu que a RP continua
sendo considerada suplementar e não substitui as ra-
diografias intra-orais. Barrett et al.3 (1984) destacaram
dois pontos em seu estudo: 4,8% dos 1.000 pacientes
examinados apresentavam patologias que requeriam
tratamento; nenhuma das patologias foi considerada
séria e não requeriam tratamento urgente. Rushton et
al.11 (2002) analisaram 1.818 RP, sendo que 3,1% dos
pacientes apresentavam achados radiográficos, mas
56,3% dos pacientes não necessitavam de tratamento.
Gonçalves et al.7 (2003) revelaram em seu estudo que
69% das RP mostraram o que deveria ser observado,
havendo, assim, segundo estes autores, uma relação
entre o motivo da solicitação e a técnica escolhida.
Diante do exposto, mostra-se de extrema importância

avaliar o grau de ocorrência dos citados achados em
RP, considerando o seu uso generalizado.

O objetivo deste trabalho é avaliar a possível relação
entre os eventuais achados radiográficos e o motivo da
solicitação do profissional.

Material e Métodos

Foram utilizadas 215 RP de pacientes atendidos no
serviço de Radiologia da FUNDECTO (Fundação para
o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odonto-
logia) obtidas no aparelho de Rotograph – 230 (Villa
Sistemi Medicali – Itália). Foram usados filmes da
Kodak tamanho 12,7 x 30,5 cm revelados na
processadora automática AT – 2000 (Air Tecnic – USA).
As RP foram avaliadas por dois profissionais (um
especialista com 9 anos de experiência e um professor
com 20 anos de experiência e especialista na área) e
um acadêmico que já cursou a Discipl ina de
Radiologia. Após consenso entre os examinadores,
foram tabulados os dados e calculadas as respectivas
porcentagens.
As solicitações foram divididas em 6 grupos e, para

cada um deles, foi anotado a presença ou não de acha-
dos radiográficos. É importante ressaltar que só foram
considerados achados radiográficos aqueles que não
foram os motivadores do pedido do exame.
A comparação entre as radiografias e o motivo das

solicitações foi baseada nos dados clínicos (suspeita
clínica) constantes rotineiramente nas solicitações. Os
pedidos desacompanhados dos citados dados clínicos
não foram considerados nesta pesquisa.
Os achados radiográficos de baixa freqüência foram

classificados como “outros”, sendo possível a avaliação
de tais dados.
Nenhum outro exame radiográfico foi executado

para fins desta pesquisa além dos solicitados aos
pacientes.
Todos os pacientes foram informados da pesquisa e

só constam nos resultados aqueles que aceitaram parti-
cipar mediante assinatura da autorização preconizada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Odontologia da Universidade São Paulo.

Resultados

Tabela 1. Apresenta os grupos em que foram divididas as soli-
citações das RP examinadas com suas respectivas
porcentagens quanto a presença ou não de achados
radiográficos

Presença Ausência Total
de Achados de Achados

Avaliação Inicial 43 (75%) 14 (25%) 57

Cirurgia 11 (31%) 24 (69%) 35

Ortodontia 1 (7%) 13 (93%) 14

Implante 66 (62%) 41 (38%) 107

Periodontia 1 (100%) 0 1

Endodontia 0 1 (100%) 1

Total 122 (56,8) 93 (43,2%) 215
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Foi solicitada uma RP para Periodontia e outra para
Endodontia. Aquela solicitada para avaliação periodon-
tal apresentou como achado radiográfico Velamento de
Seio Maxilar, enquanto a solicitada para avaliação en-
dodôntica não apresentou qualquer achado radiográfi-
co pertinente.

Discussão

Há concordância entre os autores da literatura no
que se refere à abrangência do exame radiográfico e
aos aspectos posit ivos relat ivos à dosagem de
radiação.
Quanto à indicação e prescrição do exame, Capelli et

al.4 (1991), Atchinson et al.2 (1995) e Gonçalves et al.7

(2003), concordaram que o exame clínico e análise do
histórico do paciente são pré-requisitos para correta
indicação e solicitação da RP.
Neste estudo, as solicitações das RP seguiram, de

modo geral, os critérios de prescrição, com exceção de
duas solicitações feitas para avaliações periodontal e
endodôntica, cuja indicação correta seria a de radiogra-
fias periapicais4-6.
No que se refere ao uso da RP como exame de roti-

na, há certa discordância. Morris et al.9 (1969), Johnson8

(1970) e Castilho et al.5 (2001) defendem o uso das RP
como exame de rotina por esta oferecer a possibilidade
de detecção de grande quantidade de informações não
diagnosticadas em tomadas intra-orais. Algumas solici-
tações presentes neste estudo seguem essa linha de
pensamento, vide o total de radiografias feitas para ava-
liação inicial e os achados radiográficos encontrados
(Tabelas 1 e 3).
Já Stephens et al.12 (1992), Atchinson et al.2 (1995),

Rushton et al.10 (2001) e Gonçalves et al.7 (2003) não
consideram o uso da RP como rotina, afirmando que a
freqüência de achados seria irrelevante. Entretanto, este
estudo apresentou achados radiográficos em 56,8% do
total de RP avaliadas (Tabela 1).
Alattar et al.1 (1980), Barrett et al.3 (1984), Rushton et

al.11 (2002) e Gonçalves et al.7 (2003) consideram o uso
rotineiro da RP injustificável, o que vai ao encontro dos
achados deste estudo, já que os dados das Tabelas
2,3,4,5 e 6 poderiam ser avaliados em radiografias pe-
riapicais.
Quanto à freqüência de achados radiográficos, os da-

dos da literatura divergem dos presentes neste estudo.
Os achados mais freqüentes na maioria dos estudos são
os dentes inclusos e dentes impactados1,5,8. Porém neste
estudo, ao contrário da literatura, os achados mais fre-
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Tabela 2. Porcentagens de achados radiográficos mais
freqüentes no estudo.

Achados Casos (%)
Lesão periapical 35,40%

Giroversão 12%

Condensação óssea apical 11,20%

Reabsorção óssea alveolar 10,70%

Reabsorção radicular externa 10,70%

Dentes mesializados 7,50%

Dentes inclusos 4,20%

Outros 35%

Tabela 3. Porcentagens de achados radiográficos mais
freqüentes nas RP solicitadas para Avaliação
inicial

Achados Casos (%)
Lesão periapical 44%

Giroversão 17,60%

Reabsorção radicular externa 14%

Reabsorção óssea alveolar 9%

Dentes impactados 9%

Dentes mesializados 9%

Dentes inclusos 5,30%

Outros 38,60%

Tabela 4. Porcentagens de achados radiográficos mais fre-
qüentes nas RP solicitadas para Cirurgia

Achados Casos (%)
Condensação óssea apical 31,50%

Giroversão 14,30%

Lesão periapical 11,50%

Reabsorção radicular externa 11,50%

Outros 34,30%

Tabela 5. Porcentagens de achados radiográficos mais fre-
qüentes nas RP solicitadas para Ortodontia

Achados Casos (%)
Reabsorção radicular externa 14,30%

Dentes Inclusos 7,10%

Outros 14,30%

Tabela 6. Porcentagens de achados radiográficos mais fre-
qüentes nas RP solicitadas para Avaliação de coloca-
ção de Implantes

Achados Casos (%)
Lesão periapical 44%

Reabsorção óssea alveolar 15%

Giroversão 10,30%

Condensação óssea apical 10,30%

Reabsorção radicular externa 9,50%

Dentes mesializados 9,50%

Outros 42%



qüentes foram as lesões periapicais (Tabela 2). Para
solicitações de RP para cirurgia, os dentes inclusos e im-
pactados guardam relação com o motivo do pedido
radiográfico e, por isso, não foram contabilizados
(Tabela 4). Já nas solicitações para outras finalidades,
apresentaram baixa freqüência (Tabelas 3, 5 e 6).
Apesar de alguns autores destacarem a importância

das RP no tratamento ortodôntico 4-5 os dados
encontrados neste estudo não permitiram deduções
em razão do pequeno número de solicitações (Tabelas
1 e 5).
Discutiu-se também a necessidade de tratamento dos

achados encontrados3,11, afirmando-se que poucos
pacientes requeriam tratamento, sendo nenhum deles
em caráter urgente. Isto acorda com nossos dados
considerando lesões periapicais, periodontais e
presença de dentes inclusos (Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6).

Conclusão

Embora as RP apresentem praticidade, economia e
efeitos biológicos reduzidos, quando associadas a um
correto exame clínico apresentam grande valor na ava-
liação do estado do paciente.
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