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Técnicas  Periapicais :

Técnica da Bissetriz.

Técnica do Paralelismo.

Técnica Interproximal. 



O  exames intraorais periapicais,têm por objetivo ,permitir a 
visualização tanto do elemento dentário a ser avaliado (côroa e 
raiz) como das estruturas adjacentes.

Duas técnicas podem ser empregadas para este tipo de exame: 
a técnica da bissetriz e a técnica do paralelismo.

Podem influir na imagem radiográfica final : Kilovoltagem , 
miliamperagem  ,  tempo de exposição , filme utilizado e 
método de revelação.



O filme utilizado para ambas as técnicas é o filme periapical 
standard, com tamanho 3x4 cm .

Para crianças podemos utilizar os filmes infantis , com 
tamanho 2,2 x 3 cm.

Podemos ainda utilizar filmes simples ou filmes duplos.( os 
filmes duplos possibilitam ao dentista manter sempre uma 
cópia em seus arquivos.)



Pesquisa de , nódulos e calcificações pulpares.

Extensão das cáries.

Fraturas.

Anomalias .

Reabsorções radiculares.

Tamanho , forma e número de raízes .

Dentes inclusos.

Relação dos germes permanentes e dentes decíduos

Cronologia de mineralização e erupção dental.



Baseada na lei isométrica de Cieszinski.

“ A imagem projetada , tem o mesmo comprimento e as mesmas 
proporções do objeto , desde que o feixe de raios X central seja 
perpendicular à bissetriz do ângulo formado  pelo filme e objeto.”



Posição da cabeça do paciente : 

Para a radiografia da maxila :

Plano de Camper (linha que vai do tragus à asa do nariz) paralelo 
ao solo.

Plano Sagital mediano perpendicular ao solo.







Posição da cabeça do paciente : 

Para radiografia da mandíbula :

Linha que vai do tragus a comissura labial , paralela ao solo.

Plano sagital mediano perpendicular ao solo.



Para ao exame completo da arcada , devemos dividi-la em 14 
regiões.

7 superiores  : molares sup.dir. , pré-molares sup.dir., canino 
sup.dir., incisivos superiores, canino sup. esq., pré-molares 
sup.esq e molares sup.esq.

7 inferiores : molares inf.esq. , pré-molares inf.esq. , canino 
inf.esq., incisivos inferiores , canino inf.dir., pré – molares inf.dir. 
e molares inf. dir.





O filme deve ser colocado com o lado de exposição correto 
voltado para o feixe principal dos raios X .

A região a ser radiografada deve ser centralizada .

O picote deve estar sempre posicionado para a corôa dental.

Para os dentes posteriores , o filme deve ficar com seu longo eixo 
na posição horizontal  e para os dentes anteriores seu longo eixo 
deve estar  na posição vertical







Na maxila o filme deve ser mantido pelo paciente , com o dedo 
polegar da mão oposta ao lado que será radiografado e o dedo 
polegar apoiado na face , em continência.

Na mandíbula o dedo indicador da mão oposta mantém o filme 
em posição e os demais dedos ficam dobrados, podendo o 
polegar apoiar sob a mandíbula







Na maxila os pontos a serem observados são :

Molares , intersecção da linha vertical que passa um centímetro  
para trás do canto externo da órbita e o plano de Camper.

Pré-molares , ponto de intersecção da linha que parte do centro 
da pupila com o plano de Camper.

Caninos , asa do nariz.

Incisivos, ápice nasal.



Na mandíbula a colocação do cilindro , é feita levando se em 
consideração uma linha imaginária que passa meio centímetro 
acima da base mandibular , centralizando a região de interesse. 



Ângulos Verticais para Maxila e Mandíbula .

Molares  sup. +20 º a +30º       Molares inf. 0º a -5º

Pré-Molares sup. +30º a +40º   Pré-Molares inf. -5º a -10º

Caninos sup.+40º a  +50º          Caninos inf.  -10º a -20 º

Incisivos sup.+45º a +55º          Incisivos inf. -15º a -25 º



Posição da cabeça do paciente , igual a técnica da bissetriz.

Utiliza-se para esta técnica posicionadores radiográficos ,que 
facilitam as tomadas radiográficas ,





Menor distorção.

Maior simplicidade de execução.

Radiografias padronizadas.



O diagnóstico precoce de cáries interproximais , talves seja a 
principal indicação desta técnica.

Utilizada apenas para dentes posteriores .

Ângulo vertical de incidência constante +8 º

Ângulo horizontal  de incidência sempre paralelo às faces 
interproximais dos dentes a serem radiografados.

É necessário o uso de uma aleta de papelão para que o paciente 
oclua e mantenha o filme em posição .

Também existe um posicionador para este tipo de radiografia.







O primeiro autor a publicar dados sobre detalhes técnicos da 

radiografia oclusal , foi Simpson em 1916 .

Nos primórdios da radiologia dental , a radiografia oclusal foi o 

método mais utilizado  , pois os profissionais naquela época 

dispunham de apenas de placas sensíveis, feitas de vidro com 

emulsão de um dos lados , placas essas muito grandes para 

serem usadas como filmes periapicais



Este tipo de exame radiográfico possui uma série de 

indicações importantes.

Pacientes desdentados , pesquisa e localização de corpos 

estranhos , raízes residuais , dentes inclusos ou 

supranumerários.

Delimitação , localização e determinação de grandes áreas 

patológicas.

Localização e verificação de fraturas ósseas .

Extensão de fendas palatinas e classificação .



Pesquisa de cálculos salivares nas glândulas , sublinguais e 

submandibulares

Pacientes que estejam com quadro de trismo , que impede o 

exame periapical.

Ortodontia , avaliação de disjunção palatina  e controle da ação 

de diversos aparelhos.



Encontrado em dentais .

Tamanho 5,7 x 7,6 cm .

Podem ser simples ou duplos .

O filme oclusal pode ser dobrado ao meio para a execução da 

técnica em crianças com idade inferior a 10 anos.



Posicionamento para Maxila.

Plano Oclusal paralelo ao solo .

Plano sagital mediano perpendicular ao solo.                    

Posicionamento para Mandíbula .

Plano oclusal perpendicular ao solo .



Lado rugoso ( que deve ser sensibilizado ) deverá estar voltado para 

a região a ser radiografada.

Primeiramente colocamos um dos lados junto a comissura labial , 

depois com o dedo indicador , tracionamos o lado oposto ( a outra 

comissura labial)  e introduzimos cuidadosamente o filme.



Para pacientes que tenham dentes o filme deve ser pressionado 

pela própria oclusão.

Para maxila desdentada , paciente segura o filme em posição com 

os polegares.

Para mandíbula desdentada , o paciente segura os filmes com os 

indicadores.



As radiografias oclusais da maxila podem ser divididas em : 

Oclusal total.

Oclusal de incisivos.

Oclusal de canino.

Oclusal de pré-molares e molares

Oclusal da região do assoalho do seio

Oclusal da região do túber.



As oclusais da mandíbula podem ser divididas em:

Oclusal total .

Oclusal da região da sínfise.

Oclusal Parcial.



Ângulo vertical            ângulo horizontal        ponto de entrada

Total         65º                                0º                     glabela

Incisivos   65º                                0º                    ápice nasal

Canino      65º                               45º                 for.infraorbitário 

PM e M     65º                               90º                 for.infraorbitário 

Assoalho   80º                               0º                   for.infraorbitário

do seio

Túber         45º                              45º               3cm  do c.órbita 

Total           90º                              0º              centro do assoalho  

Sínfise        55º                              0º              sínfise mandibular

Parcial        90º                              0º              corpo mandibular














