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Utilização da radiografia digital na detecção de 

cavidades que simulam reabsorção radicular interna 

          A reabsorção radicular interna (RRI) consiste na destruição 

da face interna da cavidade pulpar pela ação de células 

odontoclásticas. O diagnóstico acurado do tamanho e extensão da 

lesão é determinante para a escolha do tratamento e prognóstico. A 

utilização de sensores e placas digitais permite melhorar a 

aquisição das imagens, reduzir o tempo de trabalho e a dose de 

exposição ao paciente. 

         Avaliar a acurácia, sensibilidade e especificidade de dois 

sistemas radiográficos digitais, na detecção de cavidades que 

simulam RRI.  

         O presente estudo iniciou-se após a aprovação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 

da Universidade Estadual de Campinas. Vinte dentes 

unirradiculares humanos foram cortados logitudinalmente em duas 

metades (Fig. 1).  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Conclui-se que os dois sistemas digitais semidiretos avaliados, 

VistaScan e Digora são indicados para detecção de cavidades que 

simulam reabsorções radiculares internas. 
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       Os testes de diagnóstico foram calculados através do software 

Estatist, utilizando o padrão-ouro para comparação. O teste kappa foi 

calculado no intuito de avaliar a concordância intra-examinadores (0.87 

e 0.85 para o VistaScan; e 0.77 e 0.87 para o Digora Optime) e a 

concordância entre-examinadores (0.70 para o VistaScan e 0.65 para o 

Digora Optime). Os valores de diagnóstico para os dois sistemas estão 

apresentados na tabela 2. 

Fig.1 (a) Cortadeira metalográfica ISOMET 1000 BUEHLER Precision Saw (Lake Bluff, 

IL, USA), (b) o dente estabilizado em uma base de acrílico e em contato com o disco no 

momento da secção longitudinal e em (c) corte longitudinal realizado antes da 

simulação das cavidades, evidenciando as duas metades do dente e o canal radicular. 

 

Fig.2 (a) Estabilização da metade vestibular do dente em base de acrílico para 

realização das cavidades. (b) Dente posicionado na máquina de preparo cavitário para 

a realização das cavidades que simulam RRI. 

 As imagens foram avaliadas por dois examinadores previamente 

calibrados quanto à detecção das cavidades, em ambiente silencioso e 

escurecido, individualmente e em momentos distintos. 

Fig.3 (a) Suporte de acrílico com aro localizador fixo e uma placa de acrílico. (b) Orientação do 

cilindro do aparelho de raios X e a mandíbula posicionada no suporte.  

Fig.4 (a) Fotografia ilustrando os aparelhos VistaScan e (b) Digora Optime. 

Tabela 2. Valores de diagnóstico nos sistemas digitais testados. 

Sensibilidade Especificidade Acurácia VPN VPP 

Digora 0.55 0.75 0.65 0.68 0.62 

VistaScan 0.70 0.75 0.72 0.73 0.71 

Sistema  

digital 

Tempo de exposição kVp mA 

Digora Optime 0.26s 65 10 

VistaScan 0.16s 65 10 

Tabela 1. Sistemas digitais testados com seus respectivos parâmetros. 

       As cavidades foram confeccionadas nos terços cervical e 

médio das metades vestibulares dos dentes, com a utilização de 

uma máquina de preparo cavitário (fig.2).  

        Para auxiliar no posicionamento e padronização  dos 

sensores e dos dentes foi utilizado um suporte de acrílico com 

aro localizador fixo para orientação do cilindro do aparelho de 

raios X. Para simulação dos tecidos moles, uma placa de 

acrílico, com 2,5 cm de espessura, foi posicionada em frente às 

faces vestibulares dos dentes (Fig.3). 

 

      Através da técnica do paralelismo, e utilizando placas de fósforo dos 

sistemas VistaScan e do sistema Digora Optime (Fig.4), as imagens 

foram obtidas utilizando os parâmetros de aquisição apresentados na 

tabela1.  
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