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Auxílio Radiográfico 

em Endodontia 



RX= Pistas 

Estudo anatômico  
 



Uso do exame radiográfico em 
ENDODONTIA 

• Diagnóstico 

• Comprovação de cada passo 

• Final do tratamento 

• Acompanhamento, proservação. 



• Boa tomada radiográfica 

• Bom processamento radiográfico 

• Conhecimento anatômico 

• Boa interpretação radiografia 



PROCESSAMENTO INADEQUADO 
 



PROCESSAMENTO ÓTIMO 

SEM CONHECIMENTO DA ANATOMIA 



Exame radiográfico 

• Precisamos de uma 
radiografia bem processada 
e conhecimento   da 
anatomia. 

(PAIVA; ANTONIAZZI, 1991) 



Exame radiográfico 

• Base legal 



Exame radiográfico 
Valor legal 

• Todas radiografias anexadas ao prontuário do 
paciente. 

 

• Radiografia é um exame do paciente. 
 



 
Com auxílio da lanterna de um  celular verifique o que 

ocorre com a imagem se aproximar ou distanciar o foco 
de luz!    

RX semelhanças feixe luz 
Película  Sombra 
 



Se o observador  aproximar o foco de Rx do 
objeto 

 
• Imagem aumenta 



Se o observador  distanciar  o foco de Rx do 
objeto 

 
Imagem diminui 





 
Com auxílio da lanterna vamos fazer um experimento 

sobre objetos sobrepostos   

RX semelhanças feixe luz 
Película  Sombra 
 





RX RX RX 

MOVIMENTO DO RX: ORTORRADIAL, MESIAL, DISTAL   



RX 

RX RX mesiorradial 

Objetos:  

Imagem Radiográfica: 

Em azul 

Preta  e branco 

ortorradial 
Distorradial 



RX RX RX 

Objeto mais próximo do RX:  

Objeto mais longe do RX:  

circulo 

retangulo 



Se o observador se move para um lado (M ou D) 
O objeto mais distante do RX (retângulo) se move? 
 

Se move para o  MESMO LADO (M ou D) 



Se o RX se move para um lado (M ou D) 
O objeto mais próximo do RX  (circulo) se move? 
 

Se move para  o LADO OPOSTO (M ou D) 



Exame radiográfico 

Uso  Endodontia 

1. Antes do tratamento: Diagnóstico  
 



Polpa: radiolúcida 

Dentina: radiopaca 

Esmalte: radiopaco 

Uso RX no diagnóstico 



Dente a ser 
analisado deve ficar 
no centro da 
película 

Uso RX no diagnóstico 





Uso RX no diagnóstico 

Ligamento Periodontal: radiolúcido 
 
Lâmina Dura: radiopaca 



Exame radiográfico: 
Porção coronária 

• Relação teto/assoalho da câmara pulpar 

Uso RX no diagnóstico 



• Barreiras dentinárias 

• Calcificações 

Uso RX no diagnóstico 



• Calcificações grandes depósitos minerais 
que ficam  radiopacas no Rx 



Rastreamento de fístula 



Rastreamento de fístula 



Condutos  número e forma dos canais 

Uso RX no diagnóstico 



As radiografias são sugestivas e não 
devem ser consideradas como prova final 
no julgamento de qualquer diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 

SEMPRE ANALISADAS COM EXAME 
CLÍNICO 



Uso  durante o tratamento Endodôntico 

Odontometria 



Uso  durante o tratamento Endodontia 

 Prova do Cone ou 
            conometria   



Uso  durante o tratamento Endodontia 

Comprovação da 
obturação  



Exame radiográfico 

Após o tratamento endodôntico 

Proservação/ Acompanhamento 
 



DENTE 36  

F inal  

Ex. clínico: NORMAL  

Ex.  Radiográf ico:  REDUÇÃO PARCIAL  

Ex .  c l ín ico:  NORMAL   
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Elisandra  A. Marin 



D E N T E  4 3  

E x .  R a d i o g rá f i c o :  R E D U Ç ÃO  TOTA L  

E x .  c l í n i c o :  N O R M A L  
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C o nt r o l e  

Elisandra  A. Marin 

F i n a l  



LIMITES DA RADIOGRAFIA 
 
• Radiografia é bidimensional 
• Radiografias exame complementar 
• Não registra tecidos moles 



Como obter uma radiografia de 
qualidade 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

• Enquadrar o dente no centro da película 

Efeito de meia lua   



Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

• Posição do filme o mais próximo 
possível do dente a ser radiografado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paciente segurar o filme com leve pressão  
 
 



 O picote da película deve ficar sempre para oclusal 
durante a tomada radiográfica.  



Posição da película de acordo com dente  

Posição 
maior eixo 
na vertical: 
Incisivos e 
caninos 

Posição maior eixo na  
Horizontal : molares e 
pre-molares 



• Acertar o ângulo vertical 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

Regras para ajustar angulo vertical  
 
Feixe central do Rx deve passar na altura do ápice 
radicular 
 
Feixe perpendicular  (Ver técnicas) 
 
 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

• Tempo de exposição  ao raio X: 
 

Tempo de exposição longo_ uma imagem escura                 
                                          (Densidade elevada)  
 
Tempo de exposição baixo  
_ uma imagem clara 
    (Densidade baixa) 



3° 
F 
I 
X 
 

Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

• Processamento adequado 
 

4° 
A 
G 
U 
A 

1° 
R 
E 
V 
 

2° 
A 
G 
U 
A 



Tempo 
insuficiente no 

revelador 

Tempo 
exagerado no 

revelador 

Baixa 
densidade 

Alta 
 densidade 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

 
• Tempo de exposição  e tempo no revelador 

X  
Temperatura do REV/FIX 

 

Calor: acelera o 
processamento 

 
Ajustar tempo exposição 

mais curto e/ou tempo de 
revelador curto 

Frio: Retarda o 
processamento 

 
 Ajustar  um tempo de 

exposição mais longo e/ou 
revelador  mais longo 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade 

 
• Tempo de exposição  e tempo no revelador  
 

Solução Gelada 
Aumentar o tempo no revelador quando: 
Solução estiver fria 
Película estiver fria 
Solução estiver “velha” 

Solução Quente 
Diminuir o tempo no revelador quando: 
Solução estiver quente 
Solução estiver “recente” 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade • Processamento adequado 

 
1° 
R 
E 
V 
 

2° 
A 
G 
U 
A 
 

3° 
F 
I 
X 
 

4° 
A 
G 
U 
A 

CONSULTÓRIO Dra. 
Elisandra  
EXEMPLO 
 
Exposição:  1.5 seg 
REVELADOR: 1min 
ÁGUA: 20 segundos 
FIXADOR: 5min 
Água molho 



Como Obter uma radiografia de 
qualidade • Processamento adequado 

 
1° 
R 
E 
V 
 

2° 
A 
G 
U 
A 
 

3° 
F 
I 
X 
 

4° 
A 
G 
U 
A 

LABORATÓRIO 
 
Exposição:  0,3 seg 
REVELADOR: 30 seg 
ÁGUA: 20 segundos 
FIXADOR: 1+5min 
Água molho (10min) 



Cuidados 
Problemas durante o processamento  
Radiografia riscada por encostar em objeto 
durante processamento 



Dupla exposição 

 

 Radiografias 
tremidas: 
paciente 
moveu-se 





Radiografia ficou solta ainda 
úmida e colou durante 

secagem 



Técnicas radiográficas 

 Intra bucais: 
• Periapical 

• Interproximal (bite wing) 

• Oclusal 



• Acessos complicados: relação assoalho-teto 

• Presença de nódulos 

• Planejamento de aumento de coroa clínica 

• Recidiva de cárie 

• Relação de proximidade de restaurações presentes 

Técnica interproximal 



Técnica interproximal 



Técnica interproximal 





Radiografia periapical 

Objetivo da tomada:  
 
 
 
Noção profundidade de 
Cáries 
 



Radiografia periapical 

Objetivo da tomada:  
 
 
Reabsorção da câmara 
pulpar e dos canais 



Radiografia periapical 

Objetivo da tomada:  
 
Análise da forma tamanho e número 
das raízes 
Reabsorções da raiz 



Radiografia periapical 

Objetivo da tomada:  
 
Lesões ósseas 
Acompanhar reparo ósseo 
 
 
 
 
 

   Análise da relação das raízes com 
estruturas anatômicas 



Forame palatino superior 



Forame mentoniano 



Técnicas de obtenção da radiografia 
periapical 

• Técnica do cone longo ou paralelismo 
 
• Técnica do cone curto ou da bissetriz 
 



Técnica da bissetriz 

• Técnica de CIEZINSKY 

  

• Mais utilizada pelos endodontistas 



• Técnica da bissetriz (1907) 

O feixe de raios X para a área apical  
O raio central perpendicular à bissetriz do ângulo 
formado pelos planos do filme e do dente 



 
Ângulo vertical  adequado= 
imagem correta  



Ângulo menor que o ideal  = imagem 
curta 



Ângulo maior  que o ideal = imagem 
longa  















Técnica do paralelismo 

Somente quando o dente não estiver com isolamento 

A técnica do paralelismo o objeto (dente) e o filme 
paralelos por meio de um acessório chamado posicionador. 



Técnica do paralelismo 

Existe posicionadores especiais para uso com isolamento 
absoluto 



Técnica do paralelismo 



Técnica de paralelismo 
 
 

• O objeto (dente) e a película estão paralelos 
 
 
• Feixe de raio X está perpendicular ao dente 

e ao mesmo tempo à película 



Método de Parma 



Método de Parma 



ODONTOMETRIA 



Definir o comprimento do dente 

O tratamento de canal deve ser 
realizado no canal dentinário. 



COMPRIMENTO REAL DO DENTE: CRD 
 
 

Diminuir 1mm  
 
 
 

COMPRIMENTO DE TRABALHO= CT 



CT= CRD-1mm 
 



Distância entre os dois 

forames 



ÁPICE RADICULAR 

X 

ÀPICE RADIOGRÁFICO 

Ápice 

Radiográfico 

Ápice radicular 



ÁPICE RADICULAR 

X 

ÀPICE RADIOGRÁFICO 

Ápice 

radiográfico 

RADIOGRAFIA Dente extraído 



Método Radiográfico 
 

ou 
 

Método eletrônico 



Método radiográfico 

Tomada radiográfica inicial 



 
2. Medir o CAD no Rx 

Ex.: CAD = 22mm 



 
3. Diminuir 3mm = CTP 
   Colocar um stop na lima no CTP. 
 
 

Ex.:  
CAD = 22mm 
CTP=22mm-3mm 
CTP= 19mm 

19mm 



 
IMPORTANTE: 
 
Técnica seriada clássica: faz Rx com lima no CTP 
 
Step back: faz Rx com lima no CTP 
 
Oregon: não faz Rx nesse momento , nesse momento faz a 1º 
fase da técnica de Oregon e mais tarde dará sequência a 
odontometria . 
 



 
4. Colocar o instrumento no canal radicular – 
colocar o cursor em um ponto de referência 
 
 

Ex.:  
CTP= 19mm 
 
Lima foi até o comprimento de 
trabalho provisório 



5. Fazer uma tomada radiográfica com a lima dentro 
do canal. 
 
 

Técnica da 
bissetriz 



 
6. Obtenção de uma radiografia 
com a lima dentro do canal, no 
CTP 
 
 
Medir na radiografia quanto falta 
da ponta do instrumento até o 
ápice radiográfico.  
 
CTP + FALTA= CRD 
 
 

Falta 

CTP 



Pode faltar 3mm, 2mm, 1mm (valor+) 
Pode passar do ápice radiográfico  em 2mm, 1mm etc... 
                                                     (valor -) 
Pode ficar no ápice radiográfico (valor 0) 
 

3mm 
0mm 

-2mm 
Ápice 
radiográfico 



CTP + FALTA= CRD 
Ex1.: faltou 2mm 
 
19mm+2mm=CRD 
CRD= 21mm 
 

2mm 



CTP + FALTA= CRD 
 
Ex2.: passou 3mm 
 
19mm-3mm=CRD 
CRD=16mm 
 

-3mm 



CRD -1mm=CT 
 

Esse valor de comprimento  deve 
ser colocado no instrumento para 
se proceder a instrumentação do 
canal radicular. 
 
O instrumento está 1mm do ápice 
radiográfico. 
 

Note que sempre será 1mm  
 
  



CRD -1mm=CT 
 

Ex1.: CRD= 21mm 
 
CT=21mm-1mm 
CT=20mm 
 
Ex2: CRD=16mm 
 
CT=16mm-1mm 
CT=19mm 
 
 
 
  



Comprimento real do dente 

• Na verdade o CRD é o valor do ponto de 
referência até o forame menor: nesse caso 
estaremos no canal dentinário. 
 

• Isso somente é possível se tiver um dente 
extraído na mão ou uso de localizador apical. 

 



Comprimento real do dente 

 
• O CRD calculado através do método radiográfico é um 

valor estimado de 1mm do ápice  radiográfico. 
 

• Um lugar onde pela média dos dentes estará o forame 
menor, ainda que o forame saia na lateral provavelmente 
estará no canal dentinário, contudo não é certeza... Pode 
haver erro. 





O método radiográfico é passível de 
erro em função de distorção e 

diferenças entre ápice radiográfico e 
radicular  

 



Ápice 
radiográfico 



Método Elétrico 
  



Odontometria eletrônica 
 

• Fazer uma tomada radiográfica inicial com 
posicionador 

• Medir o comprimento aparente do dente na 
radiografia (CAD) 
 



Odontometria eletrônica 
 

• Diminuir 3mm dessa medida= CTP 

Ex.:  
CAD = 22mm 
CAD-3mm=CTP 
19mm-3mm=CTP 
CTP= 19mm 



Odontometria eletrônica 
 • Colocar a alça labial no 

paciente 
 
 
• Plugar a lima com cursor 

 
• Fazer pressão apical até que o 

localizador acuse o limite zero= 
forame= CRD 
 

• Diminuir dessa medida 1mm 
para se obter o comprimento 
de trabalho (CT) 
 
 
 





Método Elétrico 
  

Som continuo quando chega ao CRD 
e luz vermelha acende. 



Referências 
 
Ramos Spironelli, Endodontia, Cap. 3 (Radiologia em 
Endodontia) páginas: 



TENHA EM MENTE QUE O SEU 
DESEJO EM ATINGIR O SUCESSO É 
MAIS IMPORTANTE QUE 
QUALQUER COISA.  

(Abraham Lincoln) 

Obrigada 
pela presença, espero 

que meus métodos ajudem 
vocês a alcançarem seus 

objetivos! 


