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RESUMO 1 

 2 

Introdução: O reparo ósseo (RO) ocorre constantemente nos procedimentos 3 

cirúrgicos odontológicos e pode ser monitorado pela subtração digital radiográfica (SDR), 4 

que é um recurso que permite visualizar mínimas variações de perda ou ganho de mineral. 5 

Uma das limitações da SDR é o fato de utilizar imagens bidimensionais e não ter sido ainda 6 

utilizada com exames seccionais com quantificação de valores em pixel no RO.  Objetivo: 7 

Investigar a SDR em imagens tomográficas seccionais obtidas por tomografia 8 

computadorizada de feixe cônico (TCFC) para monitorar o RO simulado in vitro por meio de 9 

valores de pixel. Metodologia: Imagens periapicais digitais e por TCFC foram obtidas de 10 

uma mandíbula seca de forma padronizada. No processo alveolar foram simulados ganho 11 

de mineral com a adição de osso liofilizado bovino em 4 alvéolos realizado a SDR em 2 12 

tempos. Já a perda de mineral com a aplicação de ácido perclórico a 70% em 12 alvéolos e 13 

submetidos a SDR em 4 tempos, sendo para ambas as analises  o primeiro tempo 14 

considerado o “baseline” e  os demais tempos considerados “follow-up” diferentes e obtidos 15 

os valores em pixel. Resultados: Na simulação de ganho de mineral, foi observada uma 16 

gradação crescente nos valores de pixel acima de 128 nas SDR. A perda de mineral foi 17 

estabelecida pela média dos valores de pixel e desvio padrão abaixo de 128 e foi 18 

evidenciado o decréscimo dos valores de pixel para todos os follow-up. Os valores médios 19 

de pixel dos sítios para cada subtração mostrou um decréscimo ao longo das subtrações 20 

para todas as modalidades de exame periapicais e TCFC. Conclusão: Os resultados deste 21 

estudo indicam que a SDR pode ser utilizada em imagens de TCFC seccionais, permitindo a 22 

visualização de perda ou ganho mineral tridimensionalmente no RO por meio cortes sagitais, 23 

coronais e axiais. 24 

 25 

Palavras-chaves: técnica de subtração; tecido ósseo; tomografia computadorizada por 26 

raios X. 27 

28 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 1 

 2 

O processo de reparo ósseo (RO) é frequente na Odontologia e sua 3 

monitoração se faz importante na prática clínica. A cicatrização óssea é esperada 4 

durante o tratamento de lesões de diversas naturezas, sendo que o seu curso é 5 

determinante para o estabelecimento do processo de cura e definição de 6 

prognóstico. Muitas vezes o acompanhamento deste processo tem sido auxiliado 7 

pela utilização de métodos convencionais de imagens (BITTAR-CORTEZ et al., 8 

2006; BORNSTEIN et al., 2011), por métodos tomográficos computadorizados 9 

(SCARFE et al., 2006; CARTER et al., 2008; KAYA et al., 2012) e por técnica que 10 

permite a subtração de imagens (CARVALHO et al., 2009; BENFICA E SILVA et al., 11 

2010; MOREA et al., 2010; WAIKAKUL et al., 2011).  12 

A subtração digital radiográfica (SDR) tem se mostrado uma ferramenta 13 

sensível à percepção de mínimas variações de mineralização óssea (DU TRE et al., 14 

2006; CARNEIRO et al., 2009; MOREA et al., 2010) e, com o avanço da tecnologia e 15 

de recursos computacionais, ela ganhou notoriedade e importância nas diversas 16 

áreas da Odontologia. Estudos in vitro e in vivo destacam a sua aplicação em 17 

tecidos mineralizados para controle de perda ou ganho mineral nestes tecidos, tendo 18 

se mostrado uma técnica eficaz para: controle de lesões de cárie tanto em esmalte 19 

(CARNEIRO et al., 2009) quanto em dentina (ALVES et al., 2010); acompanhamento 20 

de RO pós-operatório em tratamentos endodônticos (CARVALHO et al., 2007; 21 

CARVALHO et al., 2009; BENFICA E SILVA et al., 2010); monitoramento ósseo 22 

após cirurgias (SAITO et al., 2010; HAGHIGHAT et al., 2011; WAIKAKUL et al., 23 

2011); e avaliação óssea pós-tratamento reabilitador com implantes (BITTAR-24 

CORTEZ et al., 2006; WAKOH et al., 2006; CARNEIRO et al., 2012; SIADAT et al., 25 



8 

 

 

 

2012). Além disso, a SDR pode ser considerada um método relativamente não-1 

invasivo para detecção de alterações ósseas (GRONDAHL et al., 1983; JENSEN et 2 

al., 1998; DU TRE et al., 2006). 3 

A SDR, que foi derivada da subtração fotográfica (descrita por Ziedses des 4 

Plants em 1961), teve seu uso amplamente difundido na Medicina, sendo utilizada 5 

principalmente para exames angiográficos (GRONDAHL et al., 1983). Entretanto foi 6 

na década de 80 que foi implementada na Odontologia (BRENNAN, 2002). 7 

A SDR consiste na obtenção de duas radiografias de regiões equivalentes 8 

em intervalo de tempos diferentes (HAITER-NETO e WENZEL, 2005). As imagens 9 

são subtraídas utilizando recursos computacionais por meio de Software e, neste 10 

processo, tem-se a neutralização do ruído estruturado, que refere-se às regiões da 11 

imagem que não sofreram alteração de uma tomada para outra, sendo evidenciado 12 

assim o ruído não-estruturado (regiões onde a quantidade de mineral foi alterada 13 

(GRONDAHL et al., 1983). 14 

Para que as imagens sejam subtraídas, elas precisam estar na forma digital, 15 

podendo ter sido adquiridas nesta forma originalmente, ou na forma analógica e 16 

posteriormente digitalizadas através de escâneres ou câmeras fotográficas digitais - 17 

sistema indireto: digitalização da imagem convencional (PARKS e WILLIAMSON, 18 

2002). As imagens digitais são formadas por bytes e cada byte contém 8 bits. Bit, 19 

simplificação de binary digit, é a menor unidade de informação armazenável. Sendo 20 

assim, um sistema que opera em 8 bits (FARMAN e SCARFE, 1994), o número total 21 

de bytes possíveis é 28 = 256 tons. Em outras palavras, imagens de subtração 22 

trabalham com 256 tons de cinza, variando a escala de 0, que representa o preto e 23 

255 (branco), sendo todos os outros valores tons intermediários de cinza. Cada tom 24 
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de cinza é dado de acordo com a atenuação de raios X, nas mais diferentes 1 

densidades do objeto radiografado (PARKS e WILLIAMSON, 2002). 2 

Em imagens de SDR, valores intermediários de cinza, próximos a 128 e 3 

aspecto do background cinza homogêneo, caracteriza um resultado de subtração de 4 

imagens coincidentes (sem alteração de densidade mineral entre as duas aquisições 5 

subtraídas). Regiões onde há ganho de densidade mineral os valores de pixel 6 

tendem a aumentar do valor de 128, resultando em uma imagem com maior brilho, e 7 

o inverso ocorre em perda de densidade mineral: valores tendem a diminuir e as 8 

imagens sofrem enegrecimento (PARKS e WILLIAMSON, 2002; CARNEIRO et al., 9 

2009; HAGHIGHAT et al., 2011). 10 

Os exames radiográficos intrabucais digitais utilizam sensores como 11 

receptores de imagem, sendo comuns os dispositivos de carga acoplada (CCD - 12 

charge coupled device) e os sensores de placa de fósforo luz estimulada. No 13 

primeiro, há uma intercomunicação sensor-computador em tempo real e, no 14 

segundo, a imagem latente na placa de fósforo passa por um escaneamento 15 

utilizando luz de laser posterior à aquisição, onde a imagem do sensor é obtida e 16 

disponiblizada no monitor, por esta etapa do escaneamento, este sistema também 17 

pode ser chamado de digital semi-direto (PARKS e WILLIAMSON, 2002). 18 

Na literatura, há trabalhos que utilizaram com sucesso a associação de SDR 19 

com imagens radiográficas convencionais (CHRISTGAU et al., 1998; JENSEN et al., 20 

1998; FIDLER et al., 2000; GEGLER et al., 2006; BENFICA E SILVA et al., 2010; 21 

GUIMARAES MDO et al., 2010) e digitais, tanto CCD (DESERNO et al., 2009; 22 

STEPHANOPOULOS et al., 2011) quanto placa de fósforo foto-estimulada (HEO et 23 

al., 2001; DU TRE et al., 2006; WAKOH et al., 2006; YI et al., 2006; SOGUR et al., 24 

2013).  25 
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Embora tenha sua aplicação evidenciada, a SDR limita-se pela utilização de 1 

radiografias como “objeto” subtraído, que além de serem modalidades de imagens 2 

bidimensionais (dimensões: altura por largura, sem noção de profundidade), 3 

possuem outra desvantagem peculiar que é a sobreposição de estruturas na 4 

imagem final (BORNSTEIN et al., 2011). Neste tipo de exame todas as estruturas 5 

dispostas na mesma altura em níveis de profundidade diferentes são sobrepostas 6 

em um mesmo receptor plano (filme ou sensor). Com isso, algumas estruturas 7 

anatômicas podem dificultar o acesso a informações da região de interesse (ROI) 8 

(HEO et al., 2001) ou sugerir radiograficamente situações diferentes da real 9 

(CARTER et al., 2008; BORNSTEIN et al., 2011). 10 

Para avaliação tridimensional, tem se tornado cada vez mais comum a 11 

solicitação de exames seccionais pelos Cirurgiões-Dentistas (DANFORTH et al., 12 

2003; CARTER et al., 2008). Dentre as opções de exames seccionais utilizados no 13 

diagnóstico odontológico, a TCFC tem se mostrado um exame de grande valor para 14 

a Odontologia: pela sua relativa baixa dose de radiação, alta resolução das imagens, 15 

por ser um exame de fácil execução (SCARFE et al., 2006; CARTER et al., 2008) e 16 

por permitir boa observação de tecidos duros (SCARFE et al., 2006; OZEN et al., 17 

2009). Suas principais vantagens triunfam sobre a tomografia computadorizada de 18 

feixe em leque (TCFL): modalidade de tomografia computadorizada altamente 19 

utilizada para fins odontológicos antes do desenvolvimento de tomógrafos de TCFC 20 

projetados para a Odontologia (SCARFE et al., 2006). 21 

Existem na literatura trabalhos que mostram a contribuição da TCFC em 22 

casos de acompanhamento de RO (SAITO et al., 2010; WAIKAKUL et al., 2011; 23 

KAYA et al., 2012). As informações tridimensionais, por ela fornecidas, são utilizadas 24 

para fins de diagnóstico, planejamento e acompanhamento das afecções ósseas, 25 
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entretanto, variações de densidade mineral indicando perda ou ganho em pacientes 1 

em acompanhamento nem sempre são evidenciadas. O mesmo ocorre com 2 

radiografias isoladamente: cerca de 30 a 50% de minerais precisam ser perdidos 3 

para que seja percebida por detecção visual, por um radiologista experiente, desta 4 

perda nas imagens (CHRISTGAU et al., 1998; WOO et al., 2003; GUNERI et al., 5 

2007). Estudos com radiografias convencionais mostram que, quando subtraídas em 6 

softwares específicos para essa finalidade, alterações de 1 a 5% de minerais podem 7 

ser captadas pela SDR (WOO et al., 2003; CARNEIRO et al., 2012). 8 

O acompanhamento do RO além da inspeção clinica tem sido realizado 9 

através de SDR (CHRISTGAU et al., 1998), entretanto, sem informações 10 

quantitativas tridimensionais obtidas por meio de imagens tomográficas. Neste 11 

último caso a análise tem sido geralmente da morfologia óssea, sem informações 12 

quantitativas com valores de pixel, e sem o auxílio de tecnologias computacionais 13 

especializadas em SDR softwares que possam comparar precisamente os estágios 14 

de “antes” e “depois” (CEVIDANES et al., 2010; OTHMAN et al., 2010; SCHLICHER 15 

et al., 2012).  16 

Alguns trabalhos recentes começam a ressaltar a importância do 17 

acompanhamento das alterações ósseas tridimensionalmente com a utilização de 18 

softwares. Na Ortodontia e Ortopedia facial, existem trabalhos voltados para o 19 

acompanhamento do desenvolvimento ósseo de pacientes em crescimento 20 

(CEVIDANES et al., 2009; SCHLICHER et al., 2012) e outros que relatam a 21 

utilização de softwares que possibilitam comparar distâncias ósseas pré e pós-22 

cirurgia ortognática (CEVIDANES et al., 2006; CEVIDANES et al., 2010).  23 

No intuito de avaliar densidade óssea, Hua et al. (2009) em um dos tipos de 24 

análise, utilizaram a quantificação de valores de pixel em imagens de TCFC, mas 25 
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sendo estas imagens originais e não de subtração, mostrando uma preocupação em 1 

quantificar densidade mineral em valores de pixel/voxel em exames de TCFC. 2 

Apesar disso, não há relatos na literatura sobre a utilização de TCFC para 3 

quantificação, em valores de pixel na análise de imagens subtraídas seguindo os 4 

moldes da SDR. 5 

 Nos casos de tratamento de lesões intra-ósseas que utilizam terapêuticas 6 

medicamentosas com injeções intra-lesionais de medicamentos ou nos 7 

procedimentos cirúrgicos de lesões extensas ou não que necessitam de um 8 

acompanhamento criterioso por meio de imagens radiográficas tomográficas 9 

poderiam se beneficiar de um monitoramento que pudesse fornecer informações 10 

mais substanciais do processo de RO tridimensionalmente, possibilitando assim 11 

estabelecer com segurança a viabilidade do processo de reparo em curso, sem 12 

utilização de técnicas invasivas para estabelecimento do sucesso ou fracasso do 13 

RO.  A utilização, portanto, de imagens TCFC associado à subtração digital é uma 14 

alternativa que não tem sido investigada na literatura com referência a monitoração 15 

quantitativa do processo de reparo em valores de pixel e este é o primeiro estudo 16 

que realizou esta investigação.  17 

O objetivo deste estudo experimental in vitro, portanto, teve o intuito de 18 

desenvolver um método de monitoração do processo de ganho ou perda mineral, 19 

que podem ocorrer no RO associando o método de SDR em imagens obtidas por 20 

TCFC. 21 

 22 

23 
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2. JUSTIFICATIVA 1 

 2 

Diante do exposto, este trabalho se justifica pelos seguintes aspectos: 3 

 Diversidade de situações clínicas odontológicas em que ocorre o RO  analisados 4 

com radiografias convencionais com imagens bidimensionais utilizando SDR 5 

(GRONDAHL et al., 1983; SCARFE et al., 2006; CARVALHO et al., 2009; 6 

BENFICA E SILVA et al., 2010; SAITO et al., 2010); 7 

 Necessidade de avaliação tridimensional do processo de RO em imagens 8 

seccionais nos planos axiais, sagitais e coronais (SAITO et al., 2010); 9 

 Utilização da TCFC na Odontologia em índice crescente (DANFORTH et al., 10 

2003; SCARFE et al., 2006; CARTER et al., 2008; OZEN et al., 2009); 11 

 Escassez de evidências na literatura sobre o uso da TCFC no acompanhamento 12 

de RO; 13 

 Ausência de trabalhos na literatura que façam a associação de TCFC com SDR, 14 

para quantificação de valores de pixel/voxel no RO; 15 

16 



14 

 

 

 

3. OBJETIVOS 1 

 2 

3.1. Objetivo geral 3 

 4 

Investigar a subtração digital radiográfica em imagens tomográficas 5 

seccionais obtidas por tomografia computadorizada de feixe cônico para monitorar o 6 

RO simulado in vitro por meio de valores de pixel. 7 

 8 

3.2. Objetivos específicos 9 

 10 

 Comparar subtrações de imagens de radiografias periapicais digitais com 11 

imagens de TCFC de regiões equivalentes; 12 

 Simular ganho de mineral e avaliar os valores de pixel obtidos nas subtrações 13 

das imagens radiográficas e tomográficas; 14 

 Simular perda de mineral e avaliar os valores de pixel obtidos nas subtrações das 15 

imagens radiográficas e tomográficas; 16 

 Comparar três ferramentas diferentes utilizadas para obtenção dos valores de 17 

pixel. 18 

19 
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4. METODOLOGIA 1 

 2 

4.1. Tipo de estudo 3 

 4 

Este é um estudo piloto analítico, experimental laboratorial, in vitro, tendo 5 

sido aprovado pela Coordenadoria de Pesquisa e Conselho Diretor da Faculdade de 6 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO-UFG) e inscrito no Comitê de 7 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Goiás - CEP-UFG, sob protocolo nº 8 

225/12. (Anexos A, B e C). 9 

 10 

4.2. Espécimes 11 

 12 

Para este estudo foi utilizada uma mandíbula seca, sem informações de 13 

gênero ou idade, oriunda do Departamento de Radiologia da Faculdade de 14 

Odontologia da Universidade Federal de Goiás, na qual foram avaliados 24 15 

diferentes sítios ósseos anatômicos. A mandíbula foi escolhida por apresentar bom 16 

estado de conservação e alvéolos de dentes extraídos post mortem que 17 

apresentavam a sua cortical óssea preservada em toda a sua superfície. 18 

O estudo foi dividido em duas partes: 1ª - simulação de ganho de densidade 19 

mineral e na 2ª a simulação de perda de densidade mineral. Na primeira parte, foram 20 

utilizados 4 alvéolos e cada alvéolo foi dividido em 3 regiões assim denominadas: 21 

cervical, média e apical correspondendo a 3 terços do processo alveolar de cada 22 

alvéolo. E para a segunda parte do experimento foram utilizados 12 alvéolos do 23 

processo alveolar sendo que cada alvéolo correspondeu a uma região avaliada.  24 

 25 
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4.3. Aquisições radiográficas e tomográficas 1 

 2 

Para obtenção das imagens radiográficas periapicais digitais as aquisições 3 

foram realizadas com o aparelho de Raios X periapical Focus cone 50540® 4 

(Instrumentarium Dental, Tuusula, Etelä-Suomi, Finlândia), 70kVp, 7mA, área focal 5 

de 0,7mm, com tempo de exposição de 0,16s, para todas as tomadas. 6 

Como receptores de imagem, foram utilizados sensores radiográficos 7 

intrabucais de placa de fósforo foto-estimulada, tamanho 3x4cm, (Dürr Dental®, 8 

Bietgheim-Bissingen, Ludwigsburg, Alemanha). Os sensores foram acoplados aos 9 

posicionadores do kit adulto Indusbello® (Indústria de Instrumentos Odontológicos 10 

Ltda., Londrina, Paraná, Brasil) e, para permitir uma reprodutibilidade geométrica 11 

das tomadas, foi construído um guia de silicone de adição, polivinil siloxano, 12 

Re'Cord® (Harry J. Bosworth Company, Skokie Illinois, USA);  13 

Já para obtenção das imagens tomográficas as aquisições  foram realizadas 14 

utilizando o Tomografo ICat® (Imaging Sciences International, Hatfield, Pensilvânia, 15 

EUA), utilizando-se um FOV de 6cm, voxel de 0,25mm e tempo de aquisição 40s. A 16 

fim de simular tecidos moles a mandíbula foi posicionada no interior de um recipiente 17 

contendo água destilada, tendo o seu nível registrado e reproduzido em todas as 18 

aquisições (NOUJEIM et al., 2009; MARQUES et al., 2010). Para um 19 

posicionamento espacial da mandíbula fidedigno à posição inicial, foi construída uma 20 

base de resina acrílica que permitia encaixe no recipiente plástico. O recipiente 21 

plástico, por sua vez, foi posicionado na base do aparelho guiado por uma base 22 

confeccionada em gesso comum (figura 1). 23 

 24 
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 1 

4.4. Simulação de ganho de mineral 2 

 3 

Para a primeira parte do experimento que investigou o ganho de mineral, 4 

foram realizadas duas aquisições de imagens radiográficas e duas aquisições de 5 

imagens tomográficas para cada região de análise. A primeira aquisição de cada 6 

exame registrou o momento inicial, denominado “baseline” correspondente ao 7 

alvéolo preenchido com cera, e a aquisição seguinte o momento após o 8 

preenchimento dos alvéolos com um substituto ósseo biosintético. 9 

Para a primeira aquisição, baseline, os alvéolos foram preenchidos somente 10 

com cera odontológica Rosa 7 (DentBras, Ind. Com. Imp. Exp. De Prod. Odontol. 11 

Ltda., Pirassununga, São Paulo, Brasil) e, na segunda aquisição, preenchimento do 12 

alveolo com enxerto ósseo composto bovino microgranular GenMix® (Baumer, Mogi 13 

Mirim, São Paulo, Brasil), com tamanho dos grânulos de 0,25-1,0mm, imagem 14 

denominada de follow-up. Antes do preenchimento do alvéolo o osso bio-sintético foi 15 

pesado em uma balança eletrônica de precisão BD-300 (Instrutherm - Instrumentos 16 

de Medição Ltda., São Paulo, São Paulo, Brasil). Cada quantidade de osso foi 17 

mesclada a uma matriz de cera derretida e adicionada a cada um dos alvéolos após 18 

Figura 1: Estabilização espacial da mandíbula no interior do recipiente com água e detalhe da base de gesso 
para permitir o reposicionamento. 
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a completa remoção da cera referente à primeira aquisição. Os alvéolos foram 1 

classificados de acordo com concentração óssea, dada pela quantidade de grama 2 

de osso recebida: C0 = não recebeu osso (apenas cera); C1 = 0,07g de osso; C2 = 3 

0,14g; e C3 = 21g (figura 2). 4 

O uso de substitutos ósseos já foram relatados para avaliações radiográficas 5 

in vitro (JENSEN et al., 1998; WOO et al., 2003; DU TRE et al., 2006) e a escolha do 6 

tamanho dos grânulos (0.25-1mm) se deu baseada no tamanho de voxel utilizado 7 

(0.25mm). 8 

 9 

4.5. Simulação de perda de mineral 10 

 11 

A perda de mineral foi induzida com a utilização do ácido perclórico a 70%. 12 

Em cada um do 12 alvéolos, foi inserida uma facho de algodão no terço apical e 13 

gotejado 0,1 mL do ácido sobre a mesma, com o uso de uma pipeta, de acordo com 14 

estudos prévios (MEIER et al., 1996; KOENIG et al., 2004; MIGUENS et al., 2008; 15 

OZEN et al., 2009; SOGUR et al., 2009; SOGUR et al., 2013). Os alvéolos foram 16 

Figura 2: Distribuição do osso nos alvéolos de acordo com a 
concentração. 
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selados com cera, para preservar o ácido no interior do alvéolo e evitar sua 1 

interação com o ar circulante. Após 2 horas, os fachos de algodão foram removidas, 2 

as cavidades lavadas abundantemente com água destilada e foi feita nova tomada 3 

radiográfica e tomográfica. Os mesmos procedimentos foram repetidos em intervalos 4 

de tempo, tendo os registros das imagens sido feitos no momento inicial T0, após 5 

duas horas T1, após 4 horas T2 e após 24 horas T4. O ácido foi aplicado em T0 e 6 

reaplicado em T1 e T2, seguindo o mesmo protocolo (figura 3). Foram realizadas 7 

duas aquisições de cada exame em T0, para verificação da confiabilidade da técnica 8 

possibilitando um background de 128 pixels.  9 

10 

Figura 3: Esquema de aplicação do ácido perclórico e aquisições (tempo inicial, após 2 horas, após 4 
horas e após 24 horas. 

0,1mL 0,1mL 0,1mL 
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4.6. Subtrações das imagens 1 

 2 

As imagens de ganho de mineral foram subtraídas e as regiões de análise, 3 

divididas em terços para cada alvéolo conforme  figura 4. 4 

 5 

Na subtração de simulação de perda de mineral, as subtrações de cada 6 

tempo (T) foram subtraídas do tempo inicial, da seguinte forma: T0 - T0, T1 - T0, T2 - 7 

T0 e T3 - T0, resultando em 4 grupos de subtrações (S) (S0, S1, S2 e S3). O sítio de 8 

análise correspondeu à região central e imediatamente abaixo à região apical em 9 

cada alvéolo (figura 4). 10 

Após as aquisições as imagens radiográficas foram salvas diretamente no 11 

formato tagged image file format (TIFF). Já as imagens tomográficas foram salvas no 12 

formato digital communication in medicine (DICOM), abertas no software ImageJ® 13 

(ImageJ 1.37v, National Institute of Health, Bethesda, MD, USA), para então que os 14 

cortes mais representativos de cada sítio pré-determinado fossem selecionados e 15 

Figura 4: Sítios de análise após as subtrações. A) sítios da simulação de ganho mineral B) 
sítio apical para avaliação da perda de mineral. 
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então salvos no formato TIFF nas três projeções: axial, coronal e sagital no formato 1 

de 8 bits. 2 

Todas as imagens foram subtraídas com o Software Regeemy Image 3 

Registration and Mosaicking (versão 0.2.43-RCB, DPI-INPE, São José dos Campos, 4 

São Paulo, Brasil). O Software permite correção gama, para compensar pequenas 5 

alterações no contraste e densidade, além de promover o alinhamento das duas 6 

imagens. Para realização das subtrações, as imagens deveriam apresentar padrões 7 

adequados de pontos de correlação, determinados pelo Software. O alinhamento foi 8 

realizado com a ferramenta "auto find points" e com a seleção manual dos 9 

retângulos de correlação e o critério para que a subtração fosse realizada é que o 10 

padrão do Software acusasse "bom ajuste" ou "excelente ajuste" - padrões de 11 

alinhamento considerados elevados pelo software (figura 5). 12 

Figura 5: Interface do Software Regeemy durante o alinhamento das imagens a serem subtraídas. 
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Após a subtração, as imagens subtraídas (figura 6) foram salvas no formato 1 

TIFF (8 bits). 2 

 3 

4.7. Análise quantitativa das imagens de subtração 4 

 5 

Para avaliação das imagens subtraídas foi utilizado um computador com 6 

monitor LG Flatron W1952TQ 19" apropriado para avaliação de imagens 7 

radiográficas, o qual teve seu brilho e contraste ajustados previamente através do 8 

menu. Não foram utilizados filtros nas imagens em nenhum momento, com o intuito 9 

de não alterar a nitidez, ou qualquer outro padrão na imagem que pudessem gerar 10 

ruídos indesejáveis em quaisquer das imagens a serem subtraídas. 11 

A figura 7 esquematiza a forma que as ferramentas foram empregadas. Para 12 

obtenção dos valores de pixel, foram utilizadas três ferramentas (histograma, perfil 13 

linha e média dos pontos) do Software ImageJ, conforme demonstrado no trabalho 14 

(SOGUR et al., 2013).  A análise por histograma seguiu as coordenadas 15 

devidamente registradas em cada imagem correspondente. Na avaliação por linha, 16 

Figura 6: Exemplo de imagem de subtração (cortes tomográficos sagitais). 
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foi traçada perpendicular ao longo eixo do dente no sentido mesio-distal (radiografias 1 

periapicais, cortes sagitais e axiais) e sentido vestibulo-lingual (cortes coronais). 2 

Cinco pontos aleatórios em cada sítio foram marcados e tiveram sua média obtida 3 

para o registro dos valores de pixel através da  ferramenta "média dos pontos".  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 34 

 35 

 36 

37 

Perda de mineral 

Ganho de mineral 

Ferramenta histograma Ferramenta linha Ferramenta pontos 

Imagens de subtração 

A 

B 

C 

Figura 7: Esquema da utilização das ferramentas do ImageJ: A) perda de mineral; B) ganho de mineral; e C) 
exemplo da utilização das três ferramentas em uma imagem de subtração. 
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 1 

4.8. Análise estatística dos dados 2 

 3 

O Software MedCalc 12.4.0 (MedCalc Software, Ostend, Belgium)  foi 4 

utilizado para a análise estatística. Os dados foram expressos em termos de média e 5 

desvio-padrão dos valores de pixel, além dos intervalos de confiança de 95%.. A 6 

comparação dos diferentes tipos de imagem das regiões ósseas em função das 7 

imagens de subtração obtidas em diferentes períodos foi realizada por meio do teste 8 

ANOVA para medidas repetidas. O nível de significância adotado para rejeição da 9 

hipótese nula foi de α<0.05.  10 

11 
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5. RESULTADOS 1 

 2 

Foram obtidas ao todo 2 imagens de cada exame (radiografia periapical e 3 

TCFC) de simulação de ganho de mineral de um dos 4 sítios, resultando em uma 4 

imagem radiográfica de subtração para cada região e 3 imagens tomográficas para 5 

cada região (cortes axial, coronal e sagital). Na simulação de perda de mineral foram 6 

adquiridas 5 imagens para cada região, resultando em 4 imagens de subtração 7 

radiográfica e 12 imagens de tomografia para cada sítio. As ferramentas utilizadas 8 

foram histograma, perfil linha e média aritmética dos 5 pontos. 9 

Na simulação de ganho de mineral, foram realizadas médias dos valores de 10 

pixel em cada alvéolo, considerando a média da concentração nos três terços de 11 

cada alvéolo (cervical, médio e apical), demonstrando uma gradação nos valores, 12 

ilustrada na figura 8. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 1 

Na simulação de perda de mineral, a média dos valores de pixel e desvio 2 

padrão encontrados nos 12 sítios de análise estão expressos nas tabelas I, II e III, 3 

de acordo com a ferramenta utilizada. 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Figura 8: Valores médios (e amplitude) dos valores de pixel na simulação de ganho de mineral de acordo com 
cada tipo de imagem em função da concentração utilizada em cada alvéolo, utilizando a ferramenta histograma. 
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Tabela I: Média (DP) dos valores de pixel medidos nos 12 sítios de análise usando a ferramenta histograma.  1 

 Radiografia TCFC Axial TCFC Coronal TFCC Sagital 

S0 127,90 (0,58) 127,94 (0,34) 127,89 (0,55) 128,15 (0,71) 

S1 124,16 (4,02) 115,76 (6,45) 117,42 (5,47) 115,78 (7,03) 

S2 113,26 (14,66) 112,35 (5,74) 104,13 (5,50) 112,13 (9,67) 

S3 96,88 (15,24) 93,34 (7,22) 89,26 (10,80) 103,21 (4,38) 

 2 

 3 

 4 

 5 

Tabela II: Média (DP) dos valores de pixel medidos nos 12 sítios de análise usando a ferramenta perfil linha.  6 

 Radiografia TCFC Axial TCFC Coronal TCFC Sagital 

S0 128,37 (0,66) 128,17 (0,55) 128,10 (0,80) 128,02 (0,71) 

S1 124,16 (3,75) 113,86 (10,05) 115,27 (9,09) 114,09 (7,59) 

S2 108,37 (17,45) 104,58 (10,16) 107,75 (9,85) 112,81 (10,28) 

S3 96,37 (15,51) 92,65 (7,62) 90,98 (8,15) 110,29 (8,13) 

 7 

 8 

 9 

 10 

Tabela III: Tabela III - Média (DP) dos valores de pixel medidos nos 12 sítios de análise usando a ferramenta 11 
média dos pontos. 12 

 Radiografia TCFC Axial TCFC Coronal TCFC Sagital 

S0 127,38 (1,03) 127,63 (0,95) 127,85 (0,72) 127,85 (0,72) 

S1 123,26 (5,46) 109,60 (10,00) 117,93 (4,95) 115,82 (7,76) 

S2 112,28 (17,31) 101,33 (6,94) 111,82 (4,99) 113,57 (8,34608) 

S3 101,42 (17,60) 98,11 (6,23) 97,69 (7,93) 102,20 (9,03) 

  13 

 14 

Para comparação dos valores de pixel medidos nas diferentes subtrações 15 

(S0, S1, S2 e S3) nas diferentes imagens (de radiografia periapical, TCFC - corte 16 

axial, coronal e sagital) foi aplicado o teste de ANOVA para medidas repetidas. Os 17 

resultados estão expressos na tabela IV para cada uma das três ferramentas 18 

utilizadas (histograma, perfil linha e média dos pontos). 19 
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 1 

 2 

Tabela IV: Resultado da comparação das subtrações e tipos de tipos de imagens utilizadas (ANOVA para 3 
medidas repetidas). 4 

Método Epsilon* Entre os grupos 

(imagem) 

No grupo 

   Fator (subtração) Interação (imagem 

x subtração) 

Histograma 0.66 0.023 < 0.001 0.003 

Média dos pontos 0.61 0.013 < 0.001 0.057 

Perfil linha 0.78 0.027 < 0.001 < 0.001 

* Teste de esfericidade (Greenhouse-Geisser) 
  5 

Houve diferença entre as medidas dos grupos de imagens (radiografia, TCFC 6 

axial, coronal e sagital) nas três diferentes ferramentas de análise (p<0,05). Em 7 

relação às subtrações, foram encontradas diferenças estatisticamente significantes 8 

utilizando todas as ferramentas (p<0.001). Entre a interação de tipos de imagem 9 

com subtração, pode-se concluir que a diferença entre as medidas depende da 10 

associação dos grupos na análise por histograma e perfil linha. 11 

Gráficos com os valores de pixel nas diferentes subtrações por tipo de 12 

imagem podem ser observados na figura 9. 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

19 
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1 

Figura 9: Representação gráfica dos valores de pixel nas diferentes subtrações por subtrações em cada tipo de ferramenta: histograma, perfil linha e média dos pontos. 
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6. DISCUSSÃO 1 

 2 

Com a recente introdução da TCFC na Odontologia, fornecendo avaliação 3 

detalhada das estruturas mineralizadas e apresentando uma série de vantagens 4 

sobre a TCFL, muitos são os questionamentos sobre quais informações referentes 5 

ao tecido ósseo podem ser extraídas deste tipo de exame. Vários trabalhos 6 

direcionam-se para o acompanhamento do reparo ósseo, mas este é o primeiro 7 

estudo que propôs uma quantificação em valores de pixel em imagens de subtração 8 

digital radiográfica, obtidas por tomógrafo computadorizado de feixe cônico. 9 

Com base nos resultados obtidos em nosso estudo, o uso SDR aplicada a 10 

imagens de imagens de TCFC mostrou-se eficaz para captação de densidade 11 

mineral tanto na simulação de ganho quanto de perda de densidade, visto os valores 12 

médios de pixel obtidos nas duas situações controladas in vitro. 13 

Um dos aspectos mais importantes da SDR é a sua capacidade não 14 

somente de mostrar alterações, como poder quantificá-las (WAKOH et al., 2006; 15 

CARNEIRO et al., 2012). Com este intuito, um estudo pioneiro, proposto por 16 

Deserno et al. (2009), buscou a aplicação da SDR em imagens obtidas com 17 

radiografias panorâmicas. Os resultados indicaram sucesso na detecção de 18 

alterações ósseas, embora quando comparadas com exames periapicais, as 19 

imagens de panorâmica se mostraram pouco menos sensíveis à técnica. O autor 20 

atribui a diferença às distorções inerentes à técnica panorâmica. 21 

No estudo em que aplicamos a SDR à imagens de TCFC, os resultados 22 

referentes às médias de valores de pixel para cada sítio mostraram um padrão de 23 

aumento, quando simulada a condição de ganho de densidade  mineral  (figura 8), e 24 

de decréscimo quando simulada a perda de mineral (figura 9). O padrão de captação 25 
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das alterações semelhantes às imagens periapicais justifica-se pela TCFC ser um 1 

exame que produz mínimas distorções na imagem (WAKOH et al., 2006). Vale 2 

ressaltar que o decréscimo nos valores médios da simulação de ganho (de C2 para 3 

C3), nos cortes axiais e coronais (figura 8), pode ser justificado pelo tamanho da 4 

amostra e pela distribuição do osso na matriz de cera, já que todas as outras 5 

avaliações convergiram para uma gradação de valores médios. Estudos com 6 

número amostral maior podem resultar em maior diferenciação dos grupos. 7 

Muitos cuidados técnicos foram tomados, para que houvesse uma 8 

reprodutibilidade técnica de ambos os exames em todas as aquisições, no intuito de 9 

padronizá-las e reduzir o ruído da imagem subtraída. Haiter-Neto e Wenzel (2005) 10 

pontuam que quanto mais tons de cinza no histograma, mais ruído na imagem 11 

subtraída e maior o desvio-padrão. Na simulação de ganho de mineral, nota-se um 12 

baixo desvio-padrão em relação às médias dos valores de pixel em C0 (em todas as 13 

modalidades de exame) (figura 8), o que é justificável, visto que a imagem de C0 14 

não representa recebimento de substituto ósseo. O mesmo ocorre na simulação de 15 

perda óssea, onde as imagens de S0 apresentam valores de desvio-padrão 16 

consideravelmente mais baixos que nas outras subtrações (tabelas I, II e III). 17 

Ainda sobre o desvio-padrão nos valores médios da simulação de perda, foi 18 

notado que os valores mais altos foram encontrados nos grupos das radiografias nas 19 

análises das 3 ferramentas empregadas. Uma justificativa aceita para o ocorrido se 20 

suporta no tamanho das imagens, pois uma imagem radiográfica possui uma maior 21 

matriz e consequentemente maior número de pixel do que um corte tomográfico 22 

isoladamente. Sendo assim, estão em consonância com a afirmação de Haiter-Neto 23 

e Wenzel (2005). 24 
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Em relação à amostra, a escolha da mandíbula parcialmente edêntula foi 1 

justificada de acordo com o que foi pontuado por Bittar-Cortez et al. (2006), pois a 2 

ausência de todos os dentes poderia não permitir uma melhor padronização 3 

geométrica, que está diretamente relacionada com o sucesso da técnica de SDR 4 

(FIDLER et al., 2000).  5 

Imagens digitais estão gradualmente substituindo seus análogos de imagens 6 

convencionais  (BENCHIMOL et al., 2009). No presente estudo  a opção pela 7 

utilização de radiografia periapical digital com sensores de placa de fósforo, para 8 

eliminar os vieses relacionados ao processamento do filme, como tempo de 9 

processamento, temperatura e exaustão do revelador (FIDLER et al., 2000). Além 10 

disso, imagens digitais  têm o seu manuseio facilitado, pelo própria forma que são 11 

adquiridas (BRENNAN, 2002). 12 

O tempo de exposição empregado nas imagens radiográficas em todos os 13 

sítios foi de 0,16 s. De acordo com Benchimol et al. (2009), os sistemas digitais 14 

existentes no mercado, permitem o controle automático do tempo de exposição 15 

durante a exposição ou a correção de gama através do "histogram stretching". No 16 

primeiro, ocorre uma exposição de teste com dose de radiação muito baixa (tempo 17 

aproximado de 4 ms) e, após a constatação da densidade aproximada do objeto, 18 

ocorre a exposição propriamente dita. No segundo, a correção atua na imagem já 19 

adquirida, o que pode não evitar doses de radiação desnecessárias para o paciente. 20 

Cabe ressaltar que o controle automático só é permitido em sensores do tipo CCD, 21 

em que ocorre uma intercomunicação em tempo-real entre sensor, aparelho de raios 22 

X e computador. Ambas as formas de correção produzem uma qualidade de imagem 23 

satisfatória na prática clínica (BENCHIMOL et al., 2009), o que reforça a utilização 24 

dos receptores utilizados. 25 
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Antes de aplicar a subtração, é comum a realização de uma nova correção 1 

de contraste (LIKAR et al., 1996; LIKAR e PERNUS, 1997; NICOPOULOU-2 

KARAYIANNI et al., 2002). Razi et al. (2012) compararam in vitro a densidade óssea 3 

de 3 mandíbulas secas em SDR utilizando radiografias convencionais e radiografias 4 

digitais (sensores de placas de fósforo). A avaliação de densidade se mostrou mais 5 

acurada nas radiografias digitais, tanto aplicando correção de contraste quanto as 6 

imagens em que não foi empregado este ajuste. Entre as duas avaliações digitais 7 

(com e sem correção de contraste), não houve diferença estatisticamente 8 

significante. 9 

Na análise de decréscimo dos valores de pixel, ao longo das subtrações 10 

(tabelas I, II e III), nota-se que os valores de pixel das imagens obtidas com TCFC 11 

são menores do que os valores das imagens de radiografias periapicais. Como 12 

correções de gama foram realizadas em todas as imagens, acredita-se que as 13 

diferenças estejam relacionadas com os aspectos técnicos, visto que as imagens 14 

radiográficas sobrepõem as lesões e osso não atingido pelo ácido, em regiões 15 

adjacentes à lesão criada. Como os cortes de TCFC foram obtidos das regiões 16 

centrais do alvéolo (coronal e sagital) e imediatamente inferior, nos cortes axiais, a 17 

segunda imagem tendeu a registrar o centro da lesão em cortes de 0.25mm de 18 

espessura, não havendo sobreposição de osso intacto, o que representa valores 19 

inferiores de pixel. 20 

Todas as imagens de subtração foram armazenadas no formato TIFF de 8 21 

bits, por ser considerado um formato que não sofre perda de informações com a 22 

compressão (FARMAN e SCARFE, 1994; KOENIG et al., 2004). 23 

No presente trabalho, foi utilizado o Software Regeemy Image Registration 24 

and Mosaicking. Este Software permite a correção de discrepâncias geométricas e 25 
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equaliza densidade e contraste de duas radiografias sequenciais (ONO et al., 2011). 1 

A correção geométrica e o ajuste de gama foram executados, além da busca 2 

automática de pontos e análise computacional através de algoritmos para checagem 3 

de correspondência dos mesmos, ferramenta também disponibilizada no software. 4 

Cada Software tem o seu próprio algoritmo para mapear a radiografia inicial, final e 5 

promover correções geométricas ou de contraste (GUNERI et al., 2006). 6 

É sabido que a qualidade da subtração diminui quando os desvios 7 

geométricos aumentam (HAITER-NETO e WENZEL, 2005). Para alinhamento 8 

geométrico, comumente são utilizados pontos anatômicos de referência (YI et al., 9 

2006; ERASO et al., 2007), podendo estes pontos serem marcados manualmente ou 10 

automaticamente pelo Software. Yi et al. (2006) demonstrou em seu estudo que o 11 

registro automático de pontos, ao invés da realização dos mesmos manualmente, 12 

apresentou consistência. O alinhamento automático dos pontos no presente estudo 13 

foi utilizado, mas sob a constatação do observador acerca do algoritmo informado 14 

pelo Software. Diferentemente do Software Regeemy, o alinhamento em outros 15 

softwares descritos previamente (HEO et al., 2001; HAITER-NETO e WENZEL, 16 

2005; BITTAR-CORTEZ et al., 2006; GUNERI et al., 2006; GUNERI et al., 2007) 17 

limita-se a quatro pontos anatômicos de referência e a sua verificação de qualidade 18 

depende exclusivamente da avaliação do operador. 19 

Para uma avaliação quantitativa objetiva e observador-independente, as 20 

regiões de interesse foram pré-definidas em janelas da imagem do baseline e 21 

transferida para cada imagem resultante da subtração, assim como sugerido por 22 

(CHRISTGAU et al., 1998). No presente estudo, a orientação da ROI foi dada 23 

através da checagem de coordenadas no software ImageJ. As mesmas não 24 

seguiram um tamanho fixo (quantidade fixa de pixels) de um sítio para outro, tendo 25 
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em vista as variações anatômicas de cada alvéolo e as duas modalidades de 1 

exames apresentaram resoluções diferentes, inerentes à cada técnica. Entretanto, a 2 

área estabelecida para cada alvéolo teve seu tamanho preservado nas subtrações 3 

subsequentes. 4 

A avaliação do sucesso de uma imagem subtraída é arbitrária e subjetiva 5 

(HEO et al., 2001), sendo que o mesmo era julgado pelo observador: radiologista 6 

odontológico experiente, que buscava identificar a neutralidade no background nas 7 

áreas anatômicas distantes das regiões de interesse, onde não havia alteração 8 

óssea. Esse conhecimento da técnica é importante, pois é sabido que regiões 9 

equivalentes não alteradas, por definição, são mostradas em tons de cinza 10 

homogênio no background da imagem subtraída (CARNEIRO et al., 2009; 11 

HAGHIGHAT et al., 2011), em que valores de pixel tenderão a se aproximar do valor 12 

neutro de 128 (FIDLER et al., 2000; NICOPOULOU-KARAYIANNI et al., 2002). Um 13 

aspecto prático, destacado por Grondahl et al. (1983), Christgau et al. (1998) e 14 

Guneri et al. (2007) é que a aparência do background nunca terá um registro perfeito 15 

e sempre permanecerão estruturas das imagens originais no background, mesmo 16 

que discretamente marcadas. 17 

Devido à impossibilidade de se obter uma transposição exata da área de 18 

interesse da imagem radiográfica para a tomográfica, foi proposta a utilização de 19 

três ferramentas. As diferenças estatisticamente significantes entre as medidas dos 20 

grupos de imagens (radiografia, TCFC axial, coronal e sagital) (p<0,05) e em relação 21 

às subtrações (p<0.001) nas três diferentes ferramentas de análise, se justifica na 22 

complexidade tridimensional e, com as diferenças, sugere que a subtração aplicada 23 

a TCFC fornece informações adicionais à SDR com a utilização de radiografia 24 

periapical.  Quanto à diferença da ferramenta de média dos pontos não depender da 25 
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associação dos grupos e, por apresentar valor que mais se distancia de 1 no teste 1 

de esfericidade, pensa-se na instabilidade dessas medidas, pelo fato de que os 2 

pontos podem coincidir com regiões de trabéculas ou de ausência delas devido ao 3 

acaso, visto que a ferramenta buscava pixels aleatórios dentro da ROI. 4 

Duas grandes vantagens da TCFL sobre a TCFC é permitir diferenciação e 5 

apresentar uma melhor visualização de tecidos moles nas imagens adquiridas e 6 

fornecer valores densitométricos em escala linear. A escala que é amplamente 7 

difundida e utilizada mundialmente para exames de TCFL é a Escala Hounsfield, 8 

que atribui valores de densidade na imagem de acordo com as variadas densidades 9 

do corpo humano.  A escala varia de -1000 (ar) a +1000 (osso compacto), onde a 10 

água tem o valor 0 (zero) e cada valor refere-se a um tom de cinza (NACKAERTS et 11 

al., 2011). Cabe ressaltar que os aparelhos de TCFL operam em sistemas 12 

superiores a 8 bits, o que lhes conferem uma escala tão extensa de tons de cinza. 13 

Embora possam operar em sistemas de até 14 bits, exames de TCFC 14 

apresentam uma incapacidade de expressar valores de pixel em unidades 15 

Hounsfield (HU) em decorrência da grande quantidade de radiação secundária 16 

gerada durante o exame (MAH et al., 2010), diferindo a densidade final em termos 17 

de valores de pixel/voxel. 18 

Muitos estudos tentam correlacionar (LAGRAVERE et al., 2008; NAITOH et 19 

al., 2010; NACKAERTS et al., 2011) ou derivar valores de HU em exames de CBCT 20 

utilizando coeficientes lineares de atenuação (MAH et al., 2010; BRYANT, 2011; 21 

HOHLWEG-MAJERT et al., 2011). Naitoh et al. (2010) após estudo de análise 22 

morfométrica do osso trabecular da mandíbula, sugerem que a TCFC pode ser 23 

utilizada para avaliar densidade óssea do osso esponjoso no tratamento reabilitador 24 

com implantes. Hohlweg-Majert et al. (2011) também encontraram uma relação de 25 
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linearidade nas imagens de TCFC, quando avaliadas as unidades da escala 1 

Hounsfield em seu estudo. Apesar de haver uma linearidade em exames anteriores, 2 

Bilhan et al. (2012) sugerem que não se aplique HU em TCFC, para se evitar 3 

equívoco no diagnóstico, devido à sua instabilidade quanto comparada com exames 4 

de TCFL. 5 

Enfatizamos que o presente trabalho não teve a intenção de utilizar a escala 6 

Hounsfield, tampouco os coeficientes de derivação descritos acima, dado que o 7 

sistema de SDR opera em modo de 8 bits (256 tons de cinza).  8 

Com base nos resultados, este estudo exploratório in vitro, oferece boas 9 

perspectivas na quantificação de valores de pixel/voxel durante o processo de 10 

reparo ósseo, com o emprego de SDR em imagens de TCFC. É importante 11 

reconhecer que estudos in vitro não podem ter seus resultados extrapolados de 12 

forma acrítica para situações in vivo e mais estudos similares a este devem ser 13 

realizados para que esta associação seja difundida na prática clínica diária. 14 

15 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 1 

 2 

Duas limitações do presente trabalho foram o número amostral reduzido 3 

(principalmente na simulação de ganho mineral) e a não aplicação da técnica 4 

clinicamente, mas que se justifica devido ao caráter exploratório do estudo. Mesmo 5 

com a preocupação em produzir imagens o mais compatíveis possível com as de um 6 

paciente, este mesmo estudo quando aplicado clinicamente pode apresentar 7 

resultados diferentes, tendo em consideração a quantidade e complexidade de 8 

fatores clínicos que não podem ser completamente reproduzidos in vitro. 9 

Apesar da SDR ser uma poderosa ferramenta, a sua combinação com TCFC 10 

não deve implicar em solicitação indiscriminada deste tipo de exame, visto que sua 11 

dose de radiação, apesar de reduzida em comparação com a TCFL, ainda é mais 12 

elevada que exames radiográficos mais simples. Porém, em casos que se faz 13 

necessário um acompanhamento tomográfico por TCFC, a utilização de SDR nesse 14 

tipo de imagem pode representar um método de grande valia para predizer a 15 

evolução do tratamento. 16 

17 



40 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1 

 

ALVES, L. S.; FONTANELLA, V.; DAMO, A. C.; FERREIRA DE OLIVEIRA, E.  et al. 2 

Qualitative and quantitative radiographic assessment of sealed carious dentin: a 10-3 

year prospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 4 

109, n. 1, p. 135-41, Jan 2010. 5 

 6 

BENCHIMOL, D.; NASSTROM, K.; SHI, X. Evaluation of automatic exposure control 7 

in a direct digital intraoral system. Dentomaxillofac Radiol, v. 38, n. 6, p. 407-12, 8 

Sep 2009. 9 

 10 

BENFICA E SILVA, J.; LELES, C. R.; ALENCAR, A. H.; NUNES, C. A.  et al. Digital 11 

subtraction radiography evaluation of the bone repair process of chronic apical 12 

periodontitis after root canal treatment. Int Endod J, v. 43, n. 8, p. 673-80, Aug 2010. 13 

 14 

BILHAN, H.; ARAT, S.; GECKILI, O. How precise is dental volumetric tomography in 15 

the prediction of bone density? Int J Dent, v. 2012, p. 348908,  2012. 16 

 17 

BITTAR-CORTEZ, J. A.; PASSERI, L. A.; BOSCOLO, F. N.; HAITER-NETO, F. 18 

Comparison of hard tissue density changes around implants assessed in digitized 19 

conventional radiographs and subtraction images. Clin Oral Implants Res, v. 17, n. 20 

5, p. 560-4, Oct 2006. 21 

 22 

BORNSTEIN, M. M.; LAUBER, R.; SENDI, P.; VON ARX, T. Comparison of 23 

periapical radiography and limited cone-beam computed tomography in mandibular 24 

molars for analysis of anatomical landmarks before apical surgery. J Endod, v. 37, n. 25 

2, p. 151-7, Feb 2011. 26 

 27 

BRENNAN, J. An introduction to digital radiography in dentistry. J Orthod, v. 29, n. 1, 28 

p. 66-9, Mar 2002. 29 

 30 

BRYANT, J. Deriving Hounsfield units from the grey scale of a CBCT? 31 

Dentomaxillofac Radiol, v. 40, n. 1, p. 65; author reply 66, Jan 2011. 32 

 33 

CARNEIRO, L. S.; DA CUNHA, H. A.; LELES, C. R.; MENDONCA, E. F. Digital 34 

subtraction radiography evaluation of longitudinal bone density changes around 35 

immediate loading implants: a pilot study. Dentomaxillofac Radiol, v. 41, n. 3, p. 36 

241-7, Mar 2012. 37 

 38 

CARNEIRO, L. S.; NUNES, C. A.; SILVA, M. A.; LELES, C. R.  et al. In vivo study of 39 

pixel grey-measurement in digital subtraction radiography for monitoring caries 40 

remineralization. Dentomaxillofac Radiol, v. 38, n. 2, p. 73-8, Feb 2009. 41 

 42 

CARTER, L.; FARMAN, A. G.; GEIST, J.; SCARFE, W. C.  et al. American Academy 43 

of Oral and Maxillofacial Radiology executive opinion statement on performing and 44 

interpreting diagnostic cone beam computed tomography. Oral Surg Oral Med Oral 45 

Pathol Oral Radiol Endod, v. 106, n. 4, p. 561-2, Oct 2008. 46 

 47 



41 

 

 

 

CARVALHO, F. B.; GONCALVES, M.; GUERREIRO-TANOMARU, J. M.; 1 

TANOMARU-FILHO, M. Evaluation of periapical changes following endodontic 2 

therapy: digital subtraction technique compared with computerized morphometric 3 

analysis. Dentomaxillofac Radiol, v. 38, n. 7, p. 438-44, Oct 2009. 4 

 5 

CARVALHO, F. B.; GONCALVES, M.; TANOMARU-FILHO, M. Evaluation of chronic 6 

periapical lesions by digital subtraction radiography by using Adobe Photoshop CS: a 7 

technical report. J Endod, v. 33, n. 4, p. 493-7, Apr 2007. 8 

 9 

CEVIDANES, L. H.; HEYMANN, G.; CORNELIS, M. A.; DECLERCK, H. J.  et al. 10 

Superimposition of 3-dimensional cone-beam computed tomography models of 11 

growing patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop, v. 136, n. 1, p. 94-9, Jul 2009. 12 

 13 

CEVIDANES, L. H.; MOTTA, A.; PROFFIT, W. R.; ACKERMAN, J. L.  et al. Cranial 14 

base superimposition for 3-dimensional evaluation of soft-tissue changes. Am J 15 

Orthod Dentofacial Orthop, v. 137, n. 4 Suppl, p. S120-9, Apr 2010. 16 

 17 

CEVIDANES, L. H.; STYNER, M. A.; PROFFIT, W. R. Image analysis and 18 

superimposition of 3-dimensional cone-beam computed tomography models. Am J 19 

Orthod Dentofacial Orthop, v. 129, n. 5, p. 611-8, May 2006. 20 

 21 

CHRISTGAU, M.; HILLER, K. A.; SCHMALZ, G.; KOLBECK, C.  et al. Accuracy of 22 

quantitative digital subtraction radiography for determining changes in calcium mass 23 

in mandibular bone: an in vitro study. J Periodontal Res, v. 33, n. 3, p. 138-49, Apr 24 

1998. 25 

 26 

DANFORTH, R. A.; DUS, I.; MAH, J. 3-D volume imaging for dentistry: a new 27 

dimension. J Calif Dent Assoc, v. 31, n. 11, p. 817-23, Nov 2003. 28 

 29 

DESERNO, T. M.; RANGARAJAN, J. R.; HOFFMANN, J.; BRAGGER, U.  et al. A 30 

posteriori registration and subtraction of panoramic compared with intraoral 31 

radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 108, n. 2, p. 32 

e39-45, Aug 2009. 33 

 34 

DU TRE, F.; JACOBS, R.; STYVEN, S.; VAN STEENBERGHE, D. Development of a 35 

novel digital subtraction technique for detecting subtle changes in jawbone density. 36 

Clin Oral Investig, v. 10, n. 3, p. 235-48, Sep 2006. 37 

 38 

ERASO, F. E.; PARKS, E. T.; ROBERTS, W. E.; HOHLT, W. F.  et al. Density value 39 

means in the evaluation of external apical root resorption: an in vitro study for early 40 

detection in orthodontic case simulations. Dentomaxillofac Radiol, v. 36, n. 3, p. 41 

130-7, Mar 2007. 42 

 43 

FARMAN, A. G.; SCARFE, W. C. Pixel perception and voxel vision: constructs for a 44 

new paradigm in maxillofacial imaging. Dentomaxillofac Radiol, v. 23, n. 1, p. 5-9, 45 

Feb 1994. 46 

 47 

FIDLER, A.; LIKAR, B.; PERNUS, F.; SKALERIC, U. Influence of developer 48 

exhaustion on accuracy of quantitative digital subtraction radiography: an in vitro 49 



42 

 

 

 

study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 90, n. 2, p. 233-9, 1 

Aug 2000. 2 

 3 

GEGLER, A.; MAHL, C.; FONTANELLA, V. Reproducibility of and file format effect 4 

on digital subtraction radiography of simulated external root resorptions. 5 

Dentomaxillofac Radiol, v. 35, n. 1, p. 10-3, Jan 2006. 6 

 7 

GRONDAHL, H. G.; GRONDAHL, K.; WEBBER, R. L. A digital subtraction technique 8 

for dental radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, v. 55, n. 1, p. 96-102, Jan 9 

1983. 10 

 11 

GUIMARAES MDO, C.; PASSANEZI, E.; SANT'ANA, A. C.; GRECHI, S. L.  et al. 12 

Digital subtraction radiographic analysis of the combination of bioabsorbable 13 

membrane and bovine morphogenetic protein pool in human periodontal infrabony 14 

defects. J Appl Oral Sci, v. 18, n. 4, p. 379-84, Jul-Aug 2010. 15 

 16 

GUNERI, P.; GOGUS, S.; TUGSEL, Z.; BOYACIOGLU, H. Efficacy of a new software 17 

in eliminating the angulation errors in digital subtraction radiography. 18 

Dentomaxillofac Radiol, v. 36, n. 8, p. 484-9, Dec 2007. 19 

 20 

GUNERI, P.; GOGUS, S.; TUGSEL, Z.; OZTURK, A.  et al. Clinical efficacy of a new 21 

software developed for dental digital subtraction radiography. Dentomaxillofac 22 

Radiol, v. 35, n. 6, p. 417-21, Nov 2006. 23 

 24 

HAGHIGHAT, A.; HEKMATIAN, E.; ABDINIAN, M.; SADEGHKHANI, E. Radiographic 25 

Evaluation of Bone Formation and Density Changes after Mandibular Third Molar 26 

Extraction: A 6 Month Follow up. Dent Res J (Isfahan), v. 8, n. 1, p. 1-5, Winter 27 

2011. 28 

 29 

HAITER-NETO, F.; WENZEL, A. Noise in subtraction images made from pairs of 30 

bitewing radiographs: a comparison between two subtraction programs. 31 

Dentomaxillofac Radiol, v. 34, n. 6, p. 357-61, Nov 2005. 32 

 33 

HEO, M. S.; LEE, S. S.; LEE, K. H.; CHOI, H. M.  et al. Quantitative analysis of apical 34 

root resorption by means of digital subtraction radiography. Oral Surg Oral Med Oral 35 

Pathol Oral Radiol Endod, v. 91, n. 3, p. 369-73, Mar 2001. 36 

 37 

HOHLWEG-MAJERT, B.; METZGER, M. C.; KUMMER, T.; SCHULZE, D. 38 

Morphometric analysis - Cone beam computed tomography to predict bone quality 39 

and quantity. J Craniomaxillofac Surg, v. 39, n. 5, p. 330-4, Jul 2011. 40 

 41 

HUA, Y.; NACKAERTS, O.; DUYCK, J.; MAES, F.  et al. Bone quality assessment 42 

based on cone beam computed tomography imaging. Clin Oral Implants Res, v. 20, 43 

n. 8, p. 767-71, Aug 2009. 44 

 45 

JENSEN, J.; KRAGSKOV, J.; WENZEL, A.; SINDET-PEDERSEN, S. In vitro analysis 46 

of the accuracy of subtraction radiography and computed tomography scanning for 47 

determination of bone graft volume. J Oral Maxillofac Surg, v. 56, n. 6, p. 743-8, 48 

Jun 1998. 49 

 50 



43 

 

 

 

KAYA, S.; YAVUZ, I.; UYSAL, I.; AKKUS, Z. Measuring bone density in healing 1 

periapical lesions by using cone beam computed tomography: a clinical investigation. 2 

J Endod, v. 38, n. 1, p. 28-31, Jan 2012. 3 

 4 

KOENIG, L.; PARKS, E.; ANALOUI, M.; ECKERT, G. The impact of image 5 

compression on diagnostic quality of digital images for detection of chemically-6 

induced periapical lesions. Dentomaxillofac Radiol, v. 33, n. 1, p. 37-43, Jan 2004. 7 

 8 

LAGRAVERE, M. O.; CAREY, J.; BEN-ZVI, M.; PACKOTA, G. V.  et al. Effect of 9 

object location on the density measurement and Hounsfield conversion in a NewTom 10 

3G cone beam computed tomography unit. Dentomaxillofac Radiol, v. 37, n. 6, p. 11 

305-8, Sep 2008. 12 

 13 

LIKAR, B.; BERNARD, R.; PERNUS, F. Contrast matching techniques for digital 14 

subtraction radiography: an objective evaluation. Proc AMIA Annu Fall Symp, p. 15 

294-8,  1996. 16 

 17 

LIKAR, B.; PERNUS, F. Evaluation of three contrast correction methods for digital 18 

subtraction in dental radiography: an in vitro study. Med Phys, v. 24, n. 2, p. 299-19 

307, Feb 1997. 20 

 21 

MAH, P.; REEVES, T. E.; MCDAVID, W. D. Deriving Hounsfield units using grey 22 

levels in cone beam computed tomography. Dentomaxillofac Radiol, v. 39, n. 6, p. 23 

323-35, Sep 2010. 24 

 25 

MARQUES, A. P.; PERRELLA, A.; ARITA, E. S.; PEREIRA, M. F.  et al. Assessment 26 

of simulated mandibular condyle bone lesions by cone beam computed tomography. 27 

Braz Oral Res, v. 24, n. 4, p. 467-74, Oct-Dec 2010. 28 

 29 

MEIER, A. W.; BROWN, C. E.; MILES, D. A.; ANALOUI, M. Interpretation of 30 

chemically created periapical lesions using direct digital imaging. J Endod, v. 22, n. 31 

10, p. 516-20, Oct 1996. 32 

 33 

MIGUENS, S. A., JR.; VEECK, E. B.; FONTANELLA, V. R.; DA COSTA, N. P. A 34 

comparison between panoramic digital and digitized images to detect simulated 35 

periapical lesions using radiographic subtraction. J Endod, v. 34, n. 12, p. 1500-3, 36 

Dec 2008. 37 

 38 

MOREA, C.; DOMINGUEZ, G. C.; COUTINHO, A.; CHILVARQUER, I. Quantitative 39 

analysis of bone density in direct digital radiographs evaluated by means of 40 

computerized analysis of digital images. Dentomaxillofac Radiol, v. 39, n. 6, p. 356-41 

61, Sep 2010. 42 

 43 

NACKAERTS, O.; MAES, F.; YAN, H.; COUTO SOUZA, P.  et al. Analysis of 44 

intensity variability in multislice and cone beam computed tomography. Clin Oral 45 

Implants Res, v. 22, n. 8, p. 873-9, Aug 2011. 46 

 47 

NAITOH, M.; AIMIYA, H.; HIRUKAWA, A.; ARIJI, E. Morphometric analysis of 48 

mandibular trabecular bone using cone beam computed tomography: an in vitro 49 

study. Int J Oral Maxillofac Implants, v. 25, n. 6, p. 1093-8, Nov-Dec 2010. 50 



44 

 

 

 

 1 

NICOPOULOU-KARAYIANNI, K.; BRAGGER, U.; PATRIKIOU, A.; STASSINAKIS, A.  2 

et al. Image processing for enhanced observer agreement in the evaluation of 3 

periapical bone changes. Int Endod J, v. 35, n. 7, p. 615-22, Jul 2002. 4 

 5 

NOUJEIM, M.; PRIHODA, T.; LANGLAIS, R.; NUMMIKOSKI, P. Evaluation of high-6 

resolution cone beam computed tomography in the detection of simulated 7 

interradicular bone lesions. Dentomaxillofac Radiol, v. 38, n. 3, p. 156-62, Mar 8 

2009. 9 

 10 

ONO, E.; MEDICI FILHO, E.; FAIG LEITE, H.; TANAKA, J. L.  et al. Evaluation of 11 

simulated external root resorptions with digital radiography and digital subtraction 12 

radiography. Am J Orthod Dentofacial Orthop, v. 139, n. 3, p. 324-33, Mar 2011. 13 

 14 

OTHMAN, A. A.; EL-BEIALY, A. R.; FAWZY, S. A.; KANDIL, A. H.  et al. Methods for 15 

managing 3-dimensional volumes. Am J Orthod Dentofacial Orthop, v. 137, n. 2, p. 16 

266-73, Feb 2010. 17 

 18 

OZEN, T.; KAMBUROGLU, K.; CEBECI, A. R.; YUKSEL, S. P.  et al. Interpretation of 19 

chemically created periapical lesions using 2 different dental cone-beam 20 

computerized tomography units, an intraoral digital sensor, and conventional film. 21 

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 107, n. 3, p. 426-32, Mar 22 

2009. 23 

 24 

PARKS, E. T.; WILLIAMSON, G. F. Digital radiography: an overview. J Contemp 25 

Dent Pract, v. 3, n. 4, p. 23-39, Nov 15 2002. 26 

 27 

RAZI, T.; MOHAMMADI, A.; GHOJAZADEH, M. Comparison of Accuracy of 28 

Conventional Periapical Radiography and Direct Digital Subtractions Radiography 29 

with or without Image Enhancement in the Diagnosis of Density Changes. J Dent 30 

Res Dent Clin Dent Prospects, v. 6, n. 2, p. 54-8, Spring 2012. 31 

 32 

SAITO, A.; HAYAKAWA, H.; OTA, K.; FUJINAMI, K.  et al. Treatment of periodontal 33 

defects with enamel matrix derivative: clinical evaluation at early healing stages. Bull 34 

Tokyo Dent Coll, v. 51, n. 2, p. 85-93,  2010. 35 

 36 

SCARFE, W. C.; FARMAN, A. G.; SUKOVIC, P. Clinical applications of cone-beam 37 

computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc, v. 72, n. 1, p. 75-80, 38 

Feb 2006. 39 

 40 

SCHLICHER, W.; NIELSEN, I.; HUANG, J. C.; MAKI, K.  et al. Consistency and 41 

precision of landmark identification in three-dimensional cone beam computed 42 

tomography scans. Eur J Orthod, v. 34, n. 3, p. 263-75, Jun 2012. 43 

 44 

SIADAT, H.; PANJNOOSH, M.; ALIKHASI, M.; ALIHOSEINI, M.  et al. Does implant 45 

staging choice affect crestal bone loss? J Oral Maxillofac Surg, v. 70, n. 2, p. 307-46 

13, Feb 2012. 47 

 48 

SOGUR, E.; BAKSI, B. G.; GRONDAHL, H. G.; LOMCALI, G.  et al. Detectability of 49 

chemically induced periapical lesions by limited cone beam computed tomography, 50 



45 

 

 

 

intra-oral digital and conventional film radiography. Dentomaxillofac Radiol, v. 38, n. 1 

7, p. 458-64, Oct 2009. 2 

 3 

SOGUR, E.; BAKSI, B. G.; GRONDAHL, H. G.; SEN, B. H. Pixel intensity and fractal 4 

dimension of periapical lesions visually indiscernible in radiographs. J Endod, v. 39, 5 

n. 1, p. 16-9, Jan 2013. 6 

 7 

STEPHANOPOULOS, G.; MIKROGEORGIS, G.; LYROUDIA, K. Assessment of 8 

simulated internal resorption cavities using digital and digital subtraction radiography: 9 

a comparative study. Dent Traumatol, v. 27, n. 5, p. 344-9, Oct 2011. 10 

 11 

WAIKAKUL, A.; PUNWUTIKORN, J.; KASETSUWAN, J.; KORSUWANNAWONG, S. 12 

Alveolar bone changes in autogenous tooth transplantation. Oral Surg Oral Med 13 

Oral Pathol Oral Radiol Endod, v. 111, n. 3, p. e1-7, Mar 2011. 14 

 15 

WAKOH, M.; NISHIKAWA, K.; OTONARI, T.; YAMAMOTO, M.  et al. Digital 16 

subtraction technique for evaluation of peri-implant bone change in digital dental 17 

imaging. Bull Tokyo Dent Coll, v. 47, n. 2, p. 57-64, May 2006. 18 

 19 

WOO, B. M.; ZEE, K. Y.; CHAN, F. H.; CORBET, E. F. In vitro calibration and 20 

validation of a digital subtraction radiography system using scanned images. J Clin 21 

Periodontol, v. 30, n. 2, p. 114-8, Feb 2003. 22 

 23 

YI, W. J.; HEO, M. S.; LEE, S. S.; CHOI, S. C.  et al. ROI-based image registration 24 

for digital subtraction radiography. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 25 

Endod, v. 101, n. 4, p. 523-9, Apr 2006. 26 

 27 

 28 

29 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

Anexo A: Parecer da Coordenadoria de Pesquisa da FO-UFG 
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Anexo B: Certidão de aprovação do projeto no Conselho Diretor da FO-UFG 
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Anexo C: Protocolo de recebimento do projeto junto ao CEP-UFG. 


