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rEsumo 
Introdução: A radiografia panorâmica tem sido utilizada no diagnóstico inicial e triagem de pacientes. Mui-
to se estuda sobre radiografia digital, especialmente pela possibilidade da alteração da imagem por meio de 
ferramentas. O objetivo deste trabalho é comparar a acuidade diagnóstica radiográfica em análise de lesões 
periapicais por meio de radiografia panorâmica convencional com a respectiva radiografia digitalizada, 
utilizando como parâmetro radiografias periapicais convencionais. Métodos: Foram selecionadas 44 lesões 
periapicais nas radiografias panorâmicas que foram digitalizadas por meio do Microtek Scanmaker i800. A 
avaliação das lesões se deu por 10 estudantes de Odontologia e foi realizada em 2 tempos distintos: T1- com 
panorâmicas convencionais; T2- com as mesmas radiografias digitalizadas e no software Adobe Photoshop®. 
O teste estatístico t pareado foi aplicado. Resultados: Os resultados mostraram baixa porcentagem média 
de acertos totais tanto no método convencional - T1 (50%±3) quanto no método digital - T2 (52%±3). 
As porcentagens médias de acertos por lesões no método convencional e digital foram respectivamente: 
(rarefações difusas: 53%±4 e 60%±4); (rarefações circunscritas: 44%±5 e 39%±7); (rarefações circunscritas 
císticas: 54%±4 e 58%±7) e (condensação óssea: 15%±8 e 5%±5). Conclusões: Apesar da preferência dos 
examinadores pelo método digital, a acuidade diagnóstica radiográfica foi estatisticamente semelhante nos 
2 métodos. O zoom e a inversão foram respectivamente as ferramentas mais e menos utilizadas. A conden-
sação óssea periapical foi dificilmente reconhecida pelos examinadores.
dEscritorEs: Radiografia digital – Radiografia panorâmica – Tecido periapical - Lesões

aBstract
Introduction: Panoramic radiography has been used in initial diagnosis and in patients’ trials. There have 
been many studies about digital radiography, especially for the possibility of changing them, using enhan-
cing tools. The aim of this study is to compare radiographic diagnosis acuity in the analysis of periapical 
lesions using conventional panoramic radiographies and their corresponding digitalized ones, using con-
ventional periapical radiographies as parameters. Methods: 44 periapical bone lesions were selected in the 
panoramic radiographies which were digitalized with a Microtek Scanmaker i800. The evaluation of the 
lesions was done by 10 graduate students in Dentistry and in two distinct moments/methods: T1 – using 
panoramic radiographies; T2 - using the same digitalized radiographies and using Adobe Photoshop ® . 
The paired t test was applied. Results: The results showed that media percentage of correct answers in T1 
was 50%±3 and 52%±3 in T2. Media percentage of correct answers by regions and by lesions in T1 and 
T2 was respectively: (anterior region: 53%±4 and 49%±5); (posterior region: 49%±3 and 56%±2); (maxilla 
region: 48%±4 and 52%±4); (mandible region: 53%±3 and 55%±4); (diffuse lesions: 53%±4 and 60%±4); 
(circumscriptive lesions: 44%±5 and 39%±7); (cystic circumscriptive lesions: 54%±4 and 58%±7) and 
(bone condensation: 15%±8 and 5%±5).Conclusions: Despite of the examiners’ preference for the digital 
method, the radiographic diagnostic acuity was statistically similar between the two methods. Zoom and 
inversion were respectively the most and lesser used tools. Periapical bone condensation was poorly recog-
nized by the examiners.
dEscriptors:  Radiographic image enhancement – Radiography, panoramic – Periapical tissue - Inju-
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INTRODUÇÃO
A ortopantomografia da maxila e da mandíbula foi 

introduzida por Paatero em 1954. Desde então passou 
a ser amplamente utilizada em Odontologia (Oba & 
Katayama10, 1972), pois além de ser confortável para o 
paciente, determina uma visão global e total das arca-
das dentárias e estruturas afins (Capelli et al.2, 1991). 
Para Pillo et al.13 (1987), a panorâmica não se apresenta 
como substituta das técnicas intrabucais. Por apresentar 
grande definição, as radiografias periapicais têm se mos-
trado mais eficientes que as panorâmicas na detecção de 
lesões periapicais, principalmente na região anterior dos 
arcos dentários (Horton et al.5, 1977; Stenstrom et al.16, 
1981).

Os estudos comparativos de radiografias periapicais e 
panorâmicas para o diagnóstico de lesões periapicais têm 
se mostrado contraditórios (Rohlin et al.15, 1991). Oba 
e Katayama10 (1972), por exemplo, afirmaram que mais 
informações diagnósticas são obtidas com uma radio-
grafia panorâmica para a análise de lesões ósseas do que 
com 10 radiografias periapicais de toda a arcada. Contu-
do, é bem conhecido que a radiografia panorâmica não 
oferece tantos detalhes quanto as periapicais (Horton et 
al.5, 1977; Oba e Katayama10, 1972; Stenstrom et al.16, 
1981), sendo estas últimas utilizadas quase sempre como 
meios de confirmação de lesão detectada em radiografia 
panorâmica. A distorção média da imagem em torno de 
15 a 20%, a ocorrência de imagens fantasmas e a dupli-
cidade de imagens situadas na linha média são algumas 
das limitações que a radiografia panorâmica pode ofe-
recer, causando confusões na interpretação de imagens 
(Pettit12, 1971; Lervik e Cowley8, 1983).

Em estágios iniciais de uma lesão osteolítica ocorre 
perda de mineral sem que haja alteração estrutural im-
portante, e mesmo quando essa alteração acontece, a 
mudança é mascarada pelo padrão do trabeculado ósseo 
remanescente que atua como uma interferência anatô-
mica. O alto contraste inerente aos filmes usados em ra-
diografias panorâmicas e a falta de precisão da imagem 
resultante são fatores que aumentam a possibilidade de 
detecção de lesões pequenas (Rohlin et al.15, 1989). Alia-
do a isso, o baixo custo, a praticidade e a utilização pelas 
várias especialidades, fazem da panorâmica uma radio-
grafia escolhida para diagnóstico inicial e triagem de pa-
cientes, sobretudo quando estes são avaliados em grande 
número como em serviços de saúde ou universidades. 

Atualmente, o avanço na área da eletrônica e da ciên-
cia da computação vem colocando em destaque a ima-

gem digital, que tem conquistado lugar definitivo nas 
ciências da saúde, ampliando-se cada vez mais suas apli-
cações e consagrando-se como um exame complemen-
tar de grande valia (Watanabe et al.18, 1999). A radio-
grafia digital possibilita a manipulação matemática da 
imagem. Tal tratamento pode alterar a aparência inicial 
da radiografia, particularmente seu brilho e contraste e 
sua densidade (Wenzel e Hintze21, 1993). O contraste 
pode ser melhorado numericamente por meio da equa-
lização do histograma de tons de cinza, que escaloneia e 
redistribui os pontos no espectro de cinza da imagem. 
O efeito da melhora dos algoritmos de contraste tem 
sido avaliado em estudos de detecção de cárie (Wenzel 
& Fejerskov20, 1992; Wenzel e Hintze21, 1993), ficando 
clara a demonstração do aumento da acuidade diagnós-
tica em imagens com subexposição quando o contraste 
é aumentado (Wenzel e Fejerskov20, 1992). O mesmo 
efeito é observado para a detectabilidade de lesões ósseas 
artificiais (Wenzel19, 1988).

Muito se tem discutido também a respeito da compa-
ração entre radiografia convencional e radiografia digital 
em doenças periapicais (Capelloza3, 2001; Kullendorff e 
Nilsson6, 1996; Kullendorff et al.7, 1997; Parsell et al.11, 
1998; Wallace et al.17, 2001) e, recentemente, em lesões 
ósseas radiolúcidas uniloculares (Raitz et al.14, 2006).

Diante da utilidade da radiografia panorâmica na de-
tecção global de lesões periapicais e à disponibilidade das 
ferramentas de programas de manipulação de imagem, 
este estudo objetiva analisar lesões periapicais compa-
rando a acuidade diagnóstica da radiografia panorâmica 
convencional com a panorâmica digitalizada, utilizando 
como parâmetro radiografias periapicais convencionais. 

matErial E mÉtodos
Foram selecionadas 44 lesões periapicais observadas 

em radiografias panorâmicas, consideradas tecnicamen-
te boas por 1 radiologista independente (Freitas et al.4, 
2004), dos arquivos do Serviço de Radiologia Odonto-
lógica da Universidade Ibirapuera. As radiografias sele-
cionadas foram digitalizadas por meio de um scanner de 
mesa com tampa de leitura de transparência da marca 
Microtek, modelo Scan Maker i800, no Laboratório de 
Análise de Imagem Digital em Odontologia (LAIDO-
UNIb).

O escaneamento foi padronizado com resolução de 
600 dpi, formato de imagem tiff, tipo “black and white”. 
Todas as imagens foram também escaneadas sempre com 
a mesma porcentagem de tamanho. Após a digitalização, 
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as radiografias foram inicialmente tratadas utilizando-se 
o software Adobe Photoshop 6.0®, para otimização e pa-
dronização de cor, equalização, brilho e contraste, sem-
pre pelo mesmo operador e utilizando-se o mesmo equi-
pamento (Computador Intel Pentium CR 4CPU 3.06 
GHZ AT / AT Compatible 490. 796 KG de RAM).

A avaliação das imagens foi realizada por meio da téc-
nica radiográfica convencional e digital por 10 alunos de 
graduação em Odontologia da UNIb. Estes fizeram o 
registro de possíveis lesões ósseas, bem como suas loca-
lizações, para cada imagem, pelos dois métodos. Previa-
mente, todos foram calibrados quanto às possibilidades 
das lesões existentes e suas nomenclaturas. No diagnós-
tico, foi considerada a descrição da lesão e não a doença 
propriamente dita, como rarefação periapical difusa; ra-
refação periapical circunscrita; rarefação periapical cir-
cunscrita do tipo cística; condensação óssea. Entre uma 
avaliação convencional e digital pelo mesmo examina-
dor, foi respeitado um intervalo mínimo de 60 dias.

As interpretações ocorreram sempre em uma mesma 
sala e com um mesmo negatoscópio quando da análise 
pelas imagens pelo método convencional, ambos sempre 
com a mesma intensidade de luz. Os examinadores fize-
ram uso de lupa. Para a análise das radiografias digitali-
zadas foi empregado o software Adobe Photoshop 6.0®. 
Cada examinador utilizou, a seu critério, todos os recur-
sos do programa disponíveis. O pesquisador auxiliou os 
exainadores na utilização das ferramentas.

Concluídas as análises, cada examinador escolheu o 
melhor método (digital ou convencional) para a formu-
lação de seus diagnósticos. A análise dos resultados foi 
feita utilizando-se o padrão prata (radiografias periapi-
cais) como parâmetro. A análise dos resultados, nos di-
ferentes tempos, foi realizada e comparada, utilizando-se 
as radiografias periapicais como parâmetro. Foi aplicado 
o teste t pareado e os resultados foram expressos como 
porcentagem média ± erro padrão da média. As diferen-
ças estatísticas foram aceitas para p<0,05. 

RESULTADOS 
A Figura 1 mostra que a porcentagem média de 

acertos totais dos alunos pelo método convencional foi 
50%±3, enquanto que a porcentagem média de acertos 
totais pelo método digital foi 52%±3. Não se observou 
diferença estatisticamente significante entre as porcen-
tagens médias de acertos totais pelos diferentes métodos 
radiográficos, contudo observou-se que 70% dos alunos 
obtiveram maior porcentagem de acerto pelo método 

digital. 

Figura 1-  Porcentagem de acertos totais de diagnósticos segundo 
cada método radiográfico: convencional e digital

A porcentagem média de acertos por lesões pelos mé-
todos convencional e digital foi respectivamente: (rare-
fação difusa: 53%±4 e 60%±4); (rarefação circunscrita: 
44%±5 e 39%±7); (rarefação circunscrita cística: 54%±4 
e 58%±7) e (condensação óssea: 15%±8 e 5%±5). Não 
observou diferença estatisticamente significante entre as 
porcentagens médias de acertos por lesão pelos diferen-
tes métodos radiográficos. A condensação óssea obteve 
baixa porcentagem de acerto (Figura 2).

A porcentagem média de acertos por regiões pelos mé-
todos convencional e digital foi respectivamente: (região 
anterior: 53%±4 e 49%±5); (região posterior: 49%±3 e 
56%±2); (região de maxila: 48%±4 e 52%±4) e (região 
de mandíbula: 53%±3 e 55%±4). Não se observou dife-
rença estatisticamente significante entre as porcentagens 
médias de acertos por regiões pelos diferentes métodos 
radiográficos (Figura 3).

Figura 2- Porcentagem de acertos de diagnósticos em cada méto-
do radiográfico segundo as diferentes lesões.
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DISCUSSÃO
Os resultados mostraram que não houve diferença na 

acuidade diagnóstica entre a análise das lesões periapi-
cais pelo método convencional e pelo método digital. 
Os alunos em questão não tinham experiência em inter-
pretação digital e, mesmo assim, a acuidade por eles de-
monstrada foi semelhante nos 2 métodos. Esse resultado 
apenas vem confirmar a possibilidade de escaneamento 
dos arquivos radiográficos nas clínicas e universidades 
sem prejuízo interpretativo. 

Os dados desta pesquisa corroboram vários outros 
estudos já realizados, os quais não se observou diferença 
significante entre radiografias digitalizadas e originais de 
ótima densidade (Wenzel21, 1988; Kullendorff; Nilsson6, 
1996; Capelozza3, 2001; Raitz et al.14, 2006). Contudo, 
observou-se que a porcentagem de acertos pelo método 
digital foi ligeiramente maior do que no método con-
vencional (Figura 1), e que 70% dos alunos obtiveram 
maior porcentagem de acerto no método digital. Pôde-
se observar também que nas regiões bucais posterior da 
maxila e da mandíbula houve ligeiro aumento da por-
centagem de acerto pelo método digital (Figura 3), bem 
como nas análises de rarefações difusas (Figura 2). A 
interpretação em radiografia panorâmica de lesões em 
regiões posteriores e, sobretudo, quando estas apresen-
tam limites difusos, é obviamente mais difícil. Outros 
estudos deverão ser realizados para se confirmar se o uso 
de ferramentas específicas melhora a interpretação radio-
gráfica nessas situações. 

A condensação óssea periapical foi dificilmente reco-
nhecida pelos examinadores (Figura 2). Mol e van der 
Stelt9 (1992) confirmam que o processo diagnóstico é 
totalmente dependente do conhecimento e da experiên-
cia do observador. Deve-se levar em consideração que, 

a análise das imagens foi realizada por alunos de gradu-
ação em Odontologia, que, apesar de terem algum co-
nhecimento sobre a condensação óssea periapical, estão 
mais habituados a identificar lesões com característica 
radiolúcidas. É natural que a acuidade diagnóstica maior 
seja observada em lesões mais frequentes (Raitz et al.14, 
2006). As lesões periapicais radiopacas são tão freqüen-
tes quanto as radiolúcidas; contudo às lesões periapicais 
radiolúcidas é atribuída uma importância muito maior, 
visto que resultam muito mais frequentemente em qua-
dros sintomáticos. Atentou-se contudo, para o fato de 
que lesões essencialmente radiopacas podem não repre-
sentar a cura do processo, mas tão somente uma cronifi-
cação que o pode agudizar. Assim, os educadores devem 
voltar também suas atenções para tais lesões.

A radiografia digital possibilita a manipulação ma-
temática da imagem por meio de ferramentas (Wenzel 
e Hintze21, 1993). Neste estudo, os alunos tiveram pos-
sibilidade de alterar a imagem com o uso das seguintes 
ferramentas: zoom, contraste, brilho e inversão. Obser-
vou-se que o zoom foi a ferramenta mais utilizada pelos 
avaliadores, enquanto que a inversão foi a menos utili-
zada. Os mesmos resultados, no tocante ao uso dessas 
ferramentas, foram observados no estudo de Raitz et al.14 
(2006). Assunção Júnior1 (2007) observou que a chance 
de acerto do diagnóstico em relação ao erro durante a 
análise de lesões radiolúcidas mandibulares depende da 
especialização do examinador. O autor observou tam-
bém que foram utilizados poucos recursos do software, 
principalmente pelos examinadores inexperientes (alu-
nos e recém-formados).

É interessante observar neste estudo que apesar de 
não haver melhora significativa com a análise pelo méto-
do digital, uma grande parcela dos alunos (70%) parece 
estar propensa a se beneficiar dessa nova forma de inter-
pretação. Assunção Júnior1, 2007 atenta para a necessi-
dade de se introduzir a interpretação radiográfica digi-
tal no currículo da graduação, utilizando-se parâmetros 
diagnósticos, uma vez que a era digital inevitavelmente 
conquistará mais espaço em curto prazo. 

Wenzel e Hintze21 (1993) observaram, em um estudo 
que avaliou a percepção de dentistas sobre a qualidade 
de imagens originais e capturadas digitalmente, que a 
maioria destes preferiu a imagem tratada digitalmente à 
versão original. Neste estudo observou-se que a maioria 
dos alunos (80%) preferiu avaliar as imagens pelo méto-
do digital, e destes, 88% obtiveram maior porcentagem 
de acerto através do método preferido. 

Figura 3-  Porcentagem de acertos de diagnósticos em cada méto-
do radiográfico segundo as diferentes regiões.
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CONCLUSÕES 
Apesar da preferência dos examinadores pelo méto-

do digital, a acuidade diagnóstica radiográfica foi esta-
tisticamente semelhante nos dois métodos. O zoom e 
a inversão foram respectivamente as ferramentas mais 
e menos utilizadas. A condensação óssea periapical foi 

dificilmente reconhecida pelos examinadores. A região 
bucal onde se observou maior índice de acerto, por meio 
do método digital, foi a região posterior da maxila e da 
mandíbula. Pelo método convencional, a região anterior 
foi a de maior porcentagem de acerto.
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