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RESUMO  

 

Introdução e objetivos: Analisar a escolha da via de abordagem cirúrgica, no sentido 

vestíbulo-palatino, de caninos inclusos maxilares, comparando a análise de imagens 

bidimensionais (radiografia panorâmica e telerradiografia) com imagens 

tridimensionais (CBCT)  - gold standard. A taxa de abordagens cirúrgicas corretamente 

selecionadas foi relacionada com categorias como a experiência e especialidade dos 

Médicos Dentistas, tendo-se ainda avaliado a taxa de pedido de imagens 

tridimensionais para estudo de caninos inclusos maxilares. 

Materiais e métodos: A amostra foi constituída por 80 Médicos Dentistas inscritos na 

Ordem dos Médicos Dentistas, que voluntariamente aceitaram responder a um 

questionário constituído por imagens de radiografias panorâmicas e telerradiografias 

de trinta caninos maxilares inclusos de pacientes não sindrómicos, com idade mínima 

de 13 anos. Todos os casos apresentavam CBCT, analisadas por dois Cirurgiões 

Orais que definiram a via de abordagem cirúrgica mais exata/gold standard no sentido 

vestíbulo-palatino para cada canino, tendo por base cortes paraxiais. Tal serviu para 

confirmar ou refutar as escolhas das abordagens feitas nos questionários. 

Resultados: Não parece haver relação entre a taxa de abordagens cirúrgicas corretas 

e a experiência dos Médicos Dentistas, porém, foi encontrada diferença quanto à 

especialidade - cirurgiões orais escolheram mais vezes a via correta de abordagem do 

que generalistas e essa diferença é estatisticamente significativa (p=0,034). Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas na abordagem preferencial entre 

os restantes pares de especialidades. Existe associação entre a especialidade e o 

pedido de CBCT (p=0,008), sendo mais provável que Cirurgiões peçam sempre. 

Discussão: Há um leque importante de informações que nem sempre se consegue 

obter recorrendo a imagens 2D e, por vezes, é escolhida uma via de abordagem 

cirúrgica errada por falhas inerentes à visualização e interpretação de imagens 2D. 

Assim, o CBCT é importante de se considerar em casos complexos e duvidosos de 

caninos inclusos maxilares, mas não é recomendável o seu uso por rotina. 

Conclusão: O número de abordagens cirúrgicas corretas de caninos maxilares 

inclusos não parece relacionar-se com a experiência dos Médicos Dentistas, mas com 

a especialidade. Cirurgiões Orais optam pela correta via de abordagem mais vezes e 

são os que pedem mais frequentemente CBCT, o que pode indicar que têm menor 

probabilidade de correr riscos. Os resultados desta investigação devem ser 

interpretados com moderação e estudos futuros pormenorizados tornam-se 

necessários. 
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ABSTRACT 

 

Introduction and Objectives: To analyse the surgical approach in a vestibular-

palatine way of impacted maxillary canines comparing two-dimensional (panoramic 

radiography and teleradiography) and three-dimensional images (gold standard). The 

rate of correct approaches was related to categories such as the experience and 

specialty of Dentists and the application rate of three-dimensional images for the study 

of maxillary canines was also evaluated. 

Materials e Methods: The sample consisted of eighty dentists who voluntarily 

accepted to answer a questionnaire consisting of panoramic radiographs and 

cephalograms of thirty impacted maxillary canines of patients with a minimum age of 

thirteen years. All cases had conical-beam computed tomography (CBCT) analysed by 

two Oral Surgeons who defined the most accurate / gold standard surgical approach in 

the vestibular-palatine direction for each canine. This helped to confirm or refute the 

choices of the approaches made in the questionnaires. 

Discussion: There seems to be no relationship between the correct surgical approach 

rate and the experience of Dentists but it was found in what concerns to specialty. Oral 

Surgeons chose the correct approach more often than Generalists (statistically 

significant difference, p=0,034). No differences were found among the remaining pairs 

of specialties. There is an association between the specialty and the CBCT request 

(p=0,008) and it is more likely that Surgeons will always request CBCT. 

Conclusions: The number of correct surgical approaches of impacted maxillary 

canines does not seem to be related to the experience of Dentists but with the 

specialty. Oral Surgeons often choose the right approach which may indicate that they 

are less likely to take surgical risks. CBCT is important for the study of complex and 

doubtful impacted maxillary canines but it is not routinely recommended. The results of 

this research should be interpreted cautiously and detailed future studies are 

necessary. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Estado da arte 

 

A inclusão de caninos maxilares constitui um assunto de grande interesse em 

várias áreas da Medicina Dentária, nomeadamente na Cirurgia Oral e Ortodontia. 

Sendo estes dentes os mais propensos à inclusão ou posição ectópica logo após os 

terceiros molares, e dada a sua contribuição na estética e oclusão dentárias, a sua 

abordagem requer, por vezes, um complexo conhecimento multidisciplinar. 

Muito se tem discutido sobre a etiopatogenia de caninos inclusos, sobretudo pelo 

seu comprometimento estético, funcional, e ainda pelas abordagens terapêuticas que 

exigem uma íntima relação com a análise de meios imagiológicos, nomeadamente 

radiográficos. 

Apesar da frequência da inclusão de caninos permanentes maxilares rondar em 

média os 1% a 2%, é fundamental que o seu diagnóstico seja efetuado o mais 

precocemente possível, bem como determinar a sua localização. Sabe-se que é mais 

frequente o canino maxilar incluso apresentar-se unilateralmente e quanto à sua 

localização, ocorre duas vezes mais na face palatina do que na face vestibular. O 

diagnóstico destes casos deve ser realizado, iniciando a elaboração de uma detalhada 

anamnese, exames clínicos e radiográficos e, eventualmente, por estudo de 

imagiologia 3D, caso se aplique. Estes meios auxiliares, além de coadjuvarem a 

deteção da inclusão dentária, ajudam a definir o prognóstico e plano de tratamento 

mais adequado a cada caso.  

Atualmente, sabe-se que as radiografias bidimensionais convencionais, tais 

como as radiografias periapicais, panorâmicas e oclusais, podem ser empregues e são 

essenciais para a elaboração do diagnóstico e também o são as técnicas de 

localização para verificar se o canino se encontra do lado vestibular ou do lado 

palatino, como a técnica de Clark. Porém, estas técnicas nem sempre permitem um 

diagnóstico preciso pela sobreposição de estruturas anatómicas; além disso, a relação 

dos caninos com as estruturas adjacentes, particularmente os ápices dos incisivos, só 

é precisa através da análise de imagens fornecidas por tomografia computorizada, 

pelas vantagens que oferecem os vários cortes nos três planos dimensionais.  

Apesar das claras vantagens das imagens tridimensionais face às 

bidimensionais, em 2013, a AAO (American Association of Orthodontists) e a AAOMR 

(American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology) estabeleceram normas para o 
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uso de CBCT em ortodontia, mediante a controvérsia existente sobre este assunto. 

Tais normas exigem que cada exposição à radiação seja justificada clinicamente e que 

sejam aplicados procedimentos que minimizem a exposição à radiação do paciente e, 

ao mesmo tempo, otimizem o benefício máximo do diagnóstico. Este princípio, referido 

como ALARA "tão baixo quanto razoavelmente possível", para imagens CBCT é 

também suportado pela ADA (American Dental Association). Assim, 83% dos 

programas de pós-graduação em Ortodontia nos EUA e Canadá relataram o uso de 

CBCT nos casos de caninos inclusos.(1) Da mesma forma, as atuais orientações do 

Reino Unido e da Europa, incluindo as diretrizes do SEDENTEXCT (Anexo 1), 

sugerem que o CBCT pode ser apropriado no exame de caninos inclusos, em casos 

selecionados, onde as radiografias convencionais não fornecem informações 

adequadas para construir um plano de tratamento porém, não há indicação para o uso 

rotineiro do CBCT. 

Sabe-se ainda que há discrepâncias na solicitação de meios imagiológicos 

auxiliares de diagnóstico destes casos entre Médicos Dentistas com diferentes áreas 

de atuação, sendo que, regra geral, o ortodontista tende a optar por imagens 

bidimensionais, nomeadamente a radiografia panorâmica e as radiografias periapicais 

com diferentes angulações, e o cirurgião por imagens tridimensionais, exceto nos 

casos em que pelo menos parte da coroa do canino é visível ou sentida à palpação, 

sem que isso cause qualquer dúvida quanto à vida de abordagem. 
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1.2. O dente canino – origem e contexto 

 

A palavra “canino” tem origem no latim canis por se tratar de um dente 

pontiagudo, com forma semelhante a uma lança, muito idêntico a um dos tipos de 

dentes que compõem a arcada de certos mamíferos carnívoros, como o urso, o tigre, 

lobo ou a raposa, que usam os seus caninos para caçar, matar e dilacerar a sua 

presa, a fim de se alimentarem.  

Apesar de em tempos se ter sugerido que os caninos já não apresentam uma 

função tão marcada como teriam no Homem antepassado – Segundo escreveu 

Charles Darwin(2): 

 “Os primeiros antepassados do Homem foram provavelmente “decorados” 

com excelentes caninos; porém, como adquiriram gradualmente o hábito de 

usar pedras, paus e outras armas para combater com os seus inimigos ou 

rivais, foram usando esses dentes cada vez menos. Neste caso, os maxilares 

juntamente com os dentes tornaram-se de tamanho mais reduzido. Este dente 

já não serve o Homem como uma arma especial para dilacerar os seus 

inimigos ou presas; pode, portanto, até voltar a ter o que é considerada a sua 

função adequada, ser considerada como rudimentar (p.26).” 

o papel e localização destes dentes é essencial à aparência única e individual de cada 

pessoa. 

No ser humano os caninos são dentes que têm a função de perfurar e rasgar 

os alimentos de modo a torná-los mais pequenos para que possam posteriormente ser 

mastigados, engolidos e dissolvidos no trato gastrointestinal. São dentes com uma raiz 

bastante robusta e bem ancorada, desempenhando um papel importantíssimo na 

integridade das arcadas e na harmonia facial, na medida em que suportam alguns 

músculos da face e a eminência canina provocada pela crista óssea destes dentes 

assegura a expressão facial natural dos lábios e da boca.(3) Assim sendo, é, portanto, 

inquestionável a função estética destes dentes percebendo-se com facilidade o quanto 

poderá ser árduo repor a aparência natural de alguém quando estes dentes, seja por 

que motivo for, se perdem. 

Na dentição humana normal encontram-se quatro caninos no total (dois 

caninos maxilares e dois caninos mandibulares). Habitualmente, devido ao dimorfismo 

sexual, o canino é maior no género masculino do que no feminino, o que também se 

pode verificar noutras espécies. 
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1.3. A inclusão do canino 

 

A inclusão de caninos maxilares é uma situação clínica que se tem revelado 

cada vez mais frequente no âmbito da Medicina Dentária. Este facto deve-se, segundo 

estudos paleontológicos, à redução volumétrica do complexo craniofacial, 

característica da evolução da espécie humana que dificulta a colocação na arcada dos 

dentes definitivos em que a cronologia de erupção se verifica mais tardiamente, como 

é o caso do canino.(4, 5)  

Atualmente existe ainda bastante controvérsia no que respeita a verdadeira 

definição de inclusão, impactação e retenção de dentes.  

De acordo com Escoda, et al (2004) (6) um dente impactado é aquele em que 

se verifica a interrupção da erupção dentária produzida ou por uma barreira física 

(outro dente, osso ou tecidos moles) no trajeto de erupção ou por uma posição 

anormal do dente detetável clínica ou radiograficamente. Nestes casos, se o dente 

impactado ainda não tiver atingido a sua completa maturação, possui um potencial 

eruptivo se se eliminar a causa da impactação ou o obstáculo que o impedia de 

erupcionar. Quando não se consegue identificar uma barreira física, uma posição ou 

desenvolvimento anormais como explicação para a interrupção da erupção de um 

gérmen dentário que ainda não apareceu na cavidade oral estamos perante um caso 

de retenção primária. Se, pelo contrário, ocorre uma interrupção da erupção de um 

dente depois do seu aparecimento na cavidade oral sem que exista uma barreira física 

no trajeto eruptivo nem uma posição anormal estamos perante um caso de retenção 

secundária/dente submergido/ hipotrusão/ infra oclusão (mais comum em dentes 

decíduos). Por último, um dente incluso é aquele que após ter terminado o seu 

desenvolvimento, nunca entrou na cavidade oral, apresentando-se rodeado de osso e 

com o saco pericoronário íntegro. Este termo engloba, portanto, os conceitos de 

retenção primária e impactação. Normalmente os dentes inclusos nunca completam a 

sua erupção de forma autónoma mesmo se eliminada a causa da inclusão. 

De acordo com Dewel e Bishara (7, 8) os caninos maxilares são os dentes com 

maior período de desenvolvimento, bem como o curso mais longo e mais tortuoso para 

viajar desde o seu ponto de formação lateral à fossa piriforme até chegarem ao seu 

destino final em completa oclusão. 

Uma vez que, no presente estudo, estão englobados casos clínicos de caninos 

com impactação, retenção primária e inclusão, será utilizado ao longo do trabalho o 

termo geral “incluso” ou “inclusão” para os definir, visto que engloba todas as opções 

anteriormente referidas. 
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1.4. Frequência da inclusão 

 

Os caninos maxilares permanentes desenvolvem-se profundamente no interior 

da maxila e emergem na cavidade oral após a erupção dos dentes vizinhos. Estas 

circunstâncias levam a que estes sejam os dentes com mais perturbações de erupção 

logo após os terceiros molares(9), tendo uma frequência média de 34% para os 

maxilares e de 4% para os mandibulares.(6)   

No que respeita a taxa de incidência (ocorrência de novos casos de 

determinada doença ou característica surgidos num determinado período de tempo) 

Ericson e Kurol (10) estimaram que os caninos inclusos maxilares apresentavam uma 

taxa média de 1,7% e os caninos inclusos mandibulares de 0,35% o que vai ao 

encontro com outros autores que afirmam que a incidência da inclusão de caninos 

maxilares é duas vezes maior do que os mandibulares.(11) A inclusão é duas vezes 

mais comum em mulheres(12, 13) (1,17%) do que em homens (0,51%) e de todos os 

pacientes com caninos inclusos ou impactados na maxila, estima-se que 8% tenham 

inclusão bilateral.(14) O mesmo autor refere, quanto à taxa de prevalência (proporção 

de indivíduos de uma determinada população que, num certo momento, têm uma 

determinada doença ou característica) de caninos inclusos maxilares, que esta varia 

de um mínimo de 0,92% a um máximo de 4,3%. 

Existe uma grande variação entre diferentes populações raciais na prevalência 

de caninos inclusos.(15) Na população caucasiana a prevalência de caninos inclusos 

maxilares varia entre 1-3% com uma tendência para localização palatina de 70-80%. A 

posição mais frequentemente encontrada é aquela em que a coroa do canino se 

encontra localizada entre o ápice e o colo do incisivo lateral e com o seu longo eixo a 

formar determinada angulação com o plano sagital. Na Suécia estima-se a existência 

de cerca de 1900 novos casos por ano com uma localização preferencialmente 

palatina e não vestibular (rácio que varia de 2:1 até 9:1). Na Ásia os caninos inclusos 

costumam encontrar-se numa posição mediana alveolar ou por vestibular tendo a 

prevalência de caninos inclusos em posição palatina de Europeus:Asiáticos um rácio 

de 5:1.(15, 16)
 

Sendo a inclusão dentária uma condição com elevada prevalência, é essencial 

que os Médicos Dentistas tenham conhecimentos no que respeita o diagnóstico, plano 

de tratamento e complicações clínicas possíveis. 
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1.5. Cronologia de Erupção e Exfoliação 

 

O ser humano tem duas dentições: decídua/temporária e permanente/definitiva, 

sendo, por isso, considerado difiodonte. Durante o período de dentição mista, entre os 

seis e os doze/ treze anos de idade estão presentes dentes de ambas as dentições, 

podendo encontrar-se cerca de 50 dentes durante este período.(17)  

O desenvolvimento de um dente e o seu aparecimento na cavidade oral é um 

processo complexo e os seus mecanismos ainda não são totalmente compreendidos. 

Os dentes desenvolvem-se, individualmente, dentro dos maxilares, e a erupção na 

cavidade oral ocorre durante um processo complexo que envolve a remodelação 

óssea em lados opostos do dente em desenvolvimento. Além de alterações ósseas, a 

erupção dos dentes permanentes necessita da reabsorção dos dentes decíduos.  

Como a erupção dentária e o desenvolvimento dentário são dois processos 

distintos, é importante explorar ambos os processos para determinar onde se encontra 

a anomalia. A erupção do dente permanente sucessor na cavidade oral é influenciada 

pela presença do dente decíduo, enquanto o desenvolvimento intraósseo dos dentes 

permanentes é influenciado por alterações sistémicas e locais.(18) 

Assim sendo, a erupção dentária consiste no processo fisiológico pelo qual o 

dente migra do seu local de desenvolvimento no interior da cripta óssea até à sua 

posição oclusal funcional na cavidade oral. Deve ser considerada como um processo 

multifatorial e tem sido associado a todo o tipo de alterações que envolvam os tecidos 

dentários ou adjacentes, tais como a formação da raiz, as pressões hidrostáticas 

vasculares e pulpares, a contração do colagénio no ligamento periodontal, a motilidade 

dos fibroblastos adjacentes, assim como, o crescimento do osso alveolar. Este 

processo segue uma sequência determinada e em intervalos de tempo específicos.(6) 

Os caninos maxilares estão entre os últimos dentes a desenvolver-se e são os 

que apresentam um maior período de desenvolvimento(19, 20), e segundo Moyers et al 

(1976)(21) têm um caminho mais difícil e tortuoso de erupção do que qualquer outro 

dente. São dentes que desde a sua fase de gérmen se encontram numa encruzilhada 

anatómica, localizados num espaço restrito, composto por osso compacto, tendo em 

conta outros locais da maxila, mucosa espessa e limitada por orifícios cranianos. Em 

apical os caninos permanentes maxilares são delimitados pelo pavimento do seio 

maxilar, acima e interiormente encontra-se a apófise ascendente da maxila que 

constitui o bordo lateral do orifício piriforme, abaixo a abóbada palatina e o canino 

decíduo por intermédio da sua raiz. Em anterior são limitados pela cortical óssea 

externa que constituirá a eminência canina que cria em mesial uma depressão 
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denominada fossa canina. Por distal localiza-se a raiz do primeiro pré-molar maxilar e 

por mesial, a raiz do incisivo lateral e o bordo lateral do orifício piriforme.(6)  

Aos 3 anos de idade a coroa do canino maxilar permanente encontra-se 

localizada profundamente no osso, dirigida para mesial e ligeiramente para palatino. 

Com o passar do tempo o dente vai-se movendo em direção ao plano oclusal, 

verificando-se uma verticalização gradual até ao momento em que encontra a face 

distal da raiz do incisivo lateral. A partir daí o dente movimenta-se para uma posição 

mais verticalizada, apesar de muitas vezes acabar por irromper na cavidade oral ainda 

com uma inclinação mesial acentuada. São aspetos anatómicos e mecânicos como 

estes que poderão estar na origem da retenção ou erupção ectópica dos caninos 

permanentes maxilares, sendo que em casos de atraso de erupção superior a seis 

meses, é aconselhável investigar a possível ocorrência de agenesia ou retenção 

dentária.(6) Nas tabelas 1 e 2 encontra-se, respetivamente, representada a cronologia 

de desenvolvimento e erupção dos caninos decíduos e definitivos, de acordo com a 

sua ordem de desenvolvimento e aparecimento na cavidade oral. 

 

 Canino Decíduo Maxilar Canino Decíduo Mandibular 

Calcificação 5 meses (intrauterino) 5 meses (intrauterino) 

Coroa Completa 9 meses 9 meses 

Erupção do Dente 16-19 meses 17-20 meses 

Completa Formação da Raiz 2,5 – 3 anos 2,5 – 3 anos 

Exfoliação 9-12 anos 9-12 anos 

Tabela 1 – Cronologia de Desenvolvimento e Erupção dos Caninos Decíduos Maxilares e 

Mandibulares.
(22, 23)

 

 

 
Canino Permanente 

Maxilar 
Canino Permanente 

Mandibular 

Calcificação Esmalte/Dentina 4-5 meses 4-5 meses 

Coroa Completa 6-7 anos 6-7 anos 

Erupção do Dente 11-13 anos 9-10 anos 

Completa Formação da Raiz 13-15 anos 12-14 anos 

Tabela 2 – Cronologia de Desenvolvimento e Erupção dos Caninos Permanentes Maxilares e 

Mandibulares. 
(22, 23)
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1.6. Morfologia e Aspetos Anatómicos 

 

O canino permanente representa o terceiro dente a partir da linha média 

existindo um de cada lado na maxila e na mandíbula, sendo todos eles muito 

semelhantes sob o ponto de vista anatómico. Em comprimento o canino maxilar 

permanente constitui o maior dente das arcadas dentárias, juntamente com os 

mandibulares, apresentando, normalmente, uma raiz única, robusta, e maior que os 

restantes dentes. A sua coroa é muito similar em comprimento a um incisivo central 

maxilar, sendo que numa vista vestíbulo-palatina é considerada mais larga do que a 

de um incisivo central, mas no sentido mesiodistal é notoriamente mais estreita, facto 

este que compensa a direção das forças que sobre ele incidem durante a sua função. 

O fator de o cíngulo presente na sua face palatina ser mais desenvolvido e largo do 

que o do incisivo central da mesma arcada e a sua cúspide ser pontiaguda e bem 

formada tornam-no num dente bastante forte durante o processo de mastigação. 

Comparando com o canino mandibular permanente, o canino maxilar apresenta 

uma cúspide mais evidente, larga e desenvolvida e a sua raiz bem espessa. É 

possível identificarem-se depressões ou concavidades em ambas as superfícies 

proximais da raiz, apesar de ser especialmente pronunciada na superfície distal devido 

à proeminência distal da coroa ao nível da junção amelo-cementária. A cavidade 

pulpar consiste geralmente num canal pulpar único, com uma câmara pulpar larga e 

com um único corno pulpar evidente. 

Por todas estas características, o canino maxilar permanente é um dente com 

forte ancoragem no processo alveolar, permanecendo bastante estável e bem 

preservado na cavidade oral sendo dos últimos dentes a perder-se ao longo da 

vida.(24)  

 

1.6.1. Canino Permanente Maxilar 

 

1.6.1.1. Face Vestibular 

 

A porção mesial da coroa dos caninos maxilares assemelha-se a um incisivo e 

a metade distal a um pré-molar, revelando a transição dos dentes incisivos para os 

pré-molares na arcada maxilar. É possível identificarem-se duas depressões rasas 

verticais na região central da face vestibular do canino, uma ligeiramente para mesial e 

outra para distal, que se estendem desde cervical até incisal separando e 

evidenciando três lóbulos, sendo que à medida que nos aproximamos do bordo incisal 
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da coroa do canino essa depressão vai tornando-se mais evidente. O lóbulo médio 

apresenta maior desenvolvimento que os outros dando origem a uma crista vestibular, 

característica única destes dentes.(24) 

O contorno mesial da superfície vestibular do canino maxilar é geralmente 

arredondado desde o ponto de contacto mesial até à junção amelo-cementária, porém, 

no geral, é mais estreito do que o contorno distal. Este revela-se mais curto do que o 

contorno mesial e apresenta frequentemente uma depressão entre o ponto de 

contacto distal e a junção amelo-cementária. Relativamente aos pontos de contacto 

mesial e distal, estes localizam-se em níveis diferentes do dente: o ponto de contacto 

mesial (com o incisivo lateral) localiza-se na junção dos terços médio e incisal, 

enquanto o ponto de contacto distal com o primeiro pré-molar localiza-se mais em 

cervical, no terço médio. A junção amelo-cementária na superfície vestibular 

normalmente é curva em direção à raiz.(24)  

É possível verificar-se ainda uma proeminência central que forma um ângulo e 

converge numa cúspide única, com ponta ligeiramente arredondada, sendo a 

inclinação da sua vertente mesial mais curta que a vertente distal. São estas as 

principais diferenças que ajudam a distinguir o canino maxilar esquerdo do direito.(24) 

A raiz dos caninos maxilares permanentes é comprida, fina e com formato 

cónico. A sua superfície na face vestibular é lisa e convexa e o seu ápice normalmente 

bastante afilado e curvado ligeiramente para distal (ilustração 1).(24) 

 

1.6.1.2. Face Palatina 

 

Os contornos mesial, distal e incisal da face palatina dos caninos maxilares são 

similares aos contornos da vista vestibular. Em geral a coroa é mais estreita do lado 

palatino do que do lado vestibular porque as superfícies mesial e distal convergem 

ligeiramente à medida que nos direcionamos para palatino.(24)  

É possível verificar-se um cíngulo largo, por vezes pontiagudo, localizado na 

região central no sentido mésio-distal numa vista palatina da coroa. Além disto, na 

face palatina, o canino maxilar possui as cristas marginais mesial e distal 

proeminentes e pode exibir ainda uma crista central vertical – crista palatina - desde o 

cíngulo até à cúspide canina que separa duas fossas palatinas ligeiramente côncavas 

ou rasas: a fossa mesial e a fossa distal. Em algumas situações, a face palatina dos 

caninos permanentes maxilares está tão lisa que estas estruturas dificilmente se 

distinguem.(24) 

 Apesar das características gerais conhecidas deste dente, cada uma delas 

pode variar individualmente: o cíngulo e o terço incisal da superfície palatina às vezes 
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estão separados por uma fissura rasa que pode ou não evidenciar um sulco de maior 

ou menor profundidade.(24) 

Numa vista palatina a raiz é mais estreita do que que numa vista vestibular, 

pelo que é, normalmente, possível visualizarem-se as faces mesial e distal da mesma. 

Este fato evidencia uma crista palatina fina que se estende desde a linha cervical até 

ao ápice da raiz (ilustração 1).(24) 

 

 

Ilustração 1 – Vistas vestibular e palatina do canino permanente maxilar realçando as suas 

características morfológicas mais evidentes. (Adaptação de ILLUSTRATED DENTAL EMBRYOLOGY, 

HISTOLOGY, AND ANATOMY 2015).
(24)

 

 

1.6.1.3. Vista Proximal 

 

As paredes mesial e distal dos caninos maxilares (ilustração 2) apresentam um 

contorno triangular, em cunha, semelhante às dos incisivos maxilares, contudo são 

maiores e mais robustas no sentido vestíbulo-palatino, especialmente na região do 

cíngulo. A curvatura da junção amelo-cementária que se direciona para incisal é mais 

marcada na superfície mesial do que na distal, constituindo mais uma característica 

que ajuda na distinção do canino maxilar direito do esquerdo.(24) 

Neste tipo de vista facilmente se percebe que o contorno vestibular da coroa do 

canino é mais convexa do que nos incisivos e o contorno palatino apresenta-se 

convexo no terço cervical e reto ou côncavo no terço incisal.(24) 

Na face mesial a raiz é larga, podendo ou não apresentar uma ligeira 

depressão, que numa vista distal está normalmente presente e é mais pronunciada. 

Esta característica ajuda a fixar estes dentes no interior do alvéolo, evitando a sua 

mobilidade.(24) 
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Ilustração 2 – Vistas mesial e distal de canino permanente maxilar. (Adaptação de THE-CRANKSHAFT 

PUBLISHING’S, 2012 – 28.11.2017).
(25)

 

 

1.6.1.4. Vista Incisal 

 

Mais uma vez, numa vista incisal (ilustração 3), a espessura vestíbulo-palatina 

do canino maxilar é superior comparativamente a qualquer outro dente anterior, 

tornando-o num dente extremamente forte com excelente função mastigatória. 

Adicionalmente o contorno da coroa é assimétrico: numa vista incisal a porção mesial 

da coroa é mais volumosa e a porção distal mais fina, dando a impressão de ter sido 

espalmada de modo a conseguir contactar o primeiro pré-molar. Mais especificamente, 

a metade mesial do contorno vestibular é bastante arredondada e a metade distal 

frequentemente côncava. Quanto ao contorno palatino a metade distal é normalmente 

côncava devido à fossa distal ser mais profunda e pronunciada.(24) 

A inclinação do eixo da cúspide canina localiza-se mais para vestibular e 

mesial relativamente à linha axial vestíbulo-palatina.(24)  

Normalmente observa-se uma maior dimensão no sentido vestíbulo-palatino do 

que mésio-distal, apesar de poder ser praticamente igual.(24) 
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Ilustração 3 – Vista incisal de canino permanente maxilar. (Adaptação de THE-CRANKSHAFT 

PUBLISHING’S, 2012 – 28.11.2017).
(25)

 

 

1.6.2. Variações Anatómicas 

 

A variação anatómica constitui uma expressão que pode ser definida como 

toda alteração morfológica que não determina o comprometimento funcional do 

indivíduo e que pode ser visualizada em estruturas / órgãos internos ou externos.(26) 

Em Medicina Dentária as variações anatómicas têm vindo a ser alvo de estudo 

em diferentes estruturas que compõem o sistema estomatognático (dentes, ossos, 

músculos, vasos, nervos, glândulas, etc.) visando compreender o que pode ser 

considerado normal ou anormal, auxiliando no correto diagnóstico e plano de 

tratamento. Estas variações, especificamente, têm sido estudadas no âmbito da 

Dentisteria Operatória, onde se busca reconstruir a anatomia da coroa do dente o mais 

próximo possível do dente natural, em Endodontia, que explora o interior dos dentes 

com o objetivo de permitir a limpeza do sistema radicular, mas também em Cirurgia 

Oral, em que a morfologia e o posicionamento dentário interferem diretamente na 

eleição/ execução da técnica de exodontia, por exemplo. Existem determinados tipos 

de dentes que apresentam mais variações anatómicas do que outros, principalmente 

os terceiros molares que exibem variações dimensionais e morfológicas na parte 

interna e externa da coroa e da raiz muito frequentemente.(27) Neste contexto 

morfológico, por exemplo, os cíngulos dos caninos maxilares permanentes podem 

exibir tubérculos ou cúspides extras localizadas perto do nível incisal do cíngulo. Além 

disso, a raiz pode sofrer alterações durante o seu desenvolvimento apresentando 

curvaturas, angulações mais pronunciadas ou até dilacerações formando um canino 

plurirradicular (Ilustração 4,5 e 6).(24) 

Além de anomalias de forma, os caninos maxilares podem também ser alvo de 

anomalias de número ou posição tais como agenesias ou inclusão/impactação 
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dentária. A agenesia pode ser definida como a ausência de um ou mais dentes devido 

a determinada falha no processo embriológico da sua formação (seja na dentição, 

decídua, permanente ou em ambas). Este tipo de má-formação é rara nos caninos 

maxilares e mandibulares e pode ter origem hereditária (autossómica dominante ou 

poligénica)(12, 28) , sindrómica ou patológica, existindo estudos que a associam à 

Síndrome de Down, displasia ectodérmica, raquitismo, sífilis, escarlatina, fenda 

palatina, lábio leporino, infeções locais, alterações endócrinas ou de metabolismo, 

excessiva exposição a radiação e transtornos intrauterinos.(29) Para que esta condição 

seja corretamente diagnosticada é essencial o conhecimento detalhado da cronologia 

de erupção e desenvolvimento dentário, bem como descartar possível avulsão 

dentária ou exodontia precoce.(17) 

Contrariamente às agenesias, os caninos maxilares encontram-se 

frequentemente inclusos ou impactados/retidos devido a diversos fatores descritos 

posteriormente, sendo os dentes mais afetados logo após os terceiros molares 

mandibulares.(11, 15, 16, 30, 31) Trata-se de uma situação patológica em que, neste caso 

concreto, o canino não pode entrar ou não entrará em erupção para a sua posição 

normal de funcionamento.(8) De acordo com Richardson G et al., (2000)(32) a 

impactação de caninos mandibulares é considerada um fenómeno muito raro com uma 

prevalência 20 vezes inferior à dos caninos maxilares.  

 

 

Ilustração 4 - Canino maxilar permanente: Dez variações incomuns. 1-Coroa muito longa, com curvatura 

extrema no terço apical da raiz. 2- Todo o dente excecionalmente longo com hipercementose a nível 

apical. 3-Coroa muito curta, raiz pequena e mal formada. 4- Dimensão mesiodistal extrema da coroa ao 

nível dos pontos de contato, raiz curta comparativamente à coroa. 5- Dimensão vestíbulo-lingual extrema, 

raiz com curvatura incomum. 6-Dente malformado em geral. 7- Coroa grande comparativamente à raiz 

que é curta. 8- Raiz com elevada dimensão e muito contundente no ápice. 9- Dupla curvatura da raiz e 

comprimento exagerado. 10-Coroa mal formada e raiz extra longa. (Adaptação de THE-CRANKSHAFT 

PUBLISHING’S, 2012 – 28.11.2017).
(25)
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Ilustração 5 – Canino maxilar permanente: dez variações típicas - vista incisal. (Adaptação de THE-

CRANKSHAFT PUBLISHING’S, 2012 – 28.11.2017).
(25)

 

 

 

Ilustração 6 – Canino maxilar permanente: dez variações típicas (vista mesial). (Adaptação de THE-

CRANKSHAFT PUBLISHING’S, 2012 – 28.11.2017).
(25)

 

 

1.7. Fatores Etiológicos da Inclusão 

 

A etiologia da impactação de caninos maxilares permanentes é ainda incerta e 

muito provavelmente multifatorial.(33, 34) Ao longo dos anos numerosos investigadores 

têm concentrado os seus estudos na identificação de fatores causais específicos e não 

específicos responsáveis pela inclusão de caninos e numerosas teorias têm sido 

apresentadas para explicar este tipo de anomalia. 

Diversos fatores locais têm sido descritos como possíveis causas de 

impactação de caninos maxilares tais como arcada maxilar estreita ou má-oclusão do 

tipo Classe II Divisão 2.(35, 36) Contrariamente, segundo Peck S. et al (1994)(37) causas 

mecânicas, como a existência de caninos decíduos retidos ou de insuficiências de 

espaço das arcadas dentárias, não são válidas, tendo a inclusão de caninos maxilares 

localizados por palatino traços coincidentes com o contexto genético.  

 O apinhamento dentário foi também considerado uma das principais causas 

de caninos maxilares inclusos, tanto para os posicionados por vestibular como por 

palatino, no entanto, não existe um consenso na literatura de que a eficiência do 

comprimento das arcadas esteja associada com caninos inclusos localizados por 

vestibular. Também a inclusão dos caninos maxilares tem sido, desde há muito tempo, 

atribuída às várias fases de desenvolvimento do gérmen dentário e ao longo trajeto de 

erupção destes dentes (o canino permanente desenvolve-se numa localização alta na 
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maxila começando 4 -12 meses pós-natal até à completa formação da coroa aos 6-7 

anos de idade). Aos 2,5 anos o gérmen do canino maxilar permanente está acima do 

gérmen dentário do primeiro pré-molar e a partir desta posição o canino tem um longo 

e sinuoso caminho a percorrer até atingir o plano oclusal (nos três planos do espaço o 

canino viaja quase 22 mm até à sua posição normal). Assim, existe um consenso geral 

de que a inclusão dentária por palatino ou por vestibular do alvéolo têm diferentes 

etiologias.  

Atualmente, as duas teorias mais relatadas na literatura que ganharam algum 

grau de consenso em todo o mundo são a teoria da orientação e a teoria genética, isto 

é, tem sido indicada uma possível origem genética para a inclusão de caninos, assim 

como a interferência por parte de outras anomalias dentárias como agenesia 

congénita do incisivo lateral ou segundos pré-molares e incisivos laterais com coroa 

em forma de concha.(12, 38, 39)
 

Segundo Becker A. et al (2015)(13), as causas para a inclusão de caninos 

maxilares permanentes podem ser classificadas em quatro grupos distintos: obstrução 

local provocada por tecidos duros, patologias localizadas, ausência ou alterações de 

desenvolvimento dos incisivos laterais e fatores genéticos ou hereditários.  

Outros autores (tabela 3) classificam os fatores etiológicos em três classes: 

localizados, sistémicos e genéticos, sendo os localizados os que mais frequentemente 

causam a impactação de caninos. Porém, tal como referido anteriormente, duas 

teorias major têm sido associadas aos caninos inclusos localizados preferencialmente 

por palatino: a teoria da orientação e a teoria genética. A teoria da orientação defende 

que o canino erupciona ao longo da raiz do incisivo lateral que serve como guia 

eruptiva. Na ausência ou má formação deste dente, o canino poderá não erupcionar. A 

teoria genética aponta fatores genéticos como origem primária da inclusão de caninos 

maxilares por palatino incluindo ainda outras possibilidades nomeadamente anomalias 

dentárias (agenesia de incisivos laterais ou incisivos laterais maxilares de pequenas 

dimensões, hipoplasias de esmalte, infra-oclusão de primeiros molares ou segundos 

pré-molares com anomalias de desenvolvimento). 
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Etiologia de Caninos Maxilares Inclusos ou Impactados(3, 8, 11, 20, 34, 40) 

LOCAIS 

 Discrepâncias dimensionais entre dentes e arcadas 

 Falhas na reabsorção da raiz do canino decíduo 

 Retenção prolongada ou perda precoce do canino decíduo 

 Anquilose do canino permanente 

 Cistos ou neoplasmas 

 Supranumerários (ilustração 7) 

 Dilacerações radiculares 

 Agenesia do incisivo lateral maxilar  

 Variações dimensionais da raiz do incisivo lateral 

 Variações na cronologia de desenvolvimento radicular do incisivo lateral 

 Trauma 

 Fatores iatrogénicos 

 Fatores idiopáticos 

 

SISTÉMICOS 

 Deficiências endócrinas (hipotiroidismo, hipopituitarismo) 

 Distúrbios febris 

 Fatores idiopáticos 

 Hipovitaminose (A ou D) 

 Osteopetrose  

 

GENÉTICOS 

 Hereditariedade 

 Síndromes (Síndrome de Down, Acondroplasia,…)  

 Amelogénese Imperfeita 

 Disostose Cleidocraniana 

 Gérmen dentário mal posicionado 

 Fenda palatina 

Tabela 3 – Fatores etiológicos associados à impactação de caninos maxilares permanentes 

(Adaptação).
(11)

 

 

Peck S. et al (1994)(37) numa revisão da literatura, afirmam que a evidência 

aponta para fatores genéticos como a principal origem da maioria dos caninos inclusos 
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posicionados por palatino. De acordo com estes autores, os relatos de ocorrência 

bilateral variam de 17 a 45% do número total de caninos inclusos posicionados por 

palatino, apontando para uma etiologia intrínseca, como um mecanismo genético. Do 

mesmo modo estão reportadas diferenças entre homens e mulheres, ocorrência esta 

igualmente útil na identificação de fenómenos biológicos com vínculos genéticos que 

envolvem os cromossomas sexuais. Os índices de taxa de prevalência entre homens e 

mulheres variam de 1:1,3 a 1:3.2 respetivamente, dados estes que vão ao encontro de 

índices sexuais registados noutras anomalias dentárias de origem genética. Estão 

ainda reportadas diferenças populacionais que defendem que os casos de caninos 

inclusos posicionados por palatino são maioritariamente de origem europeia (relatos 

nas dentições de africanos ou asiáticos são raros, sendo que nos asiáticos geralmente 

localizam-se a nível médio ou vestibular do alvéolo). A diferente frequência de caninos 

posicionados por palatino entre populações suporta o envolvimento genético na 

etiologia dos mesmos. 

Concluindo, os mecanismos genéticos intrínsecos formam o núcleo da teoria 

genética contudo, a influência de fatores ambientais, como a orientação do incisivo 

lateral (ou a falta dele) desempenham também um papel vital. Deste modo, sugere-se 

que os mecanismos genéticos influenciem fortemente o potencial de inclusão dos 

caninos maxilares e a orientação do incisivo lateral, bem como a fase de 

desenvolvimento desempenham um papel vital na determinação da posição final do 

canino incluso (palatino ou vestibular).(3)  

 

Ilustração 7 – Radiografia panorâmica evidenciando canino permanente maxilar direito incluso em 

relação com um dente supranumerário. Cortesia de Dr. Pedro Pinto. 
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O tratamento de dentes inclusos ou impactados é frequentemente complexo e 

envolve um intervalo de tempo substancial, bem como custos elevados. Assim sendo, 

a consciencialização do processo de erupção e a etiologia da inclusão destes dentes 

ajudará a reduzir a incidência da inclusão permitindo o diagnóstico precoce e, 

consequentemente, o tratamento intercetivo. 

 

1.8. Complicações Clínicas do Canino Incluso 

 

De um modo geral as complicações clínicas associadas aos caninos inclusos 

devem-se, na sua maioria, às características inerentes da própria inclusão. 

A maior parte dos casos de caninos inclusos são clinicamente assintomáticos, 

constituindo apenas um achado radiográfico, pelo que, habitualmente, estes pacientes 

não estão alertados para a sua existência. A título de exemplo, em certos casos de 

pessoas com idade avançada e edêntulas é possível que estas sejam surpreendidas 

pelo aparecimento de um dente que lhes pode provocar, entre outros problemas, 

desadaptação da prótese. Isto ocorre pelo processo fisiológico de reabsorção do osso 

alveolar que acaba por expor um dente previamente incluso. 

Apesar deste facto, a inclusão de caninos não implica a inexistência de 

complicações que lhes são inerentes. Pelo contrário, este tipo de condição merece 

destaque particular, constituindo um dos motivos pelos quais este estudo foi efetuado 

enfatizando a necessidade de os médicos dentistas monitorizarem o desenvolvimento 

e a erupção de caninos inclusos. 

Sendo a inclusão dentária uma alteração do padrão normal de erupção no 

processo alveolar, esta pode originar sequelas: por exemplo, os dentes posicionados 

por vestibular ou palatino podem causar a migração dos dentes vizinhos, 

comprometendo o comprimento da arcada que fica diminuído. Além disso, os caninos 

inclusos ou impactados podem aumentar o risco do paciente desenvolver uma lesão 

quística, tumoral ou infeciosa que podem causar a reabsorção radicular dos incisivos 

laterais colocando em risco a sua longevidade.(11) Segundo Escoda (2004)(6) um em 

cada 5 pacientes apresentará complicações associadas a um canino incluso, o que 

requer um estudo detalhado e ocasionalmente um tratamento complementar. 
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1.8.1. Complicações neurológicas 

 

Segundo Escoda (2004)(6), a inclusão do canino pode, por vezes, estar 

associada a uma imagem conhecida como "neuropatia trigeminal" que, em alguns 

aspetos, pode evocar as manifestações clínicas da neuralgia do nervo trigémeo. Estes 

dentes podem causar dor dentária, especialmente se os dentes vizinhos tiverem sido 

acometidos e caso tenha ocorrido envolvimento pulpar. As forças eruptivas que 

exercem pressão sobre o osso vizinho, dentes adjacentes e tecidos moles podem 

ainda produzir estímulos dolorosos que são sentidos localmente ou são de natureza 

reflexa: globo ocular, orelha, cefaleia frontal ou algia lateral do rosto e na parte 

posterior do pescoço e omoplata). Deste modo, uma investigação detalhada da 

história clínica, cronologia, circunstâncias da imagem radiográfica e estudo dos tecidos 

faciais é fundamental uma vez que é extremamente complicado distinguir uma 

nevralgia sintomática ou secundária do trigémeo, isto é, causada, por exemplo, pela 

presença de um canino maxilar incluso, de uma nevralgia essencial do trigémeo. O 

Médico Dentista não deverá esquecer que a nevralgia sintomática do trigémeo pode 

ser o primeiro sinal de uma lesão intracraniana. Ocasionalmente, os caninos inclusos 

podem também induzir dores faciais atípicas (simpatalgias, causalgias, psicalgias). 

A relação do canino incluso com este tipo de problema neurológico apenas 

pode ser confirmada se a sensação dolorosa cessar após a exodontia do canino. 

Estão também descritas neste tipo de casos algias faciais do tipo vasomotor, 

espasmos faciais (blefarospasmo), paralisia ou parestesia facial, sensação de edema 

na face, alopecia localizadas a nível frontoparietal(17) e distúrbios sensoriais como a 

diminuição da acuidade visual, zumbidos, tonturas e vertigens.(6) 

 

1.8.2. Complicações Infeciosas 

 

As patologias infeciosas associadas diretamente a caninos inclusos 

(completamente alojados no osso alveolar) são raras uma vez que a infeção do saco 

pericoronário requer que ocorra contacto com a cavidade oral. Se isso não ocorrer, é 

improvável que seja contaminado e, consequentemente, que se desenvolva um 

processo infecioso. Assim, os fenómenos infeciosos associados a caninos inclusos 

relacionam-se com o que designa por “acidentes de erupção” (pericoronarite) e 

implicam que o dente entre, de algum modo, em continuidade com cavidade oral: 
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- Erupção oculta: ocorre quando o saco pericoronário entra em contacto com a 

cavidade oral através de uma comunicação impercetível a olho nu, mas que pode 

constituir a via de contaminação. 

- Decúbito: a colocação de uma prótese num paciente edêntulo e com um 

canino incluso sem que tenha sido previamente efetuado o estudo radiográfico pode 

originar a erosão da mucosa adjacente e reabsorção alveolar fazendo com que o 

canino se aproxime da superfície da gengiva. 

- Infeção de um cisto dentígero: neste caso, o mecanismo de produção 

corresponderia a qualquer um dos descritos nas seções anteriores.(6) 

 

Assim sendo, os problemas infeciosos que estão mais frequentemente 

relacionados com a inclusão de um canino incluso maxilar são: 

1- Celulite odontogénica: condição em que o conteúdo purulento derivado de 

um processo infecioso não é capaz de drenar através da cavidade oral, podendo o 

abscesso estender-se através dos planos fasciais dos tecidos moles. Se o tratamento 

instituído não for adequado (antibioticoterapia, desbridamento e, posteriormente, 

exodontia do dente incluso)(41), podem ocorrer complicações graves decorrentes deste 

quadro, podendo evoluir para trombose do seio cavernoso, abcesso cerebral, 

mediastinite, ou ainda, morte do paciente. Este tipo de condição associada a dentes 

inclusos maxilares pode ser circunscrita ou difusa, com envolvimento do lábio superior, 

região infraorbitária do mesmo lado do dente incluso, bochechas, com ou sem 

flutuação ou fistulização. Geralmente o quadro começa com uma pericoronarite que se 

manifesta com uma tumefação dolorosa que progride e dá origem a um abscesso 

subperiósteo que acaba por invadir o tecido celular de diferentes áreas. Quando a 

evolução é prolongada, o osso acaba por ser envolvido podendo originar uma osteíte 

maxilar.(6) 

2- Abscesso palatino: frequentemente a manifestação clínica da infeção do 

saco pericoronário do canino incluso ocorre sob a forma de um abscesso por palatino 

diagnosticado, regra geral, através da inspeção visual e sensação de flutuação à 

palpação. De modo idêntico ao caso anterior, o tratamento consistirá em 

antibioticoterapia, desbridamento e exodontia do canino. 

3- Osteomielite maxilar: em casos de infeção crónica ou não tratada associada 

a um canino incluso o passo seguinte pode ser a produção de osteomielite da maxila, 

condição que, embora rara comparativamente à localização mandibular, da região 

correspondente ao nervo afetado (nasopalatino, infraorbitário, palatino anterior), com 

ou sem supuração e com um padrão radiológico característico composto por imagens 
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em algodão, com perda de trabeculado e formação de sequestros ósseos. O 

tratamento passa por antibioticoterapia, desbridamento, curetagem e exodontia do 

canino. 

4- Sinusite maxilar: é mais comum quando o dente está perto do pavimento do 

seio maxilar, sendo o tratamento comum a outras sinusites, agudas ou crónicas, de 

origem dentária, juntamente com a exodontia do canino. 

5- Comprometimento pulpar ou envolvimento periodontal dos dentes vizinhos: 

os fenómenos mecânicos que surgem como resultado da inclusão de um canino 

podem conduzir a uma destruição óssea e dentária localizada, com rizálise dos dentes 

vizinhos(42), periodontite aguda e crónica, o que podem conduzir a confusão na 

ausência de estudo radiográfico. Esta reabsorção por compressão pode ser 

acompanhada por movimentos dos incisivos, afetando a raiz dos mesmos, 

progredindo em algumas situações em profundidade sendo a polpa do dente atingida. 

O exame radiográfico é fundamental para um diagnóstico correto, embora a rizálise 

nem sempre seja vista porque a coroa do canino se sobrepõe aos ápices dos 

incisivos, mas pode ser claramente visível nas radiografias efetuadas após a exodontia 

do canino, processo este que constitui a primeira abordagem terapêutica destes 

casos, seguida do tratamento específico do dente afetado (tratamento endodôntico 

radical, cirurgia endodôntica ou exodontia, tratamento periodontal, etc.).(6) 

 

1.8.3. Complicações mecânicas: diastemas, inclinações e rotações 

 

 Segundo Felino A. (1993)(17), os falsos diastemas são muitas vezes 

provocados por situações que desviam os incisivos, caninos e pré-molares do seu 

caminho normal de erupção. No caso da inclusão do canino o aparecimento de 

diastemas está por vezes relacionada com a presença de inclinações e rotações nos 

dentes vizinhos, pela pressão exercida pelo dente incluso nas raizes dos adjacentes, 

embora cada uma destas complicações possa ocorrer simultânea ou 

independentemente. A ocorrência deste tipo de espaços deve ser diagnosticada com 

precisão, devendo o Médico Dentista procurar um diagnóstico diferencial com o 

verdadeiro diastema (caráter hereditário), resultante da persistência da inserção 

profunda das fibras do freio labial entre os incisivos centrais e com diastemas 

generalizados que aparecem por consequência de maxilares grandes, microdontias ou 

agenesias múltiplas. 
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1.8.4. Reabsorções radiculares 

 

Os incisivos laterais adjacentes a caninos ectopicamente erupcionados têm 

uma incidência de reabsorção radicular (destruição do cimento e da dentina da raiz do 

dente, podendo atingir a polpa) de aproximadamente 0,7%, sendo esta uma das 

repercussões irreversíveis mais indesejáveis da impactação de caninos maxilares.(43) 

Segundo Guarnieri R. et al (2016)(42), a falta de monitorização e o atraso no 

tratamento de caninos inclusos podem causar complicações como: deslocamento de 

dentes adjacentes, perda de vitalidade dos dentes vizinhos, encurtamento da arcada 

dentária, cistos foliculares, anquilose do canino, infeções e dor recorrentes, 

reabsorção interna e/ou externa do próprio canino e dentes adjacentes ou a 

combinação destes fatores. Segundo estes autores: 

- 74% dos casos de reabsorção dos incisivos pela inclusão do canino foram 

observados ocorreu no lado palatino da raiz. Uma vez que a erupção ectópica dos 

caninos é muito mais comum por palatino do que por vestibular, a reabsorção é mais 

frequente por palatino da raiz. Além disso, a reabsorção disto palatina é mais comum 

do que puramente palatina, provavelmente devido ao caminho eruptivo do canino. 

- o terço apical constitui o padrão mais comum de reabsorção (52%). Apesar de 

esta percentagem ser eleva, em 70% dos casos a reabsorção é considerada leve e 

sem comprometimento da polpa.  

- a reabsorção ocorrida foi principalmente unilateral (apenas uma foi bilateral) 

destacando o papel central desempenhado pelos fatores locais. 

- as reabsorções de raizes por palatino estão associadas a dentes inclusos 

localizados também por palatino e as reabsorções de raizes por vestibular estão 

associadas a caninos vestibularizados. Esta correlação é ainda mais forte quando se 

considera a inclinação distal/mesial da raiz.  

- as inclusões de caninos no centro do alvéolo (que apresentam baixa 

probabilidade de ponto de contato da coroa-raiz) são o único tipo de inclusões que não 

causaram reabsorção. 

Ericson e Kurol (2000)(44)
 descobriram que a reabsorção de incisivos laterais 

maxilares relacionada com caninos maxilares inclusos foi mais comum no género 

feminino do que masculino (proporção de 3: 1), estando a cúspide do canino maxilar 

posicionada mais frequentemente por mesial da raiz do incisivo lateral. Estes autores 

utilizaram a tomografia computorizada para investigar a posição dos caninos maxilares 

e a prevalência da reabsorção radicular dos incisivos lateral e central. Neste estudo, o 

exame revelou sinais de reabsorção radicular em quase metade da amostra (38% do 
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incisivo lateral e 9% do incisivo central), demonstrando que proporciona um 

diagnóstico mais preciso deste processo quando comparado com as radiografias intra-

orais (periapical e oclusal) que não são suficientes para determinar com rigor o grau e 

localização da reabsorção radicular, nomeadamente na face vestibular e 

palatina/lingual da raiz. 

Walker et al. (2005)(45) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

relação espacial dos caninos inclusos relativamente às estruturas adjacentes e 

reabsorção dos incisivos através da análise de imagens com CBCT. Foi encontrada 

uma forte correlação entre a reabsorção dos incisivos e o canino incluso estando 

afetado em 66,7% dos casos o incisivo lateral e 11,1% o incisivo central. 

Um canino incluso pode, portanto, provocar reabsorção nos dentes vizinhos(6), 

apesar de as causas desta reabsorção ainda constituírem um assunto controverso: 

causas idiopáticas, pressão exercida pelo dente e pelo seu saco pericoronário gerando 

a rizólise que na pior das circunstâncias pode originar necrose pulpar e perda óssea 

ao redor do dente com bolsas periodontais associadas.  

 

1.8.5. Patologia Cística ou Tumoral 

 

De acordo com Kruger E. et al (2001)(46) lesões císticas ou neoplásicas surgem 

nas proximidades de dentes impactados em cerca de 16% dos casos, sobretudo 

durante a segunda e terceira décadas de vida.  

Dentes impactados em crianças e adolescentes raramente estão associados a 

alterações patológicas, porém a prevalência deste tipo de problemas tem vindo a 

aumentar nas últimas décadas. Assim sendo, os pacientes com dentes inclusos ou 

impactados devem ser acompanhados cuidadosamente como sendo parte de um 

processo contínuo.(47) 

Mortazavi e Naharvand (2016)(48) com base em revisões da literatura propõem 

uma categoria de 10 tipos de lesões dos maxilares que englobam cistos e tumores 

associados a dentes inclusos ou impactados: cisto dentígero, cisto odontogénico 

calcificante, ameloblastoma uniquístico, ameloblastoma, fibroma ameloblástico, 

tumores odontogénicos adenomatóides, tumores odontogénicos queratoquísticos, 

tumores odontogénicos epiteliais calcificantes, odontomas e fibro-odontomas 

ameloblásticos. As lesões mais frequentemente associadas a caninos inclusos, foram, 

segundo este estudo, o cisto dentígero e tumores odontogénicos adenomatóides. A 

maioria das lesões dos maxilares associadas a dentes inclusos aparecem nos 

homens, no entanto, uma predileção feminina significativa foi encontrada para tumores 
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odontogénicos adenomatóides e tumores odontogénicos epiteliais calcificados. Não foi 

detetada predileção de género para cistos odontogénicos calcificantes, fibro-

odontomas ameloblásticos e odontomas. Para estes autores quando os clínicos 

encontram uma lesão em íntima relação com um dente incluso ou impactado devem 

considerar primeiro essas entidades no diagnóstico diferencial pois ajudará os 

Médicos Dentistas a conseguirem diagnósticos mais precisos e a desenvolverem 

planos de tratamento mais corretos com base em radiografias dos pacientes. 

Embora os cistos dentígeros possam relacionar-se com qualquer dente incluso 

(“dentígero” significa “contendo um dente”, estes envolvem mais frequentemente o 

terceiro molar mandibular (65%), seguido dos caninos maxilares, terceiros molares 

maxilares e segundos pré-molares mandibulares. Ocorrem mais frequentemente em 

pacientes do género masculino entre os 10 e 30 anos de idade. 

 São cistos odontogénicos desenvolvidos a partir do epitélio e que envolvem a 

coroa de um dente incluso na junção de amelocementária (diagnóstico diferencial). As 

lesões pequenas geralmente são assintomáticas, no entanto, podem crescer até 

atingirem um tamanho considerável. Radiograficamente os cistos dentígeros revelam 

tipicamente uma área radiolúcida unilocular bem definida (com pelo menos 3 a 4 mm 

de diâmetro) perto da coroa de um dente não erupcionado. Devido ao seu padrão de 

crescimento lento ele tende a expandir-se para o limite cortical externo do maxilar 

envolvido. Este tipo de lesão pode apresentar três tipos de padrões radiográficos: 

central, lateral e circunferencial, sendo que a variedade central é o tipo mais comum. A 

variedade lateral geralmente está associada a um terceiro molar mandibular 

mesioangulado impactado e na variante circunferencial o cisto envolve a coroa e vai-

se estendendo ao longo da raiz.(48) A nível de diagnóstico a exérese da lesão e a 

análise histopatológica da peça cirúrgica são fundamentais na correta identificação de 

um de cisto dentígero uma vez que este apresenta similaridade clínica e radiográfica 

com outras lesões nomeadamente o queratocisto odontogénico, o ameloblastoma e o 

tumor odontogénico adenomatóide.(47) O tratamento depende do tamanho da lesão, 

pelo que as de pequeno tamanho são removidas cirurgicamente na sua totalidade, 

geralmente sem grande dificuldade, enquanto os maiores, que tendem a gerar perda 

óssea extensa são tratados frequentemente pela técnica de marsupialização, aliviando 

a pressão interna da lesão e reduzindo gradualmente o espaço ocupado pelo cisto por 

aposição periférica de novo osso. São lesões que raramente recidivam quando 

totalmente removidas e as paredes bem curetadas, no entanto existem várias 

complicações potencialmente graves que se podem originar a partir do cisto dentígero, 
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tais como o ameloblastoma e o carcinoma (epidermoide, intraósseo) oriundos dos 

restos de epitélio odontogénico na parede do cisto.(6)  

Os tumores odontogénicos adenomatóides são lesões benignas que 

constituem aproximadamente 3% de todos os tumores odontogénicos.(49) São quase 

duas vezes mais comuns no género feminino e, geralmente, aparecem na segunda 

década de vida (média idade de 17 anos).(50) Cerca de 90% destes casos ocorrem na 

porção anterior dos maxilares sendo que mais de 60% dos tumores são encontrados 

na maxila enquanto 35% ocorrem na mandíbula. No que respeita as lesões maxilares, 

80% estão localizados na região anterior, 14% na região pré-molar e 6% na região 

posterior ou molar. Por sua vez 70% das lesões mandibulares ocorrem na região 

anterior, 27% na região pré-molar e muito poucos na região molar.(51) De acordo com a 

literatura, pelo menos 73% dos tumores odontogénicos adenomatóides ocorrem 

associados a um dente incluso ou impactado, sobretudo nos caninos maxilares (40% a 

60% dos casos), incisivos laterais e pré-molares mandibulares. Geralmente são 

assintomáticos e não excedem 1-3 cm em diâmetro.(51) À medida que o tumor 

aumenta, os dentes adjacentes podem ser deslocados, mas a reabsorção radicular 

dos mesmos é rara. Este tipo de tumor além de poder inibir a erupção do dente em 

causa pode também provocar algum grau de expansão do maxilar envolvido sendo 

que, regra geral, a cortical externa é poupada. Radiograficamente, em 

aproximadamente 75% dos casos, esses tumores aparecem como uma imagem 

radiolúcida unilocular circunscrita que envolve um dente impactado, podendo 

apresentar focos radiopacos internos que se desenvolvem em aproximadamente dois 

terços dos casos.(47, 49, 50) 

Embora as lesões dos maxilares associadas a dentes inclusos ou impactados 

exibam características radiográficas variadas, a maioria delas apresenta-se 

primeiramente como uma lesão radiolúcida unilocular com potencial de evoluir para 

lesões multiloculares com bordos bem definidos. Algumas lesões podem conter focos 

radiopacos dentro da lesão radiolúcida, tal como acontece nos cistos odontogénicos 

calcificantes, tumores odontogénicos adenomatóides, tumores odontogénicos epiteliais 

calcificantes, fibrodomontomas ameloblásticos e odontoma, sendo que esta presença 

de padrões especiais de material radiopaco pode ajudar os clínicos a diferenciar este 

tipo de patologias.(48) 
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1.9. Diagnóstico de Caninos Maxilares Inclusos 

 

 O aspeto mais importante na prevenção da possível inclusão de caninos 

maxilares consiste na capacidade de reconhecer o mais precocemente possível a 

posição e o deslocamento dentário, de modo a prever uma possível falha na erupção 

destes dentes. Assim sendo, na anamnese é essencial observar a idade do paciente e 

os seus antecedentes familiares de agenesia ou retenções dentárias. A idade média 

da erupção de um canino maxilar é de 13 anos no género masculino e 12 anos e 3 

meses no género feminino, pelo que a capacidade de diagnosticar precocemente as 

mudanças de posição do canino durante a dentição mista (idade média de 8 anos) e, 

assim, evitar a inclusão destes dentes é extremamente útil para o Médico Dentista. 

O melhor momento para começar a avaliar o potencial de inclusão de um 

canino maxilar permanente é durante o período inicial de dentição mista, porque o 

diagnóstico precoce de uma anomalia dentária pode indicar um risco aumentado de 

aparecimento de outras anomalias, como a inclusão.(52) 

O diagnóstico de caninos inclusos baseia-se quer no exame clínico quer em 

exames radiográficos.(39, 52) 

 

1.9.1. Exame Clínico 

 

Apesar da importância dos exames imagiológicos na localização de caninos 

permanentes inclusos, em certos casos, é possível suspeitar a sua posição durante o 

exame clínico através da inspeção e palpação da coroa, apesar da proeminência 

canina poder confundir-se com um canino incluso, ou ainda pela posição palatina da 

coroa do incisivo lateral adjacente (o canino incluso gera pressão na raiz do incisivo 

lateral no sentido vestibular e, consequentemente, a coroa move-se para palatino).(15)  

Os principais sinais, relacionados com a idade cronológica e dentária, que têm 

sido sugeridos como possíveis indicadores da inclusão de caninos maxilares 

permanentes são: atraso na erupção do canino permanente ou retenção prolongada 

do canino decíduo (após os 14 a 15 anos de idade), ausência da protuberância canina 

vestibular, ou por outras palavras, incapacidade de localizar a posição do canino 

através da palpação intraoral do processo alveolar), a presença de uma assimetria na 

protuberância canina observada igualmente durante a palpação alveolar, presença de 

uma protuberância palatina e erupção tardia, disto-inclinação ou migração do incisivo 

lateral adjacente.(8, 11, 39) De notar que a ausência de elevação da mucosa gengival em 

idades prematuras não deve ser tida como indicativo de inclusão. 
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Segundo Almeida et al (2001)(53), em cerca de 70% dos casos de caninos 

permanentes maxilares inclusos é possível senti-los à palpação. 

Apesar das evidências clínicas que alguns caninos maxilares inclusos 

possuem, sem sempre é possível efetuar um correto diagnóstico baseando-se apenas 

na inspeção visual e palpação, pelo que, para obtenção de um diagnóstico mais exato 

o exame clínico deve ser complementado com uma avaliação radiográfica. 

 

1.9.2. Exames Radiográficos 

 

Mediante todo um conjunto de complicações associadas à inclusão de um 

canino permanente maxilar, a sua correta localização é crucial, quer sob o ponto de 

vista de prevenção de problemas futuros, quer ao ajudar a determinar a viabilidade e 

acesso adequado para a abordagem cirúrgica, bem como a direção apropriada para a 

aplicação de forças ortodônticas.  

Diferentes métodos radiográficos têm sido descritos como auxiliares ao 

diagnóstico e planeamento pré-cirúrgico, ajudando o cirurgião na localização do canino 

e, portanto, a estabelecer a melhor via de abordagem.(54) É também fundamental a 

experiência clínica do operador no sucesso destes casos – por exemplo, ter o 

conhecimento de que a maioria dos caninos inclusos maxilares (aproximadamente 

85%) se encontra numa posição palatina e apenas 15% apresentam inclinação para 

vestibular (razão 1:3) é, sem dúvida, de extrema importância nos casos duvidosos 

(ainda que se deva recorrer à análise de tomografia computorizada ou tomografia 

computorizada 3D nestas situações).  

O conhecimento das estruturas anatómicas inerentes à inclusão de caninos e 

da densidade óssea maxilar constituem também marcantes ferramentas na 

experiência do cirurgião que contribuem para uma boa interpretação e resolução 

destes casos. 

Jacobs S. (1999)(55) descreveu as principais razões pelas quais é essencial 

localizar minuciosamente caninos inclusos maxilares:  

- é um princípio básico nunca extrair um dente bem posicionado a fim de se 

obter espaço para um dente mal posicionado (se um dente bem posicionado é 

preservado, o tempo de tratamento pode ser consideravelmente mais curto e o 

resultado será mais previsível, enquanto que se um canino mal posicionado for 

mantido e um dente bem alinhado extraído, o tempo de tratamento será prolongado e 

o resultado menos seguro). 
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- por erros de localização, pode ser efetuado cirurgicamente um retalho com 

descolamento em que, após efetuada a abordagem, é que se descobre que a 

intervenção foi feita no local errado. 

- o Médico Dentista deve ser capaz de prever o grau de dificuldade envolvido 

ao diagnosticar um canino incluso (expor um canino mal posicionado pode ser, em 

determinado casos, mais prejudicial para os dentes adjacentes do que extraí-lo). 

- se existirem condições clínicas adequadas e o diagnóstico for precoce, um 

canino permanente maxilar incluso pode ser induzido a entrar em erupção 

espontaneamente através da exodontia do respetivo canino decíduo, reduzindo a 

necessidade tratamentos de ortodontia e cirurgia oral futuros que acarretam riscos e 

custos associados.  

Várias exposições radiográficas intra e extraorais, incluindo vistas 

panorâmicas, periapicais, oclusais, visões postero-anteriores (mais úteis no 

prognóstico e na relação com o bordo inferior das órbitas) e telerradiografia de perfil 

têm sido utilizadas para ajudar a avaliar a posição de caninos inclusos.  

No que respeita as imagens bidimensionais, em termos radiológicos, a técnica 

“paralaxe” (mudança de imagem / tubo), descrita pela primeira vez por Clark (1910)(56), 

consiste no deslocamento aparente de uma imagem, em relação à imagem de um 

objeto de referência, causada por uma mudança real na angulação do feixe de raios X. 

Em Medicina Dentária, regra geral, o objeto de referência é a raiz de um dente 

adjacente. Assim sendo, imagem do dente mais afastada do tubo de raios X move-se 

na mesma direção que o tubo e a imagem do dente mais próxima do tubo de raios X 

move-se na direção oposta ao tubo. As mudanças de tubo podem ser realizadas no 

plano horizontal ou vertical. Normalmente, as radiografias periapicais são usadas nas 

ilustrações de uma mudança de tubo horizontal, porém as radiografias oclusais são 

superiores porque cobrem uma área maior, ou seja, o tubo pode ser movido muito 

mais entre as duas exposições, sendo mais fácil de determinar a mudança da imagem 

relativa à posição do canino maxilar incluso (frequentemente parte ou a totalidade da 

coroa ou a raiz do canino maxilar incluso não são capturadas numa ou em ambas as 

incidências das radiografias periapicais).(55) 

Tendo como base esta técnica, várias combinações têm sido utilizadas: 

- duas radiografias intraorais periapicais com diferentes ângulos no plano 

horizontal (Clark, 1910) 

- uma radiografia oclusal maxilar anterior e uma oclusal maxilar lateral (Southall 

e Gravely, 1989) 

- uma radiografia periapical e uma oclusal maxilar anterior (Rayne, 1969) 
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- uma radiografia panorâmica e uma oclusal maxilar anterior (Keur, 1986) 

Em 1986, Keur(57) descreveu uma mudança de tubo vertical usando uma 

radiografia panorâmica e uma radiografia oclusal. Na radiografia panorâmica o tubo de 

encontra-se posicionado atrás da cabeça do paciente formando ângulo de -7 ° 

relativamente ao plano oclusal e o sensor na frente da cabeça. No entanto, para 

auxiliar a interpretação desta técnica o tubo pode ser considerado na frente da cabeça 

com um ângulo efetivo de + 7 ° porque a relação da imagem do canino com a imagem 

do incisivo lateral permanece inalterada. Na radiografia oclusal é utilizada uma 

angulação de 60 ° a 65 ° em relação ao plano oclusal, existindo uma diferença efetiva 

de 53 ° a 58 ° entre as duas radiografias. Tal como na técnica de mudança horizontal, 

a imagem do canino que está mais longe do tubo de raios X move-se na mesma 

direção que o tubo. Esta técnica não é tão fácil de interpretar porque é mais difícil 

identificar os pontos adequados nos dentes de referência para verificar em que direção 

a coroa do canino incluso maxilar se moveu. Outros métodos envolvem o uso de uma 

telerradiografia lateral e uma posteroanterior ou telerradiografia lateral e radiografia 

panorâmica. 

Todas estas técnicas apresentam como principal limitação o facto de se 

visualizar o dente apenas em duas dimensões. Deste modo, têm sido introduzidas 

técnicas radiográficas tridimensionais, onde o plano profundidade foi acrescentado, 

tais como a Tomografia Computorizada (TC) e a Tomografia Computorizada de Feixe 

Cónico (CBCT).(58) 

 

1.9.2.1. Radiografias Periapicais 

 

O método tradicional de localização de dentes inclusos tem sido o uso de uma 

técnica intraoral bidimensional (2D), a radiografia periapical, indicada para mostrar os 

dentes individualmente e os tecidos em torno do ápice. Regra geral, cada imagem 

mostra entre dois a quatro dentes e fornece informações detalhadas não só sobre as 

peças dentárias, como o osso alveolar adjacente.(11, 59) 

As radiografias periapicais são as mais simples e com menor exposição à 

radiação, proporcionando imagens precisas e com qualidade de resolução que 

fornecem informações iniciais em casos de suspeita de inclusões dentárias.(60) Além 

disso, possibilitam a avaliação da presença e do tamanho do folículo dentário, a 

integridade da coroa e raiz do dente e o estado de exfoliação do canino decíduo. A 

avaliação bidimensional permite relacionar o canino com os dentes vizinhos, 

localizando-os no sentido mésio-distal ou ápico-coronal. Pelas limitações das imagens 
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a duas dimensões, a avaliação vestíbulo-lingual do canino tem que ser efetuada 

através de uma segunda imagem radiográfica idealmente realizada com a técnica de 

Clark. Esta consiste em duas radiografias tiradas com diferentes angulações no 

sentido mesiodistal (horizontal), mas mantendo o mesmo ângulo vertical.(31) Nesta 

técnica é utilizada a regra “SLOB” ou “Same-Lingual-Opposite-Buccal” cuja 

interpretação radiográfica consiste em: se, ao obter a segunda radiografia, o clínico 

move o tubo de radiação X em direção distal e nessa radiografia o dente em questão 

também se move distalmente, então o dente está localizado por palatino; 

consequentemente, se o canino incluso estiver localizado por vestibular, a coroa do 

dente move-se para mesial em relação à posição inicial da primeira radiografia.(11) 

Mediante o que foi anteriormente referido, apesar das radiografias periapicais 

proporcionarem uma boa visualização do dente incluso, hoje em dia constituem uma 

ferramenta de diagnóstico incorreta para a deteção de reabsorção radicular do incisivo 

adjacente pois a sua proximidade com os dentes adjacentes é pouco precisa. Também 

a informação na direção vestíbulo-palatina só pode ser obtida combinando diferentes 

projeções radiográficas que poderão prejudicar o paciente (o mais comummente 

encontrado é a integração da radiografia panorâmica e periapical com outras imagens 

bidimensionais como radiografias oclusais, laterais e postero-anteriores à cabeça). 

Além disso as radiografias intraorais apresentam um pequeno campo de visão e nos 

casos de caninos inclusos bilaterais são necessárias quatro radiografias periapicais 

para cada paciente, o que é atualmente considerado injustificado.  

Deste modo, a radiografia intraoral fornece representações bidimensionais de 

tecidos tridimensionais, pelo que se qualquer elemento da configuração geométrica de 

uma estrutura estiver comprometido, a imagem radiográfica pode ser falsa.  

 

 

1.9.2.2. Radiografias Oclusais 

 

A radiografia oclusal consiste numa técnica radiográfica intraoral em que o 

recetor de imagem é posicionado no plano oclusal. Pode ser realizada de acordo com 

várias projeções, mas o método mais frequentemente utilizado é o de Simpson em que 

o feixe fica perpendicular ao filme através da glabela. Se, na imagem produzida por 

esta técnica, a cúspide do canino estiver posicionada à frente de uma linha ideal que 

liga os ápices dos incisivos laterais, a posição será vestibular.(60)  

No que respeita a dose de radiação de duas radiografias oclusais é comparável 

com a de duas periapicais. 



1 INTRODUÇÃO 

57 
 

Atualmente existe pouca uniformidade na terminologia utilizada nas 

radiografias oclusais, porém de acordo com o Glossário de Padrões Britânicos para 

Termos Médico-Dentários existem projeções oclusais na maxila e na mandíbula:  

 

Projeções oclusais da maxila: 

 

 Oclusal padrão superior (ou anterior): revela a parte anterior da maxila e os dentes 

ântero-superiores 

 Oclusal oblíqua superior (ou posterior): mostra a parte posterior da maxila e os 

dentes póstero-superiores 

 Oclusal vértice (já não utilizada) 

 

Projeções oclusais da mandíbula: 

 

 Oclusal inferior a 90º (verdadeira): mostra uma vista plana dos dentes mandibulares 

e o pavimento da boca 

 Oclusal inferior a 45º (padrão): mostra os dentes ântero-inferiores e a região anterior 

da mandíbula 

 Oclusal oblíqua inferior: realizada para observação da glândula submandibular do 

lado de interesse 

 

Como anteriormente referido, as radiografias oclusais são vantajosas em 

relação às periapicais na localização de caninos inclusos maxilares e embora a técnica 

de mudança vertical do tubo entre duas radiografias oclusais seja mais fácil de 

interpretar do que entre uma radiografia periapical e uma oclusal, esta última 

combinação é a mais frequentemente escolhida. Isso ocorre porque a radiografia 

periapical, geralmente, é efetuada como uma radiografia inicial, pelo que essa 

combinação requer apenas uma exposição adicional, a radiografia oclusal. O mesmo 

poderá acontecer com a radiografia panorâmica, frequentemente solicitada na primeira 

consulta de Medicina Dentária.  

Apesar de constituir um meio radiográfico viável na localização vestíbulo-

palatina de caninos inclusos maxilares, a radiografia oclusal apresenta as mesmas 

limitações de qualquer técnica radiográfica bidimensional, limitações essas que 

poderão confundir o Médico Dentista no estabelecimento de uma via de abordagem 

correta e o menos invasiva possível. 
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1.9.2.3. Radiografias Panorâmicas 

 

A localização de caninos maxilares inclusos através da análise de radiografias 

panorâmicas é, talvez, a técnica mais popular e mais altamente utilizada por Médicos 

Dentistas. Como já referido, este é um dos exames radiográficos mais solicitados na 

primeira consulta de Medicina Dentária por se tratar de uma técnica simples, com uma 

dose de radiação relativamente baixa, particularmente nos aparelhos modernos, e por 

mostrar todos os dentes e as suas estruturas de suporte numa única imagem. O 

principal inconveniente desta técnica é que a imagem resultante é uma radiografia 

seccional produzida pelo movimento do aparelho e somente as estruturas dentro da 

área de corte são evidentes e estão em foco na imagem final. Além da interpretação 

ser mais complexa nestes casos, a área focal é projetada para ter um formato de 

“ferradura” correspondendo ao formato geral das arcadas dentárias, pelo que a 

qualidade da imagem é geralmente inferior às obtidas por outras técnicas intraorais.(59) 

Nas radiografias panorâmicas diversas variáveis podem ser analisadas para 

tentar diagnosticar corretamente a posição de caninos inclusos maxilares tais como a 

angulação, a ampliação e a sobreposição.(15) Se um canino estiver relativamente 

ampliado em comparação com os dentes adjacentes na arcada ou em relação ao 

canino contra lateral, então estará localizado mais próximo do tubo de radiação, isto é, 

por palatino, e se se encontrar relativamente diminuído, está localizado mais longe do 

tubo, portanto, por vestibular. Este método é mais eficaz quando o canino não está 

rodado, nem em contato com a raiz do incisivo adjacente, nem este último inclinado.(31) 

Ericson e Kurol (1988)(61) definiram um número de setores (ilustração 8) para 

localizar caninos inclusos através da análise de radiografias panorâmicas: setor 1 (se 

a ponta da cúspide do canino estiver entre a linha mediana interincisiva e o eixo longo 

do incisivo central), setor 2 (se a ponta da cúspide do canino estiver entre os longos 

eixos do incisivo central e lateral); setor 3 (se a ponta da cúspide do canino estiver 

entre o longo eixo do incisivo lateral e o longo eixo do primeiro pré-molar). De acordo 

com a ilustração 9, usaram o ângulo α para representar o ângulo formado entre a linha 

intermediária interincisiva e o eixo longo do canino e "d" como a distância 

perpendicular do pico da cúspide do canino incluso em relação ao plano oclusal. 

Concluíram que o risco de reabsorção da raiz do incisivo lateral aumenta em 50% se a 

cúspide do canino pertencer ao setor 1 ou 2 e se o ângulo α for maior do que 25º. 
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Ilustração 8 – Classificação por sectores de Ericson e Kurol (1988). (KUMAR S. et al, 2015 – 09-03-2018 

- Com autorização de autor)
(60)

  

 

A duração do tratamento é mais longa se o canino for encontrado no setor 1 e 

menor se pertencer ao setor 3 em relação ao setor 2. À medida que α aumenta, o grau 

de dificuldade do tratamento aumenta também. Outro dado importante que pode ser 

obtido através da interpretação de radiografias panorâmicas é que quando se verifica 

a sobreposição do canino com o incisivo lateral, tendo este último completado o seu 

desenvolvimento, pode ser um sinal de transtornos eruptivos do canino, sendo 

necessário adotar medidas preventivas para evitar a inclusão, como por exemplo, a 

exodontia do canino decíduo. 

Sudhakar S e Patil K. (2009)(62)  concluíram que uma única radiografia 

panorâmica pode servir como um indicador confiável para determinar a posição na 

direção vestíbulo-palatina dos caninos inclusos maxilares quando estes se encontram 

posicionados verticalmente a nível central e coronal. Quando se encontram na região 

mais apical é recomendável explorar a sua presença com outras modalidades 

radiográficas através de imagens convencionais ou, preferencialmente, 

tridimensionais. 

Katsnelson A. et al (2010)(15) concluíram que as radiografias panorâmicas têm 

uma alta sensibilidade e especificidade na determinação da posição de caninos 

inclusos maxilares e introduziram um método simples em que, no que respeita a 

angulação entre o longo eixo do canino e o plano oclusal, os casos com angulações 

superiores a 65° indicam uma posição vestibularizada do canino. 

Mason C. et al (2001)(31) estimaram que cerca de 90% dos caninos inclusos 

localizados por palatino podem ser diagnosticados corretamente com o método de 

ampliação, contudo apenas 46% dos caninos posicionados por vestibular com a 

paralaxe e 11% com a técnica da ampliação. Deste modo, a ampliação só é útil no 

diagnóstico de caninos posicionados por palatino. Se o canino estiver vestibularizado e 
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não for possível a sua palpação durante o exame clínico, é necessária pelo menos 

uma radiografia oclusal anterior superior. Uma vez que ambas as técnicas são 

insatisfatórias na localização de caninos inclusos localizados mais para vestibular, 

justifica-se efetuar exames radiográficos adicionais sempre que se suspeitar da sua 

existência e quando não são palpáveis. 

Ezoddini F. et al (2016)(63) concluíram que o uso de um segundo ângulo 

designado de β (obtido pela intersecção do longo eixo do canino incluso com o plano 

formado pela união do ponto mais anterior e inferior da segunda vértebra cervical 

bilateralmente) é um método apropriado para a localização de caninos maxilares 

inclusos, enquanto a ampliação e a sobreposição não eram métodos apropriados 

embora a superposição fosse melhor que a ampliação (ilustração 9). 

 

 

Ilustração 9 – Radiografia panorâmica com método de angulação para localização do dente 13 incluso. O 

ângulo β resulta da intersecção do longo eixo do canino com o plano formado pela união do ponto mais 

anterior e inferior da segunda vértebra cervical de ambos os lados (EZODDINI F. et al, 2016 – 09-03-2018 

- Com autorização de autor).
(63)

 

 

Nagpal A. et al (2009)(64) referem que é possível efetuar uma previsão correta 

da posição de caninos inclusos utilizando radiografias panorâmicas com diferentes 

ampliações em cerca de 80% dos casos, porém, aconselham que este método não 

seja utilizado de forma isolada. 

Outro método reportado para localização de caninos inclusos maxilares através 

da análise de radiografias panorâmicas é a do “ângulo reto” (utilizando a técnica do 

paralaxe), que envolve duas radiografias tiradas com um ângulo de 90º entre si de 

modo a que o canino possa ser localizado em três dimensões (por exemplo através de 

uma telerradiografia de perfil e uma posteroanterior ou telerradiografia de perfil e 

radiografia panorâmica). 
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1.9.2.4. Radiografia Cefalométrica ou Telerradiografia Lateral 

 

A radiografia cefalométrica é uma radiografia do crânio padronizada e 

reprodutível, amplamente utilizada em ortodontia par avaliar as relações entre os 

dentes e os maxilares e entre os maxilares e restante esqueleto facial.(59) 

Quanto estamos perante pacientes com idade entre os 8 a 9 anos os caninos 

maxilares podem facilmente ser localizados através de telerradiografia lateral. Esta 

técnica é útil para estabelecer a altura do dente incluso e a posição ântero-posterior da 

cúspide do canino em relação aos ápices dos incisivos, o que pode ser indicativo para 

determinar se a inclusão está em posição palatina ou vestibular. No entanto, esses 

dados podem ser enganadores no caso de caninos inclusos bilaterais devido à 

sobreposição dos dois dentes. 

O prognóstico e diagnóstico da posição do canino maxilar incluso através deste 

tipo de exame radiográfico é realizada através da intersecção do longo eixo do canino 

com uma linha perpendicular ao plano de Frankfurt sendo que: 

- as leituras abaixo de 10 ° são consideradas dentro da norma; 

- quando o ângulo está entre os 15 e 25 ° existe uma possibilidade aumentada 

de necessidade de tratamento; 

- quando o ângulo está entre os 25 e 45 ° a erupção espontânea é uma 

exceção e as dificuldades envolvidas no tratamento aumentam; 

-  um ângulo superior a 45 ° baixa probabilidade de erupção e reservas quanto 

ao sucesso de tratamento.(60, 65) 

As telerradiografias laterais (ilustração 10) constituem um dos métodos de mais 

difícil interpretação da posição de caninos maxilares inclusos devido à falta de 

informação relacionada com a inclusão não só pela sobreposição anteriormente 

referida nos casos de caninos inclusos bilaterais, mas porque apresentam as mesmas 

limitações que as imagens panorâmicas no diagnóstico da presença ou ausência de 

reabsorção radicular dos incisivos laterais adjacentes. 
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Ilustração 10 – Medição da posição do canino maxilar incluso em telerradiografia lateral. (KUMAR S. et 

al, 2015 – 09-03-2018 – Com autorização de autor)
(60)

 

   

1.9.2.5. Tomografia Computorizada e Tomografia Computorizada 

de Feixe Cónico 

 

 O método de ampliação anteriormente descrito e utilizado na interpretação de 

imagens bidimensionais tem sido criticado negativamente pelo seu baixo grau de 

precisão e, atualmente, é declarado como impreciso para o uso clínico. O método 

oclusal apesar de ter como resultado uma vista mais confiável, a quantidade de 

radiação necessária é questionável e criticada negativamente uma vez que vários 

órgãos na região da cabeça e pescoço são expostos à radiação. Deste modo, o 

método de paralaxe é o mais confiável na localização de caninos inclusos, 

comparativamente aos restantes métodos, e o paciente está exposto a uma menor 

dose de radiação (especialmente quando a radiografia inicial a partir da qual o canino 

foi diagnosticado pode ser uma das radiografias utilizadas). No entanto, com 

radiografias convencionais é impossível justificar a profundidade da inclusão, isto é, a 

distância do canino incluso da arcada.(66)  

Apesar do uso histórico de radiografias convencionais bidimensionais (2D), 

existem dois inconvenientes que limitam a informação obtida: a sobreposição 

anatómica das diferentes estruturas e a distorção geométrica. A fraca visibilidade e a 

falsa representação das estruturas podem, em última análise, afetar a localização e o 

planeamento do tratamento dos caninos inclusos na maxila. Como resultado, muitos 

profissionais recorreram hoje à tecnologia de imagem tridimensional (3D).(30, 67) 

Southall e Gravely (1989)(68) num estudo que descreveu a rotina de Médicos 

Dentistas com atuação em ortodontia e cirurgia oral revelou que 78% usavam mais de 

duas radiografias e 23% quatro ou mais radiografias para descrever a posição de um 

canino incluso e para o planeamento do tratamento, sendo que a tendência é 
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escolherem as técnicas com as quais estão mais familiarizados.(8) Não considerando a 

relação custo-benefício entre a informação fornecida e a exposição à radiação, os 

Médicos Dentistas podem expor o paciente a uma dose de radiação injustificada. 

Mesmo no que respeita a tomografia computorizada, atualmente o seu uso é limitado a 

indicações específicas, uma vez que também ela acarreta custos e doses de 

irradiação elevados. 

Como referido anteriormente, as imagens utilizadas rotineiramente para 

identificar dentes inclusos sofrem erros implícitos na técnica, pelo que, mais tarde, a 

aplicação da tomografia computorizada (TC) foi sugerida como o método que permitia 

uma visualização mais precisa destes casos. 

A tomografia consiste numa técnica especializada que produz radiografias que 

mostram somente um corte ou lâmina (“fatia”) do paciente. Assim sendo, cada 

tomograma mostra os tecidos dentro de um corte bem definido e em foco (plano focal) 

e, ao se adquirir múltiplos cortes, a informação tridimensional do paciente pode ser 

obtida. Originalmente os cortes eram obtidos nos planos sagital ou coronal, mas os 

equipamentos modernos já permitem tomografias noutros planos também. A 

tomografia convencional tem sido substituída na radiografia clínica pelo 

desenvolvimento da tomografia computorizada (TC).(59) 

A tomografia computorizada (TC) tem sido utilizada desde 1990 como uma 

alternativa para uma localização mais precisa de caninos inclusos e identificação das 

áreas de reabsorção radicular dos dentes adjacentes.(66) Mais recentemente foi 

introduzida a tomografia computorizada por feixe cónico ou Cone Beam (CBCT), 

método avançado mais promissor na localização exata de caninos inclusos, que 

possibilita a medição direta das inclinações transversais anteriormente não conseguida 

(sentido vestíbulo-lingual/ profundidade), identificação precisa de áreas de reabsorção 

radicular dos dentes adjacentes, permitindo selecionar uma técnica cirúrgica menos 

invasiva. Neste sentido, para os dentes inclusos, as projeções radiográficas com 

diferentes angulações de feixe podem ajudar obter imagens mais precisas e fiáveis da 

localização dente, embora a interpretação de "sombras" planas possa ser difícil devido 

à complexa anatomia das estruturas circundantes. Portanto, a informação radiográfica 

obtida nem sempre garante o planeamento mais adequado da intervenção cirúrgica e 

ortodôntica, além de que parece que não há informações precisas sobre possíveis 

patologias causadas pelo dente incluso como cistos e reabsorções radiculares.(66) 

Neste sentido, a introdução da tomografia computorizada com feixe cónico 

(CBCT) trouxe vantagens em relação à tomografia computorizada (TC) pois as 

imagens podem ser obtidas em menor tempo, com elevada resolução e com menor 
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dose de radiação e custo para o paciente. Com as recentes melhorias tecnológicas, a 

radiação utilizada pela CBCT é semelhante à usada na radiografia panorâmica. Além 

disso, as imagens de CBCT podem conter reconstruções 3D (ilustração 11) que 

ajudam o operador a ter uma imagem tridimensional aproximada à realidade, podem 

ser solicitadas com diferentes tamanhos: um pequeno (maxila ou mandíbula), médio 

(maxila e mandibula), ou campo de visão grande (face e crânio), sendo que à medida 

que o campo de visão aumenta, o mesmo ocorre com a dose de radiação. Por 

conseguinte, o exame deve incluir apenas as áreas de interesse de diagnóstico para 

minimizar a dose de radiação a que o paciente será exposto e seguir o princípio 

“ALARA” ou “as low as reasonably achievable” (tão baixo quanto razoavelmente 

atingível).(69)  

 

 

Ilustração 11 – Exemplo de reconstruções tridimensionais: vista frontal, oclusal e lateral direito e 

esquerdo. Cortesia do Dr. Dante Matuchita Filho. 

 

Segundo a AAOMR (2013)(1), a configuração de miliamperes deve ser a mais 

baixa e o tempo de exposição deve ser o mais curto possível. Uma varredura completa 

do rosto e do crânio (com campo de visão de 15 cm) pode ser tão baixa quanto 52 

mSv, a dose efetiva para uma radiografia panorâmica varia de 6 a 50 mSv e a série 

completa de radiografias bidimensionais é de 34,9 mSv. No entanto, ainda existem 
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grandes diferenças nas doses de radiação entre os diferentes dispositivos de feixe 

cónico. As seguintes diretrizes são sugeridas para o uso de CBCT: 

1. Imagem adequadamente de acordo com a condição clínica 

2. Avaliar o risco de dose de radiação 

3. Minimizar a exposição à radiação do paciente 

4. Manter competência profissional na realização e interpretação de CBCT’s.  

É também aconselhável evitar tirar radiografias convencionais bidimensionais 

se o exame clínico indicar que está indicado o estudo de CBCT para obtenção de um 

diagnóstico adequado e/ou planeamento do tratamento ou se um estudo CBCT 

recente estiver disponível. No caso de caninos maxilares inclusos, contidos nas 

anomalias dentárias de posição, está sempre indicado o estudo prévio de imagens de 

CBCT, seja a dificuldade de tratamento baixa, média ou elevada, e, se necessário, 

também durante o tratamento. Deste modo, pelo menos casos complexos e graves de 

caninos inclusos maxilares exigem CBCT para melhor visualização e planeamento 

cirúrgico preciso. A extensão do dano da raiz do dente adjacente, a quantidade de 

osso envolvendo cada dente, o tamanho do folículo e a exata localização vestíbulo-

palatina podem ser determinados a partir de imagens CBCT.  

Segundo um estudo de Haney E. et al (2010)(70) a comparação da imagem 

bidimensional com a imagem tridimensional de CBCT exibe uma divergência de 21% 

na localização no sentido mesiodistal e 16% no sentido vestíbulo-palatino. 

Botticelli S. et al (2010)(67) efetuaram um estudo em 27 pacientes com 39 

caninos inclusos no sentido de avaliar, respondendo a um questionário com imagens 

radiográficas, o grau de concordância entre os métodos radiográficos bidimensionais 

(radiografia panorâmica, telerradiografia e radiografias periapicais) e tridimensionais 

(CBCT). Quanto à localização do canino concluíram que no sentido mesiodistal o 

ápice do canino encontrava-se mais frequentemente na região do primeiro pré-molar 

nas radiografias 2D, enquanto nas 3D existia maior propagação. Também nos 

métodos bidimensionais a coroa do canino parecia posicionada a um nível mais alto 

no sentido vertical. No método 3D houve maior número de casos com sobreposição do 

canino com o incisivo lateral adjacente bem como maior número de incisivos laterais 

com reabsorções radiculares. Contrariamente ao descrito na literatura, nas imagens 

tridimensionais foram encontrados mais casos de caninos localizados mais para 

vestibular do que palatino. Houve concordância no que respeita a melhor qualidade 

das imagens do CBCT e quanto à estratégia de tratamento, apesar de existir 

concordância em 70,5% dos casos, as situações de discordância foram 

estatisticamente significativas (p<0,05): após avaliação das imagens 3D o número de 
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casos escolhidos para abordagem meramente observacional reduziu e o de 

intervenção ativa aumentou, sobretudo a expansão e manutenção de espaço, 

exposição cirúrgica e tração ortodôntica. 

Tsolakis A. et al (2018)(66) investigaram a fiabilidade de técnicas radiográficas 

convencionais (panorâmicas, oclusais e periapicais) na deteção da localização de 

caninos maxilares inclusos e a reabsorção em dentes adjacentes, utilizando o CBCT 

como “gold standard”. Concluíram que os métodos radiográficos convencionais 

demonstram um procedimento de diagnóstico mais subjetivo e menos preciso em 

comparação com as imagens do CBCT quer para localização da inclusão, quer para a 

identificação de reabsorções radiculares de dentes adjacentes, e que, em geral, o 

CBCT parece ser o único método de diagnóstico confiável e preciso para a localização 

exata tridimensional de caninos maxilares inclusos e a sua relação com estruturas 

adjacentes. 

Como já referido, têm sido propostas várias técnicas distintas para localização 

de caninos inclusos maxilares através do estudo de imagens de CBCT que passam 

por medidas angulares, medidas por sectores e medidas lineares. 

 Alqerban A. et al (2015)(12) avaliaram diferentes variáveis relacionadas a 

características específicas obtidas dos registros radiográficos tridimensionais, 

analisadas por um investigador. Essas variáveis foram categorizadas como variáveis 

relacionadas com o canino, medidas lineares em milímetros e medidas angulares em 

graus (ilustração 12, 13, 14 e 15). Concluíram que prever a probabilidade de inclusão 

de caninos maxilares baseada no CBCT é excelente, sendo a angulação entre o longo 

eixo do canino e o longo eixo do incisivo lateral em vista coronal, a distância da ponta 

da cúspide do canino ao plano oclusal numa vista sagital e a posição da coroa do 

canino foram as medidas mais fortes baseadas nas radiografias CBCT e que podem 

ajudar os ortodontistas e cirurgiões a identificar a probabilidade de inclusão, 

otimizando todos os aspetos inerentes à intervenção. 

 

 

Ilustração 12 - Imagens de CBCT transversais que ilustram linhas de referência de medidas lineares em 

milímetros: A- distância da ponta da cúspide do canino e do ápice até à linha média medida em vista 

axial; B- largura da coroa do incisivo lateral e do canino medido no sentido vestíbulo-palatino numa vista 
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sagital; C-comprimento do incisivo lateral medido numa vista sagital. (ALQERBAN A. et al (2015)– 

14.03.2018 – Com autorização de autor).
(12)

 

 

 

Ilustração 13 - Imagens transversais de CBCT que ilustram as linhas de referência de medidas lineares e 

angulares: A- distância da ponta da cúspide canina ao plano oclusal medido numa vista sagital; B- ângulo 

resultante da interseção da linha que passa pelo longo eixo do canino com o plano oclusal medido numa 

vista sagital; C- inclinação do incisivo lateral relativamente ao plano maxilar medido numa vista sagital. 

(ALQERBAN A. et al (2015) – 14.03.2018 – Com autorização de autor).
(12)

 

 

 

Ilustração 14 - Vista coronal de imagem de CBCT que ilustra linhas de referência de medidas angulares: 

A- ângulo entre o longo eixo do canino e a linha média; B- ângulo entre o longo eixo do canino e o longo 

eixo do incisivo lateral. (ALQERBAN A. et al (2015) – 14.03.2018 – Com autorização de autor).
(12)

 

 

 

Ilustração 15 - Exemplo de um modelo de prognóstico de probabilidade de inclusão de caninos maxilares 

bilaterais para uma paciente de 14 anos: A- posição das coroas dos caninos localizadas por palatino; B- 

distância da ponta da cúspide do canino direito ao plano oclusal (4,5 mm) numa vista sagital; C- distância 

da ponta da cúspide do canino esquerdo ao plano oclusal (6 mm) numa vista sagital; D- ângulos dos 

caninos direito e esquerdo em relação ao longo eixo dos incisivos laterais adjacentes numa vista coronal 

(29º e 43º, respetivamente). Segundo o modelo proposto pelos autores e apoiados numa regressão 
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logística multivariada, a probabilidade de impactação do canino direito é de 88% e do canino esquerdo é 

de 98%. (ALQERBAN A. et al (2015) – 14.03.2018 – Com autorização de autor).
(12)

 

 

Lai C.S. et al (2014)(71) num estudo que comparou dados de questionários 

respondidos por ortodontistas e Médicos Dentistas com atuação em cirurgia oral 

concluíram que a diversidade nas respostas dentro dos dois grupos na avaliação da 

localização no sentido vestíbulo-palatino de caninos inclusos maxilares, da reabsorção 

radicular dos dentes adjacentes e do tamanho do folículo varia entre leve a moderada. 

Ainda de destacar que as diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos de especialistas foram encontradas apenas na localização no sentido 

vestíbulo-palatino do canino, pelo que foi a razão mais frequente que justificou mais 

imagens radiográficas em 3D. Os cirurgiões orais foram os que mais vezes indicaram 

a necessidade de estudo de imagens tridimensionais. 

Kau CH. et al (2009)(72) desenvolveram um novo sistema de classificação 

tridimensional - índice KPG como um método para classificar e estimar a dificuldade 

de tratamento de caninos maxilares inclusos usando imagens de CBCT, sem medidas 

múltiplas de ângulos e distâncias e cuja fiabilidade e a reprodutibilidade foram 

comprovadas noutros estudos sendo considerado um índice fácil e eficaz. Contudo, a 

eficácia na estimativa do tempo de tratamento com base na pontuação do grau de 

dificuldade da inclusão é sempre difícil e ainda desconhecida. 

Alguns estudos e revisões sistemáticas relataram que a imagem de CBCT é 

claramente vantajosa no diagnóstico e planeamento de caninos inclusos.(30, 71, 73) 

Outros relataram que o CBCT permite que os ortodontistas melhorem as capacidades 

de diagnóstico e que seja mais preciso na localização dos caninos inclusos na 

maxila.(74) No entanto, não encontramos nenhuma revisão sistemática comparativa que 

tenha avaliado a diferença da informação produzida entre CBCT e imagens 

radiográficas convencionais na localização do canino incluso maxilar, eficácia dessas 

abordagens no planeamento do tratamento (seja ortodôntico, seja cirúrgico) e os seus 

resultados. 

Em suma, apesar da avaliação risco-benefício da imagem CBCT ainda ser 

controversa, a maioria dos autores defende que os exames imagiológicos 

tridimensionais atualmente disponíveis são imprescindíveis na elaboração do 

diagnóstico e confiança no plano de tratamento, pois além de comprovarem a 

presença do canino incluso maxilar, também auxiliam na sua localização no interior da 

maxila no sentido vestíbulo-palatino, cérvico-oclusal e mésio-distal. Além destes 

aspetos, permitem relacionar estes dentes com estruturas e dentes adjacentes, bem 
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como diagnosticar outros aspetos, como a formação e morfologia radicular, presença 

de cistos dentígeros, entre outras complicações inerentes. 

 

1.10. Opções Terapêuticas 

 

Uma das dificuldades dos Médicos Dentistas no diagnóstico de caninos 

maxilares inclusos é o estabelecimento de um adequado plano de tratamento que, 

regra geral, passa pela tração ortodôntica ou exodontia, consoante a posição e 

localização dos mesmos. Visto que os caninos determinam a oclusão, estabilidade, 

formato e função das arcadas(15, 54, 75), o tratamento de primeira escolha nestes casos 

de inclusão deverá passar pela tração ortodôntica. Porém, quer se trate deste 

procedimento ou de exodontia (nos casos de impossibilidade de tração) a abordagem 

cirúrgica pode ser efetuada por vestibular ou palatino do alvéolo, dependendo da 

localização do canino. O conhecimento exato da posição de um canino incluso 

contribui favoravelmente na decisão de se optar por um procedimento menos invasivo 

quando a exposição, tração ortodôntico-cirúrgica ou exodontia do mesmo são 

necessárias,(15) pelo que, neste trabalho, definiu-se uma posição vestibularizada 

aquela em que o canino se localiza mais próximo da cortical vestibular maxilar e 

inclinação palatina quando está mais próximo da cortical palatina. 

Várias são as opções que têm vindo a ser sugeridas para tratamento de 

caninos maxilares inclusos: 

manter o paciente sob observação (atitude expectante), 

tratamento intercetivo pela exodontia do canino decíduo, 

exposição cirúrgica, 

tração ortodôntico-cirúrgica, 

exodontia e reimplantação ou 

exodontia exclusivamente. 

Devem ser avaliados vários fatores previamente à tomada de decisão do 

tratamento, tais como:  

a idade do paciente, 

complexidade do tratamento,  

o estado dentário dos dentes adjacentes (saúde periodontal, endodôntica, 

forma e reabsorção), 

estado dentário do canino incluso, 

oclusão e a presença de qualquer outra condição que possa estar associada à 

inclusão como trauma,  
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cistos ou odontomas 

comprimento das arcadas. 

 

1.10.1. Atitude Expectante 

 

Após se diagnosticar um canino incluso maxilar e de se tomar a decisão de não 

realizar qualquer intervenção imediata, recomenda-se que a observação/ controlo seja 

periódica, clínica e radiográfica.  

Chawla S. et al (2011)(76) recomendam análise radiográfica a cada 18 a 24 

meses, para descartar possíveis sequelas patológicas já referidas.  

A decisão de controlar certos casos está relacionada com vários fatores: 

- o paciente recusa o tratamento ou está satisfeito com a sua aparência 

dentária; 

- não há evidências de reabsorção radicular dos dentes adjacentes ou outras 

patologias; 

- caninos inclusos severamente mal posicionados, que requerem intervenção 

com elevado grau de dificuldade, e que não apresentem evidência de patologia podem 

ser deixados in situ. Nestes casos o profissional que presta assistência contínua ao 

paciente deve realizar um exame clínico e radiográfico regularmente para garantir que 

o canino incluso não represente risco algum para o paciente.(77) 

A tomada de decisão pela atitude expectante não descarta a necessidade de 

estudar minuciosamente o caso e deve ser posta em prática apenas em casos 

pontuais e quando a intervenção ortodôntica e/ou cirúrgica estão contraindicadas. 

 

 

1.10.2. Exodontia do canino decíduo – tratamento intercetivo 

 

A inspeção clínica e a palpação do alvéolo na região dos caninos são 

recomendadas anualmente a partir dos oito anos de idade. A exodontia isolada do 

canino decíduo, se bem-sucedida, é um método simples e de baixo custo que poderá 

contribuir para a correção da inclusão de caninos, existindo ainda discrepâncias 

relativamente à percentagem média de casos em que ocorre correção total da má 

posição do canino. 

Parkin N. et al (2009)(78), numa revisão sistemática, constataram que nenhum 

ensaio clínico disponível satisfez adequadamente os critérios de inclusão necessários 

para a revisão e, como resultado, concluíram que não há evidências cientificamente 



1 INTRODUÇÃO 

71 
 

robustas para apoiar a exodontia do canino decíduo maxilar de modo facilitar a 

erupção do sucessor permanente. 

Os principais fatores que determinam a exodontia do canino decíduo para 

facilitar a erupção do seu sucessor permanente são: 

- O paciente deve ter entre 10 e 13 anos, com melhores resultados relatados 

na ausência de apinhamento; 

- A necessidade de manter espaço (ou mesmo criar espaço adicional); 

- Se o exame radiográfico não revelar melhorias na posição do canino incluso 

doze meses após a exodontia do canino decíduo, devem ser considerados 

tratamentos alternativos.(76) 

 

1.10.3. Exposição cirúrgica e tração ortodôntica 

 

Atualmente a exposição cirúrgica seguida de reposicionamento ortodôntico - 

tração ortodôntico-cirúrgica (ilustração 16) é considerada como o tratamento de 

primeira escolha em todos os casos onde seja clinicamente viável a obtenção de 

resultados previsíveis e bem-sucedidos. Tal escolha requer a cooperação entre 

cirurgião oral e o ortodontista e depende da posição e angulação do dente incluso, da 

duração do tempo de tratamento, da idade (idealmente durante a adolescência) e grau 

de cooperação do paciente, do espaço disponível na arcada (ilustração 17) e da 

presença de tecido gengival queratinizado.(76)  

 

 

Ilustração 16 - Exemplo de tração ortodôntico-cirúrgica do dente 13 de paciente do género masculino. 

Cortesia do Dr. Pedro Barreiros. 
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Como em todos os tratamentos ortodônticos, a cooperação e a motivação do 

paciente são fundamentais, a saúde oral geral deve ser boa, uma vez que o tempo de 

tratamento é, muitas vezes, prolongado.  

Os fatores que determinam o tratamento através da exposição cirúrgica 

seguida de tração e alinhamento ortodôntico de caninos permanentes inclusos são: 

- O caso não ser considerado adequado para exodontia intercetiva do canino 

decíduo; 

- Idades jovens (idealmente entre os 10 e 13 anos); 

- O paciente estar disposto a usar aparelhos ortodônticos fixos (necessidade 

frequente de primeiro criar espaço na arcada para o canino e, então, aplicação de 

forças de tração do mesmo); 

- O paciente estar motivado e tem boa saúde oral; 

- O grau de mau posicionamento do canino incluso não  ser grande o suficiente 

que torne o alinhamento ortodôntico impraticável (por exemplo, proximidade à linha 

média, inclinações superiores a 45º, posição muito alta/ acima dos ápices dos dentes 

adjacentes, angulações horizontais). 

 

 

Ilustração 17 - Manutenção do espaço de arcada obtido na região do 23 para tração ortodôntico-

cirúrgica. Caso clínico do IX Curso de Mestrado em Cirurgia Oral, FMDUP. 

 

É fundamental o Médico Dentista ter conhecimento das possíveis complicações 

que podem ocorrer devido à tração ortodôntico-cirúrgica, tais como: 

 insucesso por anquilose do canino, 

 reabsorção de dentes adjacentes, 

 mobilidade exagerada do canino permanente ou dentes adjacentes, 
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 problemas periodontais (bolsas periodontais por perda de aderência epitelial, 

retração gengival), 

- degeneração pulpar. 

 

1.10.4. Exodontia 

 

Nos casos em que não é possível executar a tração ortodôntico-cirúrgica o 

canino incluso deve ser extraído de modo a evitar problemas futuros e, para tal, deve 

fazer-se o estudo da inclusão e planeamento minucioso do procedimento cirúrgico de 

acordo com a posição do canino em termos verticais e no sentido vestíbulo-palatino, 

proximidade de estruturas anatómicas vizinhas e de acordo com a experiência do 

operador. 

A exodontia do canino incluso maxilar é mais frequentemente considerada 

quando a estética dentária é aceitável (contacto favorável entre o incisivo lateral e o 

primeiro pré-molar), quando o canino está gravemente mal posicionado, quando o 

tratamento ortodôntico está, por algum motivo, fora de questão, o autotransplante é 

inviável e nos casos em que existam alterações patológicas. 

Os principais fatores que determinam a exodontia do canino permanente 

incluso são os seguintes: 

- O paciente declina o tratamento ortodôntico ou está satisfeito com sua 

aparência dentária; 

- Existe evidência radiográfica de reabsorção radicular precoce de dente/s 

adjacente/s (sobretudo dos incisivos); 

- Há bom contacto entre o incisivo lateral e o primeiro pré-molar ou o paciente 

está disposto a receber tratamento ortodôntico para substituir o primeiro pré-molar 

pelo canino.(77) 

 

 

1.10.5. Autotransplante 

 

 O autotransplante é outra abordagem possível de caninos maxilares inclusos 

extremamente mal posicionados quando existe espaço na arcada para o seu 

reposicionamento no alvéolo. Apesar de ser uma opção que acarreta uma alta 

frequência de reabsorção radicular, hoje em dia é possível a sua execução com 

melhores resultados utilizando técnicas cirúrgicas mais meticulosas e atraumáticas 
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associadas à estabilização do dente transplantado. Ainda assim o prognóstico a longo 

prazo (> 5 anos) dos caninos inclusos transplantados parece não ser muito favorável. 

 Os fatores que determinam considerar o transplante de caninos permanentes 

são os seguintes:  

 - O transplante apenas deve ser considerado se outro possível tratamento falhe 

ou seja considerado inadequado; 

 - O paciente não está disposto a usar aparelhos ortodônticos; 

 - O posicionamento do canino não é favorável à sua correta colocação na 

arcada;  

 - Há espaço suficiente e adequado na arcada para o osso alveolar aceitar o 

dente transplantado; 

 - O prognóstico deve ser bom para o canino ser transplantado (sem evidência 

de anquilose - melhores resultados são obtidos se a exodontia for executada com 

trauma mínimo); 

 - O estado de formação da raiz é favorável (mais de 3/4 da raiz formada e o 

ápice ainda aberto para manter a vitalidade pulpar). Quando o ápice do canino 

transplantado está completamente formado é aconselhável efetuar obturação 

retrógrada do canino durante a intervenção do autotransplante para posteriormente se 

efetuar o tratamento endodôntico.(77) 

 

1.11. Objetivos do estudo 

 

Mediante o que até hoje se sabe, o presente trabalho teve como objetivo 

principal responder à seguinte questão: 

 “Estarão os Médicos Dentistas que não solicitam imagens tridimensionais a 

selecionar uma correta via de abordagem cirúrgica, no sentido vestíbulo-palatino, nos 

casos de caninos maxilares inclusos? Profissionais mais experientes selecionam mais 

vezes a via de abordagem precisa, mesmo baseando-se na análise de imagens 

bidimensionais?” 

Com a resposta a esta questão conseguir-se-á, ainda, verificar se o uso de 

imagens 2D e 3D em casos de caninos maxilares inclusos pode produzir diferentes 

diagnósticos e planos de tratamento para o mesmo paciente. Sabendo-se que as 

variações dentárias individuais afetam a determinação da posição de um canino 

maxilar incluso no sentido vestíbulo-palatino, é possível confirmar que as imagens 

volumétricas tridimensionais fornecem informações mais fidedignas, essenciais ao 
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diagnóstico e plano de tratamento que, em última análise, originam resultados mais 

bem-sucedidos e, portanto, melhor atendimento aos pacientes. 

Simultaneamente, os objetivos secundários a que nos propusemos responder 

foram: 

I. A experiência clínica do operador, quer no que respeita ao número de anos de 

prática clínica, quer à especialidade ou área preferencial de atuação em 

Medicina Dentária influenciam o correto diagnóstico de posição do canino incluso 

maxilar? 

 

II. Profissionais de Cirurgia Oral pedem mais vezes CBCT do que os de 

Ortodontia? Deve pedir-se CBCT em todos os casos para diagnosticar a posição 

precisa no sentido vestíbulo-palatino de caninos inclusos maxilares?  

 

III.  Qual o grau de concordância entre o diagnóstico de posição efetuado por análise 

de imagens 2D e efetuado com recurso a imagens 3D? Há diferenças na 

localização no sentido vestíbulo-palatino de caninos inclusos maxilares segundo 

a especialidade? 

 

IV.  Para um grau de confiança de 95%, qual o grau de concordância entre os dois 

observadores que analisaram as imagens 3D? 

 

Para dar resposta às questões de investigação anteriormente referidas desenhou-

se um estudo com a seguinte estrutura: 

 

Esquema 1 – Estrutura geral da investigação. 

Definição dos Objetivos de Investigação 

Pesquisa Bibliográfica 

Seleção dos Casos Clínicos 

Questionários Online 

Análise 3D por 2 observadores 

Processamento de Dados/ Resultados 

Discussão 

Conclusões 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Pesquisa bibliográfica de apoio à investigação 

 

Foi realizada uma revisão da literatura tendo como suporte palavras-chave 

associadas à questão principal e aos objetivos a que nos propusemos responder. 

Assim, optou-se por efetuar duas pesquisas, uma principal (tabela 4 e 5) e outra 

complementar (tabela 6), até 19 de Fevereiro de 2018, nas bases de dados eletrónicas 

Pubmed/ MEDLINE® e BIREME/OPAS (Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde/ Organização Pan-Americana da Saúde) associada 

ao Portal Regional da BVS. Ambas as pesquisas foram realizadas na língua inglesa, 

incluindo todo o tipo de publicações e sem restrição de limites temporais. Para tal, 

foram utilizadas diversas combinações de termos medicamente reconhecidos (MeSH) 

interligados por operadores booleanos como “AND” e “OR” em ambas as bases de 

dados. 

Os artigos incluídos na bibliografia do presente estudo foram selecionados por 

um único investigador (M.L.L), tendo-se optado pelos que possuíam maior potencial de 

relação com a pergunta principal de investigação. A Tabela 5 apresenta os artigos 

incluídos no estudo resultantes da pesquisa principal. 

De seguida foi efetuada uma pesquisa complementar à pesquisa principal, com 

a última pesquisa 19 Fevereiro de 2018. Esta foi executada na base de dados 

PubMed, sem limites temporais, de modo a obter informação suplementar relativa a 

características da inclusão, etiologia, manifestações clínicas, complicações clínicas 

associadas, tratamentos disponíveis e normas recentes acerca de análises 

imagiológicas auxiliares de diagnóstico e planeamento pré-cirúrgico do paciente 

candidato a tração ortodôntico-cirúrgica ou exodontia. A Tabela 6 inclui os critérios de 

pesquisa utilizados e o número de artigos selecionados.  

Os restantes artigos científicos apresentados na bibliografia foram encontrados 

a partir dos artigos que serviram de apoio à investigação, de modo a garantir que cada 

citação fosse devidamente referenciada, isto é, pelos autores e artigos originais. 

Foram também incluídos nas referências bibliográficas alguns livros(2, 6, 7, 9, 22-24, 

26, 29, 40, 47, 59), links(25, 79, 80), devidamente identificados e com data de acesso e teses 

académicas(17, 81). 
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Tabela 4 - Pesquisa Principal: Base de dados, palavras-chave, filtros e número de artigos selecionados. 

Pesquisa Principal 

Base de Dados Combinação de Palavras-chave 

PubMed/MEDLINE 

(maxillary canines) AND (impaction OR impacted) AND (two 

dimensional AND three dimensional x ray) 

(n=96) 

Filtro: Humanos 

(n=72) 

Leitura do Título 

(n=10) 

Leitura do Resumo 

(n=8) 

Leitura do Texto 

(n=7) 

BIREME/OPAS 

(tw:(teeth, canine)) AND (tw:(impacted)) OR (tw:(unerupted)) AND 

(tw:(orthopantomogram)) OR (tw:(radiography, panoramic)) AND 

(tw:(CBCT)) OR (tw:(cone beam computed tomography)) OR (tw:(3D)) 

OR (tw:(three dimension)) 

(n=79) 

Filtro: Humanos 

(n=77) 

Filtro: Língua Inglesa 

(n=64) 

Leitura do Título 

(n=7) 

Leitura do Resumo 

(n= 5) 

Leitura do Texto e Exclusão por repetição 

(n=3) 

n – número de artigos científicos 
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Tabela 5 - Artigos incluídos na pesquisa principal. Autor, ano e título. 

Base de 
Dados 

Artigos Incluídos no Estudo 

Autor Ano Título 

PubMed/ 

MEDLINE 

 Botticelli et al
(67)

 2011 
Two- versus three-dimensional imaging in subjects 

with unerupted maxillary canines. 

Alqerban et al
(83)

 2011 

Comparison of two cone beam computed 

tomographic systems versus panoramic imaging for 

localization of impacted maxillary canines and 

detection of root resorption. 

Wriedt et al
(84)

 2012 
Impacted upper canines: Examination and treatment 

proposal based on 3D versus 2D diagnosis. 

Alqerban et al
(73)

 2013 

Pre-surgical treatment planning of maxillary canine 

impactions using panoramic vs. cone beam CT 

imaging. 

Lai et al
(71)

 2014 

Localization of impacted maxillary canines and root 

resorption of neighbouring teeth: a study assessing 

the diagnostic value of panoramic radiographs in two 

groups of observers. 

Alqerban et al
(85)

 2014 

Orthodontic treatment planning for impacted 

maxillary canines using conventional records versus 

3D CBCT. 

Al-Homsiet al
(86)

 2015 

An Evaluation of Inter- and Intraobserver Reliability 

of Cone beam Computed Tomography- and Two 

Dimensional-based Interpretations of Maxillary 

Canine Impactions using a Panel of Orthodontically 

Trained Observers. 

BIREME/ 

OPAS 

Sudhakar et al
(62)

 2009 
Localization of impacted permanent maxillary canine 

using single panoramic radiograph. 

Nagpal et al
(64)

 2009 
Localization of impacted maxillary canines using 

panoramic radiography. 

Jacobs et al
(55)

 1999 
Localization of the unerupted maxillary canine: how 

to and when to. 
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Tabela 6 - Estrutura da pesquisa complementar: palavras-chave, critérios e número de artigos 

selecionados. 

Base de Dados: PubMed 

“maxilla AND tooth, canine AND ("tooth, impacted" OR "tooth, unerupted")” 

n=661 

Filtro: humanos 

n=650 

Leitura do título 

n=48 

Leitura do resumo 

n=32 

Leitura do texto e remoção de artigos repetidos 

n=23 

 
(3, 10-13, 15, 19, 20, 30-34, 38, 42, 43, 45, 54, 66, 68, 70, 78, 87)

 

 

 

2.2. Recolha de Casos Clínicos 

 

Foram recolhidos aleatoriamente 32 casos clínicos de caninos maxilares 

inclusos unilaterais e bilaterais pertencentes a pacientes não sindrómicos, com idade 

mínima de 13 anos, de clínicas privadas, de acordo com critérios da tabela 7. 

 

Tabela 7 - Critérios de inclusão e exclusão dos casos clínicos utilizados para a investigação. 

Critérios de Inclusão no Estudo Critérios de Exclusão no Estudo 

 Caninos maxilares inclusos unilaterais ou 

bilaterais; 

 Casos com radiografia panorâmica, 

telerradiografia e CBCT; 

 Exames tridimensionais disponíveis em 

formato digital. 

 Idade mínima dos pacientes: 13 anos 

 Casos de caninos inclusos mandibulares; 

 Casos de caninos inclusos maxilares sem os 

três exames imagiológicos; 

 Exames radiográficos tridimensionais 

disponíveis apenas em papel ou película 

 Idade dos pacientes inferior a 13 anos 
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Foram excluídos 2 casos por não ter sido possível a recolha dos exames 

tridimensionais em formato digital. Deste modo, foram incluídos no estudo 30 casos 

clínicos de caninos inclusos maxilares, 20 do género feminino e 10 do género 

masculino, seguindo os critérios de inclusão anteriormente referidos 

Nos casos de caninos inclusos bilaterais foi escolhido em cada caso apenas 

um canino, de modo a perfazer 15 do lado esquerdo e 15 do lado direito. 

 

 

2.3. Análise das imagens bidimensionais e preenchimento de um questionário 

 

Os casos selecionados foram codificados com numeração cardinal de 1 (um) a 

30 (trinta), de modo arbitrário, a fim de defender a privacidade dos pacientes e garantir 

a impossibilidade destes serem identificados. 

Numa segunda fase foi elaborado um questionário online, na plataforma 

“Google Forms” (Anexo 2) com os 30 casos clínicos. Para cada caso estava referido o 

dente em questão de acordo com a nomenclatura FDI (13 ou 23) e estavam 

apresentadas as respetivas radiografias panorâmicas e telerradiografia. O questionário 

foi divulgado de forma digital entre Novembro de 2017 e Maio de 2018 a Médicos 

Dentistas inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas, Portugal, que, de forma 

voluntária, aceitaram participar e colaborar no presente estudo.  

O questionário (https://goo.gl/forms/nY4RwPuZu7b9hOcg2) é composto por 

duas secções distintas: a primeira constituída por questões de caráter pessoal, tais 

como o número da cédula profissional (a fim de garantir que apenas Médicos 

Dentistas credenciados participaram no estudo), anos de prática clínica, atuação 

preferencial em Medicina Dentária, especificando casos de ortodontia e cirurgia oral 

(áreas que mais lidam com casos de caninos inclusos), hábito de solicitar exames 

imagiológicos tridimensionais complementares de diagnóstico em casos de caninos 

inclusos e, em caso negativo, qual o motivo para não o fazerem. Por questões de 

facilidade de nomenclatura, foram utilizados os termos “Ortodontistas” e “Cirurgiões 

Orais” sempre que nos referimos aos profissionais que atuam nessas áreas. Na 

segunda parte cada profissional teve que analisar as duas imagens bidimensionais de 

cada um dos trinta casos e, presumindo que nenhum canino era palpável, responder 

às questões colocadas. 

Todas as respostas foram registadas automaticamente e guardadas pela 

plataforma digital, não sendo possível submeter mais do que uma resposta por 

profissional.  
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2.4. Estudo do CBCT  

 

Numa terceira fase os responsáveis pela investigação analisaram cortes 

paraxiais das tomografias computorizadas dos casos clínicos selecionados. As 

imagens 3D de cada paciente estavam já disponíveis e nenhuma delas foi realizada 

propositadamente para os desígnios deste estudo. 

Assim, cada caso clínico recebeu um código numérico aleatório e foi submetido 

a avaliação por dois Médicos Dentistas, ambos com área de atuação preferencial em 

Cirurgia Oral, mas com diferente experiência clínica: um no final da sua pós-graduação 

em Cirurgia Oral e outro Especialista pela Ordem dos Médicos Dentistas em Cirurgia 

Oral. 

As imagens 3D foram numeradas segundo a numeração previamente atribuída 

no questionário e nenhum dos observadores teve acesso nem às imagens 2D nem a 

outros cortes 3D do mesmo canino. 

As medições foram realizadas num gabinete de Medicina Dentária de uma 

clínica privada e os observadores utilizaram o mesmo computador HP –TouchSmart 

Elite 73320 All-in-One (tabela 8) e programa para análise das imagens 3D - Planmeca 

Romexis 2.9.2.R (Versão de 22-02-2012). Foi utilizado o modo de visualização 1:1, 

para analisar os cortes paraxiais que evidenciavam cada canino incluso. Essa mesma 

análise foi executada separadamente de modo a garantir a ausência de eventuais 

influências entre observadores. 

 

Tabela 8 – Caraterísticas do monitor 21.5-inch diagonal widescreen WLED display do computador HP 

TouchSmart Elite 7320 All-in-One PC. 

Resolução de Ecrã* 1920 x 1080 (16:9) - fullHD 

Brilho* 250 nits 

Rácio de Contraste* 1000:1 

Taxa de atualização do ecrã* 5 ms 

Ângulo de visualização* Até 170º na horizontal e 160º na vertical 

Tamanho do Ecrã* 21,5´ 

Número de Série* CZC207BXHG 

* (Especificações fornecidas pelo fabricante)
(80)
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Para cada caso foi escolhido em conjunto o corte paraxial que melhor 

evidenciava a coroa do canino incluso maxilar e a sua relação com o dente adjacente, 

corte esse utilizado para ambos os observadores efetuarem a análise de três 

componentes:   

1- Distância da ponta da cúspide do canino à cortical externa palatina 

(indicada a vermelho nos Anexos 4,5,6 e 7); 

2- Distância da ponta da cúspide do canino à cortical externa vestibular 

(indicada a verde nos Anexos 4,5,6 e 7); 

3- Posição relativa da coroa do canino em relação ao longo eixo do dente 

adjacente, seja este um incisivo ou pré-molar (longo eixo do dente 

evidenciado com traçado a azul nos Anexos 4,5,6 e 7). 

Todas as imagens selecionadas foram medidas em milímetros, tendo como 

base uma calibração prévia pela escala fornecida no CBCT, garantindo assim que as 

medidas eram reais. No fim, para cada caso, foi definida a via de abordagem 

(vestibular ou palatina) mais precisa de acesso ao canino, seja para fins de tração 

ortodôntico-cirúrgica, seja para exodontia, tendo como suporte os três componentes 

analisados. Foi utilizada a técnica de aproximação da coroa do dente à cortical óssea 

vestibular ou palatina e a posição relativa da coroa do canino em relação ao longo eixo 

do dente adjacente, no sentido vestíbulo-palatino (seja o dente adjacente um incisivo 

ou pré-molar). A abordagem estabelecida constituiu o gold standard deste estudo que 

serviu para confirmar ou refutar a abordagem escolhida nos questionários pelos 

Médicos Dentistas, em que a escolha da via de abordagem foi feita apenas tendo 

como a análise de imagens convencionais bidimensionais. 

 

2.5. Análise estatística 

 

Após recolha de todos os questionários, os dados foram analisados e 

registados em duas bases de dados (uma para os resultados obtidos no questionário e 

outra para os resultados do gold standard/ análise 3D) no Programa Microsoft Excel®. 

De seguida, os dados foram analisados no SPSS® - Statistical Package for the Social 

Science, versão 23, e os testes estatísticos foram avaliados ao nível de significância 

de 0,05 (p=0,05).  

A amostra é constituída por 80 (oitenta) Médicos Dentistas portugueses, 

inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas, que voluntariamente responderam ao 

questionário online. Os 30 (trinta) dentes caninos serviram para definir o gold standard. 

Os cálculos para determinar o tamanho e potência da amostra foram realizados na 
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aplicação G*Power, versão 3.1.2, usando um teste unilateral à média: diferença de 

uma constante, tomada como 0,5.  

A descrição das variáveis qualitativas foi feita recorrendo a contagens e 

frequências relativas, em percentagem, enquanto para as variáveis quantitativas a 

descrição foi feita através dos indicadores estatísticos comummente utilizados (média 

e desvio-padrão) dado que todas as variáveis quantitativas analisadas eram 

normalmente distribuídas, mesmo quando existiam outliers, quer globalmente quer por 

subgrupos de análise, segundo verificado com o teste de Shapiro-Wilk. As estimativas 

feitas para a população foram determinadas com 95% de confiança. Deste modo, 

sempre que se pretendeu averiguar acerca de possíveis associações entre variáveis 

qualitativas, foi usado o teste Exato de Fisher de modo a garantir que as regras de 

Cochrane eram cumpridas; nas variáveis quantitativas aplicou-se a ANOVA a 1 fator 

para comparar subgrupos (sempre em número maior do que 3). 

A confiabilidade das medições efetuadas pelos dois observadores foi avaliada 

pelo índice de concordância ou reprodutibilidade e, no presente estudo, foi utilizada a 

estatística Kappa de Cohen para o intervalo de confiança de 95%, que é baseada no 

número de respostas concordantes, ou seja, no número de casos cujo resultado é o 

mesmo entre os observadores. Tal fato requer a presença mínima de dois 

observadores e que estes observem o mesmo fato, nas mesmas condições, mas que 

o façam independentemente. O Kappa mede, portanto, o grau de concordância entre 

observadores além do esperado tão-somente pelo acaso. Tem um valor máximo de 1, 

que foi o obtido pela concordância intra-observador do observador 1, que representa a 

total concordância/ máxima e próxima de 1 (k = 0,902) no observador 2 e inter-

observadores. Quando o valor é próximo ou até abaixo de 0 (zero) indica que não 

houve concordância. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Caraterização do Caninos Maxilares Incluídos no Estudo 

 

Os 30 caninos maxilares inclusos constituíram o objeto de estudo, tanto para a 

análise 2D, como para a análise 3D que serviu como gold standard. O gráfico 1 

caracteriza cada um deles de acordo com a sua localização na maxila (lado esquerdo 

e lado direito). Verificou-se que a percentagem de casos foi igual para ambos os lados, 

isto é, 15 caninos maxilares do lado direito (correspondente ao dente 13) e 15 caninos 

maxilares do lado esquerdo (correspondente ao dente 23). 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos caninos maxilares inclusos de acordo com a sua localização na maxila (lado 

esquerdo e direito). 

 

Segundo o gráfico 2, 20 dos caninos incluídos corresponderam a indivíduos do 

género feminino (67%) e 10 do género masculino (33%). 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos caninos maxilares de acordo com o género. 
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Foram analisados cortes paraxiais de imagens 3D dos 30 caninos maxilares 

por dois observadores. O Anexo 7 representa as medições efetuadas por cada um dos 

observadores em dois tempos e a via de abordagem cirúrgica mais precisa 

estabelecida para cada canino maxilar. Essa via de abordagem por eles definida foi 

considerada a mais exata e serviu como meio de comparação com as abordagens 

escolhidas nos questionários – gold standard. 

 

3.2. Análise descritiva dos resultados obtidos no questionário  

 

A amostra foi constituída por 80 Médicos Dentistas que, voluntariamente, 

responderam ao questionário online. O objetivo principal prendeu-se com a 

determinação da taxa de vias de abordagens cirúrgicas corretas/ taxa de acerto, feita 

pelos Médicos Dentistas, tendo-se observado que esta foi de aproximadamente 65% + 

18,26%, na globalidade. Nesta situação, e comparando a taxa de abordagens corretas 

observadas com a taxa de abordagens corretas ao acaso (50%), pode assumir-se que 

com um α=0,05 e 80 questionários analisados se atinge uma potência aproximada a 

100%. Dado que a taxa de vias de abordagem corretas é baseada na concordância 

entre a decisão dos Médicos Dentistas nos questionários e o gold standard, pareceu 

ser mais importante determinar a dimensão da amostra necessária a colher de forma a 

garantir que houvesse concordância. Isto porque, na sua ausência, não seria possível 

determinar a taxa de acerto dos Médicos Dentistas. Dessa forma, e de modo a garantir 

que o limite inferior do intervalo de confiança a 95% para a concordância fosse 

superior a 90%, esperando-se observar uma concordância medida pelo Kappa de 

Cohen de 95%, obteve-se um valor de n = 73*. Como é habitual, e de forma a garantir 

a obtenção de 73 questionários válidos, foram inquiridos mais 10% (7 casos), o que 

totalizou 80 respostas válidas aos inquéritos. 

*Fórmula usada: 𝑛 ≥ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑐 (
𝑘×(1−𝑘)×1,962

𝑘−0,92
; 0) + 1 

 

O gráfico 3 mostra a distribuição de Médicos Dentistas por anos de 

experiência/ prática clínica. 15 Médicos Dentistas (18,8%) tinham menos de 5 anos de 

experiência, 13 (16,3) tinham entre 16 a 25 anos de prática, 9 (11,3%) mais de 25 

anos e 43 (53,8%), a maioria, apresentava entre 5 a 15 anos de experiência. 
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Gráfico 3 – Distribuição da amostra de acordo com o intervalo de anos de experiência. 

O gráfico 4 apresenta a distribuição de Médicos Dentistas que responderam ao 

questionário por especialidade em Medicina Dentária. 34 colegas (42,5%) eram 

Generalistas, 24 (30%) Cirurgiões Orais, 18 (22,5%) Ortodontistas e apenas 4 (5%) 

referiram ter outra especialidade.  

 

Gráfico 4 - Distribuição de Médicos Dentistas de acordo com a especialidade. 

 

Relativamente ao pedido de CBCT, este é efetuado de acordo com a 

distribuição ilustrada no gráfico 5 e, quando não é pedido, ocorre pelos motivos 

indicados na tabela 9. 40 (50%) colegas referiram pedir CBCT em todos os casos de 

caninos maxilares inclusos, 30 (37,5%) apenas em casos duvidosos, 6 (7,5%) muito 

raramente e 4 (5%) nunca pedem. 
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Gráfico 5 – Distribuição de Médicos Dentistas de acordo com o pedido de CBCT. 

 

 Dos 40 (50%) dos colegas que nem sempre pedem CBCT 10 (12,5%) 

justificam que com 2 incidências apicais conseguem ter noção da posição do dente; 9 

(11,3%) porque consideram exames dispendiosos, 6 (7,5%) porque não querem 

submeter o paciente a mais radiação, 5 (6,3%) porque nem sempre conseguem 

adquirir a requisição dos MCD pelo Médico assistente e 10 (12,5%) justificam com 

outros motivos desconhecidos. 

 

Tabela 9 – Distribuição de Médicos Dentistas de acordo com o Motivo pelo qual não pedem CBCT nos 

casos de caninos maxilares inclusos. 

Motivo n (%) 

Exames dispendiosos 9 (11,3%) 

Não quero submeter o paciente a mais radiação 6 (7,5%) 

Com 2 incidências apicais consigo ter noção da posição do dente 10 (12,5%) 

Nem sempre se consegue a requisição dos MCD pelo Médico assistente 5 (6,3%) 

Outra 10 (12,5%) 

Peço sempre CBCT 40 (50,0%) 

Total 80 

 

No que respeita a via de abordagem cirúrgica, esta varia de caso para caso, 

estando a distribuição para cada uma das imagens apresentada no Anexo 8. 

Globalmente, e de acordo com os resultados dos questionários, a abordagem 

preferencial estabelecida pelos Médicos Dentistas é feita por via palatina (61 Médicos 
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7,5% 
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% Médicos Dentistas 
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Dentistas, 76,3%), sendo a abordagem para 16 (20,0%) dos Médicos feita por via 

vestibular. Nas 30 imagens avaliadas, 3 (3,8%) dos Médicos optaram pela abordagem 

vestibular em 15 delas e palatino nas restantes 15, tal como é possível verificar-se no 

gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição de Médicos Dentistas de acordo com a via de abordagem para cada caso/ canino 

maxilar incluso envolvido no questionário. 

O número de casos em que os Médicos Dentistas escolheram a via de 

abordagem mais exata/ correta variou entre 6 e 28, correspondendo a uma taxa de 

“acerto” que variou entre os 20% e os 93,3%. A taxa média de acertos (+ DP) foi de 

65,04% + 15,79%. Na tabela 10 é possível visualizar estas estatísticas, bem como a 

mediana e os percentis 25 e 75 da distribuição. 

 

Tabela 10 – Estudo estatístico para o Nº/% de abordagens corretas, abordagens por vestibular e 

abordagens por palatino. 

 n min - max média (DP) mediana [P25 - 

P75] Abordagens Corretas (Nº) 80 6 - 28 19,51 (4,74) 20 [16,5 - 23] 

Abordagens Corretas (%) 80 20 - 93,33 65,04 (15,79) 66,67 [55 - 76,67] 

 Abordagens Vestibular (Nº) 80 0 - 30 11,51 (6,15) 11 [8 - 14,5] 

Abordagens Palatino (Nº) 80 0 - 30 18,49 (6,15) 19 [15,5 - 22] 

Abordagens Vestibular (%) 80 0 - 100 38,38 (20,51) 36,67 [26,67 - 48,33] 

Abordagens Palatino (%) 80 0 - 100 61,63 (20,51) 63,33 [51,67 - 73,33] 
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3.3. Objetivo Principal 

 

“Estarão os Médicos Dentistas que não solicitam imagens tridimensionais 

a selecionar uma correta via de abordagem cirúrgica, no sentido vestíbulo-

palatino, nos casos de caninos maxilares inclusos? Profissionais mais 

experientes selecionam mais vezes a via de abordagem precisa, mesmo 

baseando-se na análise de imagens bidimensionais?” 

De acordo com a “análise de imagens bidimensionais”, tabela 11, os resultados 

mostraram que 35.5% das opções de abordagem foram erradas, independentemente 

das opções por “pedido de exame tridimensional na prática clínica quotidiana” – Anexo 

9. Isto porque quer os Médicos Dentistas tenham ou não o hábito de solicitar exames 

3D, nenhum dos que analisaram as imagens 2D dos trinta casos do questionário teve 

acesso às respetivas imagens tridimensionais. 

Apenas 4 dos Médicos Dentistas afirmaram nunca pedir TC ou CBCT, sendo 

que, nesta situação, a taxa da escolha correta da via de abordagem cirúrgica varia 

entre os 43,3% e os 83,3%, sendo a média (+ DP) de 65% (+ 18,26%). Assim, estima-

se, com 95% de confiança, que a taxa de abordagens corretas esteja compreendida 

entre os 18,26% e os 100%, para estes sujeitos. 

 

Tabela 11 – Percentagens obtidas de abordagens cirúrgicas corretas, para um intervalo de confiança de 

95%., tendo por base a análise das imagens bidimensionais presentes no questionário. 

Usa CT/CBCT? n 
Abordagens  
Corretas (%) 

Abordagens 
Erradas (%) 

IC 95% 

Sempre 40 64,75 35,25 49,94 - 79,56 

Casos duvidosos 30 66,00 34 49,05 - 82,95 

Raramente 6 62,22 37,78 23,43 – 100 

Nunca 4 65,00 35 18,26 - 100 

 80 ≈64,49 ≈35,50  

 
Apesar de a percentagem média de abordagens corretas ser semelhante, a 

variabilidade nos casos em que nunca ou raramente é pedido o exame 3D é muito 

maior que nas restantes situações. Porém, quando o Médico Dentista pede sempre ou 

em casos duvidosos consegue, em média, uma taxa de abordagem correta quase 

superior a 50%. 
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3.4. Objetivos secundários 

 

I. “A experiência clínica do operador, quer no que respeita ao número de anos de 

prática clínica, quer à especialidade ou área preferencial de atuação em Medicina 

Dentária influenciam o correto diagnóstico de posição do canino?” 

 

 

De acordo com o diagrama 1 e a tabela 12, não parece existir diferença 

estatisticamente significativa no número de escolhas da via de abordagem cirúrgica 

correta de acordo com a experiência (F(3,76) = 0,104; p = 0,958), isto é, o tempo de 

experiência profissional não tem influência na taxa de “abordagens corretas”, ou seja, 

é independente do tempo de experiência profissional.  

 

 

Diagrama 1 – Diagrama de extremos e quartis com o número de vezes em que Médicos Dentistas 

escolheram a vida de abordagem correta (nº de acertos) em função dos anos de experiência. 
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Tabela 12 - Estudo estatístico da relação entre número de anos de experiência dos Médicos Dentistas e a 

taxa de abordagens escolhidas corretamente/ nº de acertos. 

 
No entanto, como é possível verificar na tabela 13 e diagrama 2, a taxa de 

abordagens corretas parece depender da especialidade do Médico Dentista ou área 

preferencial de atuação (F(3,76) = 3,32; p = 0,024). Verificou-se que os Cirurgiões 

Orais escolheram significativamente mais vezes a via correta de abordagem de cada 

canino do que os Generalistas (p = 0,034), não existindo diferença estatisticamente 

significativa entre Cirurgiões Orais e Ortodontistas (p = 0,946) ou de outra 

especialidade (p = 0,297), ou ainda entre Generalistas e Ortodontistas (p = 0,215) ou 

Generalistas e outros especialistas (p = 0,977). 

 

 

 

 

 

 

 

 Anos de 
Prática 

n Min - Max média (DP) IC 95% p 

Abordagens 
Corretas 

(Nº) 

< 5 15 8 - 27 19,53 (5,22) 16,64 - 22,43 

0,958 

5 - 15 43 6 - 26 19,65 (4,73) 18,2 - 21,11 

16 - 25 13 7 - 28 18,85 (5,32) 15,63 - 22,06 

> 25 9 15 - 25 19,78 (3,6) 17,01 - 22,54 

Total 80 6 - 28 19,51 (4,74) 18,46 - 20,57 

Abordagens 
Corretas 

(%) 

< 5 15 26,67 - 90 65,11 (17,41) 55,47 - 74,75 

0,958 

5 - 15 43 20 - 86,67 65,5 (15,77) 60,65 - 70,36 

16 - 25 13 23,33 - 93,33 62,82 (17,73) 52,1 - 73,54 

> 25 9 50 - 83,33 65,93 (11,99) 56,71 - 75,14 

Total 80 20 - 93,33 65,04 (15,79) 61,53 - 68,55 
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Tabela 13 - Estudo estatístico da relação entre a especialidade dos Médicos Dentistas e a taxa de 

abordagens escolhidas corretamente/ nº de acertos. 

 Especialidade n Min - Max média (DP) IC 95% p 

Abord. 
Corretas 

(Nº) 

Cirurgia Oral 24 12 - 28 21,33 (4,26) 19,53 - 23,13 

0,024 

Ortodontia 18 14 - 26 20,56 (3,43) 18,85 - 22,26 

Generalista 34 7 - 26 17,97 (4,85) 16,28 - 19,66 

Outra Área 4 6 - 23 17 (7,62) 4,88 - 29,12 

Total 80 6 - 28 19,51 (4,74) 18,46 - 20,57 

Abord. 
Corretas

(%) 

Cirurgia Oral 24 40 - 93,33 71,11 (14,2) 65,12 - 77,11 

0,024 

Ortodontia 18 46,67 - 86,67 68,52 (11,45) 62,83 - 74,21 

Generalista 34 23,33 - 86,67 59,9 (16,15) 54,27 - 65,54 

Outra Área 4 20 - 76,67 56,67 (25,39) 16,27 - 97,06 

Total 80 20 - 93,33 65,04 (15,79) 61,53 - 68,55 

 

 

 

Diagrama 2 – Diagrama de extremos e quartis do número de vezes em que Médicos Dentistas 

escolheram a vida de abordagem mais exata/ correta (nº de acertos) em função da especialidade em 

Medicina Dentária. 
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II. “Profissionais de Cirurgia Oral pedem mais vezes CBCT do que os de 

Ortodontia? Deve pedir-se CBCT em todos os casos para diagnosticar a posição 

precisa no sentido vestíbulo-palatino de caninos inclusos maxilares?” 

 

 

A maioria dos Cirurgiões Orais pede sempre CBCT (75%), sendo pouco 

frequente que peçam apenas em casos duvidosos, enquanto que 55,6% dos 

Ortodontistas pedem sempre CBCT ou 27,78% em casos duvidosos. Existe 

associação entre a especialidade e o pedido de CBCT (p = 0,008), sendo que é mais 

provável que Cirurgiões Orais peçam sempre. Alguns Ortodontistas também pedem 

sempre CBCT, enquanto alguns da mesma especialidade o fazem raramente; Em 

contraste, nos Médicos Dentistas Generalistas, o pedido de CBCT é feito raramente ou 

apenas em casos duvidosos, enquanto os restantes (outros) nunca pedem exames 3D 

(tabela 14 e gráfico 7). 

 

Tabela 14 – Distribuição de Médicos Dentistas por especialidade e pedido de CBCT para estudo de 

caninos maxilares inclusos. 

Especialidade Sempre Casos duvidosos Raramente Nunca 

Cirurgia oral 18 (75%) 5 (20,83%) 0 (0%) 1 (4,17%) 

Ortodontia 10 (55,56%) 5 (27,78%) 3 (16,67%) 0 (0%) 

Generalista 10 (29,41%) 19 (55,88%) 3 (8,82%) 2 (5,88%) 

Outros 2 (50%) 1 (25%) 0 (0%) 1 (25%) 

Total 40 (50%) 30 (37,5%) 6 (7,5%) 4 (5%) 
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Gráfico 7 - Distribuição de Médicos Dentistas por especialidade/área preferencial de atuação de acordo 

com o pedido CBCT para estudo de caninos maxilares inclusos. 

 

III. Qual o grau de concordância entre o diagnóstico de posição efetuado por 

análise de imagens 2D e efetuado com recurso a imagens 3D? Há diferenças na 

localização no sentido vestíbulo-palatino de caninos inclusos maxilares 

segundo a especialidade? 

 

 

A concordância média observada é de 65,04%, com uma grande amplitude de 

variação (20% a 93,33%), tabela 15. É de esperar que o grau de concordância na 

população esteja entre os 61,63% e os 68,65%, com 95% de confiança. Como foi visto 

nos pontos I e II, esta concordância é independente do tempo de experiência mas não 

da especialidade do Médico Dentista. 
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Tabela 15 – Nível de concordância da correta via de abordagem cirúrgica baseada na análise de imagens 

2D e 3D. 

 

De acordo com a tabela 16 e o diagrama 3, há diferença no número de 

abordagens vestíbulo-palatino consoante a especialidade (F(3,76) = 3,39; p = 0,022). 

Os Cirurgiões Orais e Ortodontistas apresentam uma clara preferência pela 

abordagem palatina (respetivamente 65,56% e 70,74% das vezes), enquanto os 

Generalistas tendem a usar ambas as abordagens, com ligeira preferência para 

palatino (55,78% das vezes). Os outros especialistas tendem a preferir a abordagem 

vestibular (53,33% das vezes). A diferença tendencialmente significativa está entre os 

Ortodontistas e os Generalistas (p = 0,052). Não existe diferença estatisticamente 

significativa na abordagem preferencial entre os restantes pares de especialidades 

(Cirurgia Oral vs. Ortodontia: p = 0,832; Cirurgia Oral vs. Generalista: p = 0,251; 

Cirurgia Oral vs. Outro: p = 0,291; Ortodontia vs. Outro: p = 0,128; Generalista vs. 

Outro: p = 0,816). 

 

Tabela 16 - Percentagem de abordagens por palatino consoante a especialidade/ área preferencial de 

atuação em Medicina Dentária observada na amostra e estimada para a população, com 95% de 

confiança. 

 Especialidade n Min - Max média (DP) IC 95% 

Abordagens 
por Palatino 

(%) 

Cirurgia oral 24 33,33 - 100 65,56 (16,76) 58,48 - 72,63 

Ortodontia 18 40 - 93,33 70,74 (13,31) 64,12 - 77,36 

Generalista 34 3,33 - 93,33 55,78 (22,36) 47,98 - 63,59 

Outra 4 0 - 76,67 46,67 (33,44) -6,55 - 99,88 

Total 80 0 - 100 61,63 (20,51) 57,06 - 66,19 

 

 min - max média (DP) IC 95% mediana [P25 -P75] 

Abordagens 
Corretas 

(Nº) 
6 - 28 19,51 (4,74) 18,46 – 20,57 20 [16,5 - 23] 

Abordagens 
Corretas 

(%) 

20 - 93,33 65,04 (15,79) 61,63-68,65% 66,67 [55 - 76,67] 
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Diagrama 3 - Diagrama de extremos e quartis da percentagem de abordagens por palatino em cada uma 

das especialidades consideradas na amostra. A linha horizontal cruza nos 50%, observando-se que mais 

de 75% dos Médicos Dentistas de Cirurgia Oral ou Ortodontia preferem esta abordagem. 

 

 

IV. Para um grau de confiança de 95%, qual o grau de concordância entre os 

dois observadores que analisaram as imagens 3D? 

 

 Foi efetuada uma análise de concordância intra e inter-observadores tendo 

como base a via de abordagem palatina e vestibular dos caninos maxilares inclusos 

observados. 

 

 

Concordância intra-observador 

 

Na análise de concordância intra-observador compararam-se as medições 

efetuadas pelo investigador 1 em 2 sessões independentes (1ª medição e 2ª medição). 

Verificou-se que o observador 1 teve uma concordância observada de 100% entre os 
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dois tempos de medições que realizou (Kappa=1; p<0,001) – 7 orientações 

vestibulares e 23 palatinos, em qualquer uma das 2 avaliações (Tabela 16,17 e 18) 

A concordância do observador 2, entre as 2 medições por ele realizadas é de 

96,7% (na primeira medição aponta 7 orientações vestibular e 23 palatino, mas muda 

o sentido de uma das observações vestibular para palatino na segunda medição). 

Ainda assim, a concordância é bastante alta: k = 0,902 (IC 95%: 0,706 a 1,000), ou 

seja, há uma correlação muito forte entre as medições (Tabela 17,18 e 19) 

 

 

Concordância inter-observadores 

 

Verificou-se que a concordância entre os observadores 1 e 2, quer na primeira 

medição, quer na segunda, é de 96,7% (tabelas 17 e 18). Deste modo, a concordância 

é considerada bastante alta: k = 0,902 (IC 95%: 0,706 a 1,000), p<0,001 (tabela 17,18 

e 19), podendo-se assumir que houve reprodutibilidade dado que a correlação entre as 

medições realizadas por ambos os investigadores foi muito forte. 

 

 

Tabela 17 – Análise de concordância entre o observador 1 e 2 na primeira medição. 

 
Observador 2, Medição 1 

Total 
Vestibular Palatino 

Observador 1, 

Medição 1 

Vestibular n 6 1 7 

% 20,0% 3,3% 23,3% 

Palatino n 0 23 23 

% 0,0% 76,7% 76,7% 

Total n 6 24 30 

% 20,0% 80,0% 100,0% 
 

 

Tabela 18 – Análise de concordância entre observador 1 e 2 na segunda medição. 

 
Observador 2, Medição 2 

Total 
Vestibular Palatino 

Observador 1, 

Medição 2 

Vestibular n 6 1 7 

% 20,0% 3,3% 23,3% 

Palatino n 0 23 23 

% 0,0% 76,7% 76,7% 

Total Contagem n 24 30 

% Total % 80,0% 100,0% 
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Tabela 19 – Interpretação da análise de concordância inter e intra-observador.
(88)

 

  Kappa Força da Correlação 

Intra-observador 
Obs. 1 1 Máxima (sem variabilidade) 

Obs. 2 0,902 Excelente 

Inter-observadores 
1ª Medição 0,902 Excelente 

2ª Medição 0,902 Excelente 
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4. DISCUSSÃO 

 

4.1. Objetivo da investigação 

 

Segundo Katsnelson et al (2010)(15), ainda há Médicos Dentistas que, durante o 

exame clínico, não sentem o canino incluso à palpação e, por inúmeras razões, não 

solicitam imagens 3D para estudo e planeamento cirúrgico prévio e optam por 

“arriscar” na abordagem cirúrgica, ou seja, na abertura de um retalho que, em 

determinados casos, foi efetuada no local errado/oposto. Isto trará desvantagens 

imediatas, como o aumento da morbilidade do paciente e a necessidade de o 

submeter a, pelo menos, outra cirurgia, tendo sido a primeira desnecessária. Este 

facto por si só justifica a pertinência da presente investigação. 

Mediante este facto, o nosso estudo teve como grande objetivo analisar a 

posição de caninos maxilares inclusos no sentido vestíbulo-palatino, procurar 

relacionar a escolha da localização do canino com a experiência dos Médicos 

Dentistas, área preferencial de atuação e pedido de exames complementares de 

diagnóstico 2D e 3D, de modo a tentar destacar a importância do planeamento pré-

cirúrgico na escolha da via de abordagem mais precisa (vestibular ou palatina), se se 

deve pedir sempre tomografia computorizada para minimizar erros de disgnóstico e 

que vantagens trazem os exames 3D face aos 2D de modo a evitar riscos 

desnecessários e abordagens falhadas. 

 

4.2. Estrutura da investigação e fatores condicionantes do estudo 

 

A amostra, como referido nos materiais e métodos, foi constituída pelo número 

de Médicos Dentistas que voluntariamente responderam ao questionário online e é 

considerada uma amostra de conveniência, não randomizada. Contudo, o seu 

tamanho foi previamente determinado através de uma análise de poder estatístico de 

modo a garantir significância estatística (α=0,05) e potência 0,9. 

Na maioria dos estudos publicados com objetivos similares a amostra era 

constituída e definida por pacientes com, dependendo do caso, uma ou mais imagens 

radiográficas 2D e /ou um ou mais cortes de imagens 3D, tendo sido limitado o número 

de estudos realizados com recurso a um questionário dirigido a Médicos Dentistas.  

Durante muitos anos as radiografias convencionais (radiografia panorâmica, 

telerradiografia, radiográficas apicais) foram consideradas as técnicas standard no 

diagnóstico e plano de tratamento de caninos inclusos. As limitações das radiografias 
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panorâmicas são bem conhecidas e podem originar interpretações erradas – distorção 

de estruturas anatómicas, erros de projeção, imagens manchadas e falta de precisão 

no complexo tridimensional das estruturas maxilofaciais por serem projetadas num 

plano bidimensional. As telerradiografias de perfil além de apresentarem as mesmas 

desvantagens das radiografias panorâmicas, acrescentam a sobreposição de imagens 

(sobretudo nos casos de caninos bilaterais). Apesar destas limitações, neste estudo, 

foram escolhidas imagens panorâmicas combinadas com telerradiografias de perfil 

para comparar com imagens 3D por serem aquelas que, atualmente, são mais 

solicitadas durante as consultas de triagem em ortodontia, onde grande parte dos 

caninos maxilares inclusos é diagnosticada. Radiografias periapicais combinadas não 

foram utilizadas neste estudo pois são insuficientes para fornecer a localização do 

canino em relação às estruturas circundantes, além de não poderem ser reproduzidas 

com precisão e com as mesmas projeções de angulação. 

Apesar da existência de vários estudos(15, 70, 73, 83, 85, 87) que compararam a 

informação obtida por radiografias panorâmicas vs. CBCT tendo por base a análise de 

sectores, medidas lineares e angulares, as diferenças entre o presente estudo e esses 

outros não foram estatisticamente avaliadas.  

 

Quanto ao número de caninos maxilares inclusos que foram alvo de estudo, 30 

é um número que está próximo do utilizado em alguns estudos, tais como o de Wriedt 

et al (2012)(84) que englobou 29 caninos inclusos, o de Haney et al (2010)(70) com 25 

caninos e Botticelli et al (2011)(67) com 39. Estudos mais recentes têm vindo a utilizar 

um número maior de caninos maxilares inclusos para investigação, como  LAI  et al 

(2014)(71) com 72 caninos no total, Alqerban et al (2015)(12) com um total de 65 caninos 

maxilares inclusos (32 do lado direito e 33 do lado esquerdo), Ezoddini et al (2016)(63) 

com 44 caninos. 

Pela análise da distribuição dos caninos maxilares inclusos que foram alvo da 

nossa investigação por género, conclui-se que foram incluídos mais caninos 

pertencentes a indivíduos do género feminino do que masculino. Este facto vai de 

encontro com a literatura que transmite que a inclusão de caninos afeta mais 

frequentemente mulheres do que homens numa proporção variável de 1,5 a 3. (8, 13, 15, 

60) 

No que respeita à recolha de casos de caninos inclusos (unidade de estudo), a 

não padronização dos três tipos de imagem (quer no que respeita o tipo e marca de 

aparelho imagiológico, quer o nível de potência, frequência, posicionamento do 

paciente, entre outros) foi intencional e teve como finalidade procurar mimetizar a 
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realidade experienciada na prática clínica diária, em que os pacientes trazem consigo 

exames imagiológicos complementares de diagnóstico realizados em diferentes 

centros de imagiologia e, portanto, efetuados com diferentes critérios e condições. 

Radiografias periapicais combinadas com as restantes imagens bidimensionais 

(radiografia panorâmica e telerradiografia) não foram utilizadas neste estudo pois são 

insuficientes para fornecer a localização do canino em relação às estruturas 

circundantes, além de não poderem ser reproduzidas com precisão e com as mesmas 

projeções de angulação. Por outro lado, a padronização das imagens permitiria definir 

especificações técnicas que auxiliavam a maximizar a compatibilidade, 

reprodutibilidade e qualidade da investigação, tal como outros estudos fizeram.(67, 70, 71, 

83, 84, 89) Contudo, a nossa investigação não considerou um protocolo de 

estandardização para qualquer uma das imagens analisadas.  

Quanto ao número de observadores, na generalidade foi inferior aos estudos 

utilizados como comparação,(67, 71, 73, 83, 84) no entanto, a maioria optou por utilizar 

observadores com área preferencial de Cirurgia Oral ou Ortodontia ou, em 

determinados casos, Radiologia.  

Relativamente à análise das tomografias cujo resultado de abordagem para 

cada canino constituiu o gold standard, esta decisão foi tomada tendo em linha de 

conta as vantagens que este tipo de exame 3D fornece no estudo das inclusões, em 

linha com vários estudos(20, 30, 70, 84, 87) que também adotaram o mesmo gold standard. 

A escolha das três componentes avaliadas baseou-se na prévia leitura dos artigos 

científicos de estudos similares. Assim sendo, e de acordo com um estudo de 

Katsnelson et al (2010)(15), a localização vestibular do canino maxilar incluso foi 

definida como sendo aquela em que a coroa do mesmo mais se aproxima da cortical 

externa vestibular da maxila, pelo que o acesso mais fácil seria por via vestibular – 

componente 1 (medida em mm desde a ponta da cúspide do dente até à cortical 

externa vestibular); por sua vez a posição palatina significa que a coroa do dente está 

posicionada mais perto da cortical externa palatina da maxila, pelo que a melhor via de 

abordagem cirúrgica será pela mucosa palatina – componente 2 (medida em mm 

desde a ponta da cúspide do dente até à cortical externa palatina). Na componente 3 

foi avaliada a posição da coroa do canino em relação ao longo eixo do dente adjacente 

(para vestibular, sobreposta ou para palatino) e foi escolhida tendo como base 

técnicas usadas noutros estudos.(73) Assim verificamos se a coroa do canino estava 

posicionada por vestibular, palatino ou se coincidia com o eixo do dente adjacente. 

De acordo com os resultados obtidos é possível deduzir que a metodologia 

aplicada na nossa investigação é reprodutível e foi inclusive, superior a outros estudos 
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similares como o de Serrant et al (2014)(89) com reprodutibilidade intra-observador 

considerada excelente (k=0,90) e inter-observadores substancial (k=0,75), o de 

Alqerban et al (2015)(12) com ICC (Coeficiente de Correlação Intraclasse) entre os 0,71 

a 0,98, o de Mason et al (2001)(31) onde o melhor valor obtido foi de k=0,46 ou o de 

Wang et al (2013)(90) em que obtiveram um nível de concordância intra-observador 

para a localização no sentido vestíbulo-palatino dos caninos maxilares inclusos de 

0,897 e inter-observador de 0,876. As diferenças encontradas intra e inter-

observadores podem relacionar-se com diferentes fatores nomeadamente com o grau 

de experiência de cada um, sobretudo na análise de imagens radiográficas, 

concentração, capacidade em definir corretamente os contornos das imagens, 

precisão no ato da medição e ainda fatores externos condicionáveis como a 

luminosidade, nitidez, contraste e brilho das imagens. Porém, a maioria dos estudos 

nos quais foi avaliado o nível de concordância intra e inter-observadores mostrou uma 

boa reprodutibilidade, mesmo com nos que apresentavam diferentes categorias 

avaliadas. Al-homsi e Hajeer (2015)(86) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a concordância intra e inter-observador ao estudarem caninos maxilares inclusos 

usando CBCT e imagens bidimensionais (2D) através de um painel de observadores 

de Ortodontia devidamente treinados. A amostra não foi constituída por pacientes (foi 

utilizado um crânio adulto com dentição permanente com 15 caninos maxilares 

inclusos colocados para simulação) os investigadores adquiriam dois conjuntos de 

imagens radiográficas 2D e tridimensionais (3D). Incluíram como observadores 11 

estudantes de Ortodontia de Pós-graduação, Doutorado e Mestrado, e avaliaram a 

posição dos caninos usando um questionário padrão com 11 variáveis categóricas. 

Concluíram que a concordância intra-observador foi elevada para as interpretações 

baseadas em imagens 2D e 3D e que a concordância inter-observador para as 

interpretações de localização dos caninos das imagens 3D fora notavelmente maior do 

que a das interpretações das imagens 2D sendo, portanto, mais fiáveis. Esta constitui 

mais uma base forte para a utilização das imagens 3D como gold standard. 

A presente investigação apresenta vantagens e fraquezas que devem ser 

mencionadas para fornecer um enquadramento apropriado da interpretação dos 

resultados. Algumas das vantagens passam pela existência prévia de tomografia 

computorizada de todos os casos de caninos inclusos, que além de acrescentar valor 

à investigação, evitou a necessidade de pedir este exame propositadamente, o que 

acarretaria um aumento da exposição à radiação e custos acrescidos para os 

pacientes; a elevada potência e nível de concordância intra e inter-observadores que 

tornam reprodutível o método comparativo pela análise 3D com as restantes imagens; 
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o número de caninos maxilares inclusos que, comparativamente ao número utilizado 

noutros estudos, parece ser bastante razoável; o estudo da relação entre a correta via 

de abordagem cirúrgica e variáveis ainda pouco estudadas como a experiência clínica, 

especialidade e hábito de pedir exames 3D para estudo do caso. Quanto às principais 

desvantagens deste estudo consideram-se: desenho do estudo, em que o melhor 

método para se comparar a posição do canino no sentido vestíbulo-palatino no interior 

do alvéolo seria avaliar radiografias panorâmicas com vários cortes de imagens 3D, 

não apenas um corte paraxial, o facto de a amostra não ser representativa da 

população, o questionário ter tido como base voluntários, as imagens não terem sido 

padronizadas e a via de abordagem escolhida pela análise 3D, apesar de precisa, não 

ser uma verdade absoluta, faz com que a tenham que ser admitidos nesta 

investigação erros de viés, portanto, na seleção dos indivíduos e na maneira como as 

variáveis foram medidas. 

 

4.3. Comparação dos resultados obtidos no questionário com gold standard 

 

4.3.1. Correlação via de abordagem/ anos de experiência  

 

Ao contrário do que seria de esperar, em que Médicos Dentistas com mais 

anos de experiência escolhessem mais vezes a via de abordagem cirúrgica mais 

exata, segundo os nossos resultados não parece existir diferença estatisticamente 

significativa na escolha da via de abordagem correta no sentido vestíbulo-palatino de 

acordo com o número de anos de experiência dos Médicos Dentistas. Tal pode dever-

se ao tamanho da amostra, uma vez que 80 Médicos Dentistas não é representativo 

da população (Médicos Dentistas portugueses). Além disso, o facto de um Médico 

Dentista ter mais anos de prática clínica não implica obrigatoriamente que se sinta 

confortável no diagnóstico e planeamento de casos de caninos inclusos maxilares se 

essa não for a sua área preferencial de atuação em Medicina Dentária. Deste modo, 

Médicos Dentistas que raramente planeiam uma intervenção de um canino maxilar 

incluso e, por isso, tenham que, entre outros, diagnosticar a sua posição, podem sentir 

maior dificuldade no diagnóstico, sobretudo nos casos mais complexos e dúbios, ainda 

que possuam muitos anos de prática clínica. 
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4.3.2. Correlação via de abordagem/ especialidade 

 

 Contrariamente ao que acontece relativamente ao número de anos de 

experiência, a taxa de abordagens corretas no sentido vestíbulo-palatino parece 

depender da especialidade dos Médicos Dentistas.  

 Cirurgiões orais escolheram significativamente mais vezes a via correta de 

abordagem cirúrgica do que os generalistas (p=0,034). Contudo, não existiram 

diferenças estatisticamente significativas entre qualquer uma das restantes classes de 

especialidade (ortodontia, generalistas ou outra especialidade). Tal pode dever-se ao 

facto dos cirurgiões orais contactarem mais vezes com casos de caninos maxilares 

inclusos, por serem, durante a sua aprendizagem académica/ especialização, mais 

sensibilizados para o diagnóstico e tratamento destes casos e, portanto, os que mais 

vezes lidam diretamente com dentes inclusos. Deste modo, seja para tração 

ortodôntico-cirúrgica, seja para exodontia, os cirurgiões orais provavelmente analisam 

mais imagens de caninos inclusos para estabelecimento prévio da melhor via de 

abordagem cirúrgica, estando mais alertados para as posições que estes dentes 

podem ter e o tipo de imagem que podem apresentar. Talvez por este motivo é que 

estudos semelhantes optam por escolher observadores de cirurgia oral ou ortodontia, 

sendo esta última uma que também lida em primeira mão com dentes inclusos. 

 

4.3.3. Relação de Médicos Dentistas com pedido de CBCT para localizar 

caninos inclusos maxilares  

 

De acordo com os resultados obtidos a maioria dos cirurgiões orais pede 

sempre CBCT (75% dos casos) sendo pouco frequente que peçam apenas em casos 

duvidosos, enquanto para uma percentagem semelhante de ortodontistas, estes 

apenas pediriam sempre CBCT em 55,6% dos casos ou em casos duvidosos 27,78%. 

Estes dados vão de acordo com a literatura que refere que, regra geral, cirurgiões 

orais tendem a pedir sempre CBCT para estudo da inclusão dentária dados os riscos 

inerentes a qualquer tipo de abordagem cirúrgica, comparativamente a ortodontistas 

ou colegas de outras especialidades. Tais riscos acarretam uma maior morbilidade 

para do paciente devido a fatores como, entre outros, o descolamento de retalhos 

maiores ou realizados no local errado por falhas na localização do canino, possível 

necessidade de uma segunda cirurgia, aumento de dor e edema no pós-operatório e, 

se deteção tardia da real posição do canino, perda de osso por osteotomia 

desnecessária. 
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Lai et al (2014)(71) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o valor de 

diagnóstico de radiografias panorâmicas (2D) de pacientes com caninos maxilares 

inclusos por um grupo de ortodontistas e cirurgiões orais treinados, e quantificar a 

necessidade (subjetiva) e as razões para solicitarem imagens tridimensionais (3D). O 

estudo incluiu 60 pacientes com radiografias panorâmicas e CBCT com um total de 72 

caninos inclusos. Os dados de um questionário padronizado foram comparados dentro 

(intragrupo) e entre (intergrupo) um grupo de ortodontistas e cirurgiões crais para 

avaliar possíveis correlações e diferenças. Além disso, os dados do questionário foram 

também comparados com os achados do CBCT de modo a estimar a correlação 

dentro e entre as duas especialidades. Por último, a necessidade e as razões para 

solicitar novas imagens tridimensionais foram analisadas para ambos os grupos. Os 

autores encontraram diferenças estatisticamente significativas para a localização 

vestíbulo-palatina dos caninos maxilares inclusos (p= 0,04), com maior correlação no 

grupo dos ortodontistas, ou seja, maior habilidade deste grupo em diagnosticar a 

posição exata vestíbulo-palatina de caninos maxilares usando apenas radiografias 

panorâmicas. Essa “habilidade” pode ser traduzida no nosso estudo pelas abordagens 

cirúrgicas corretas, cujas diferenças encontradas dizem respeito aos cirurgiões orais 

comparativamente com generalistas. Lai e restantes autores apontam como motivo 

mais frequentemente mencionado para a necessidade adicional de imagens 3D a 

localização no sentido vestíbulo-palatino dos caninos inclusos, sendo que cirurgiões 

orais foram mais a favor de realizar mais imagens 3D (p = 0,04). Estes dados vão de 

acordo com os resultados obtidos no nosso estudo em que, na generalidade, os 

cirurgiões orais indicam mais frequentemente a necessidade de avaliar imagens 

tridimensionais, sobretudo para se certificarem acerca da localização vestíbulo-

palatina dos caninos. 

 Um estudo(91) sobre os hábitos de prescrição radiográfica entre ortodontistas e 

cirurgiões orais mostrou que 78% dos profissionais usavam mais do que duas 

radiografias e 23% quatro ou mais, justificando estes valores com o facto de os 

profissionais tenderem a utilizar a técnica com a qual estão mais familiarizados em vez 

de optarem por técnicas mais dispendiosas e com doses aumentadas de radiação 

para os pacientes. Defendiam, portanto, que tentar obter a quantidade máxima de 

informação possível das radiografias ajudaria a reduzir a exposição desnecessária à 

radiação aos pacientes. Isto ainda hoje é verdade, porém, com o aparecimento do 

CBCT, com doses menores de radiação e custos cada vez mais acessíveis para os 

pacientes, é de ponderar cada vez mais a sua utilização. 
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Por outro lado, estudos recentes como o de Christell H. et al (2018)(92) não 

apoiam o uso rotineiro de CBCT em pacientes com caninos maxilares inclusos e, de 

acordo com as normas clínicas da SEDENTEXCT(79) com evidência científica para o 

uso de CBCT, não existe uma evidência suficientemente forte que suporte o uso deste 

tipo de exame como primeira escolha nestes casos bem como a relação custo-

benefício associada. 

Na análise da distribuição de Médicos Dentistas de acordo com o motivo pelo 

qual não pedem CBCT nos casos de caninos maxilares inclusos verificou-se que na 

metade (50%) dos casos em que os colegas nem sempre pediam a justificação 

fornecida foi:  

- 12,5% consideraram que com duas incidências apicais conseguem ter noção 

da posição do dente. Estes dados devem ser interpretados com cautela, visto que 

alguns estudos(30, 89) mais recentes (2017) demonstraram que o CBCT é mais preciso 

quando comparado com as técnicas paralaxe horizontais no diagnóstico de posição de 

caninos maxilares inclusos. Além disso, referem ainda que há maior dificuldade em 

distinguir posições palatinas de vestibulares destes dentes. Apenas num estudo de 

Haney et al (2010)(70) foi encontrado um nível elevado de concordância (k=0,82) em 

que 2 imagens intraorais apicais, com diferentes angulações, foram usadas como 

modalidade radiográfica convencional. Contudo, outros investigadores que estudaram 

as radiografias bidimensionais convencionais não preconizam que o façam com 

recurso a várias angulações.  

- 12,5% justificam com outros motivos desconhecidos; 

- 11,3% porque consideram exames dispendiosos; 

- 7,5% porque não querem submeter o paciente a mais radiação;  

- 6,3% porque nem sempre conseguem obter a requisição dos meios 

complementares de diagnóstico pelo médico assistente. Este último motivo pode 

justificar-se com a entrada em vigor da nova legislação do conjunto de procedimentos 

necessários à introdução de ajustamentos no modelo atual de prescrição de MCDT 

(Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica) de acordo com o Despacho nº 

10430/2011 do Diário da República, 2.ª série — N.º 158 — 18 de Agosto de 2011, que 

veio limitar a prescrição por parte dos médicos do P1 para que os respetivos exames 

sejam comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, o que acarreta maior despesa 

para os utentes. 
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4.3.4. Taxa de abordagens cirúrgicas corretas comparando as respostas 

dadas nos questionários e o gold standard 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos a média de abordagens corretas foi de 

65,04 e houve diferença no número de abordagens vestíbulo-palatinas consoante a 

especialidade, sendo que os cirurgiões orais e ortodontistas apresentam uma clara 

preferência pela abordagem palatina (respetivamente 65,56% e 70,74% das vezes), 

enquanto os generalistas tendem a usar ambas as abordagens, com ligeira 

preferência para palatino (55,78% das vezes). 

 A diferença tendencialmente significativa reside entre os ortodontistas e os 

generalistas (p=0,052), não existindo diferença estatisticamente significativa na 

abordagem preferencial entre os restantes pares de especialidades. Estes resultados 

podem ser justificados com o facto de os cirurgiões orais e ortodontistas estarem mais 

familiarizados com maior incidência de caninos maxilares inclusos por palatino (70-

85%) do que por vestibular, contudo, há que ter sempre em consideração de que pode 

existir uma amplitude muito grande no rácio relativo à localização no sentido vestíbulo-

palatino destes dentes, sobretudo noutras etnias. 

Estudos (67, 70, 84) compararam o diagnóstico e plano de tratamento de caninos 

maxilares inclusos tendo como base o estudo de imagens de CBCT vs imagens 

bidimensionais combinadas com telerradiografia de perfil ou radiografias periapicais. 

Os resultados indicaram que a informação do CBCT foi superior à obtida por imagens 

2D, podendo afetar o plano de tratamento, nomeadamente o estabelecimento da 

correta via de abordagem cirúrgica no sentido vestíbulo-palatino. 

 De acordo com uma revisão sistemática em que Eslami E. et al (2016)(30) 

analisaram estudos de precisão de diagnóstico na localização de caninos inclusos 

maxilares comparando CBCT e radiografias convencionais, a precisão do CBCT ronda 

os 50% a 95% e para radiografias convencionais dos 39% aos 85%; o grau moderado 

de concordância das intermodalidades na localização de caninos inclusos maxilares 

pode significar que as informações obtidas através dessas modalidades são 

desviantes e, em última análise, podem afetar o plano de tratamento.  

Também Alqerban A. et al (2013)(73) referem no seu estudo que as imagens de 

CBCT ajudaram a aumentar o nível de confiança do clínico no que respeita o plano de 

tratamento, diagnóstico da localização do canino, contacto com os dentes adjacentes 

e a presença de reabsorções radiculares, justificando, assim, o uso de CBCT em 

pacientes sujeitos a intervenção cirúrgica. Após a avaliação de imagens de CBCT, os 
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cirurgiões incluídos neste estudo consideraram a informação extra obtida pelas 

imagens 3D de grande valor no diagnóstico de cerca de 92,3% dos casos de caninos 

maxilares inclusos avaliados (36/39) e que ocorreram mudanças no plano de 

tratamento em 79,5% (31/39) dos casos quando informações tridimensionais eram 

obtidas além das fornecidas por imagens bidimensionais e que, assim sendo, 

recomendavam o uso de CBCT em 61,5% dos casos de caninos inclusos. 

Paul S. et al (2014)(89) fizeram um estudo observacional comparando a precisão 

do CBCT com radiografias convencionais na localização de caninos maxilares inclusos 

tendo concluído que o CBCT é mais preciso do que as radiografias bidimensionais 

convencionais na localização exata dos mesmos. 

Apesar de não existir consenso para o uso de CBCT, quer para ortodontistas, 

quer para cirurgiões orais e, apesar das claras vantagens dos exames tridimensionais 

face aos bidimensionais, estudos(69, 92) consideram uma prática inaceitável o uso 

rotineiro do CBCT, em substituição das radiografias convencionais, sobretudo pelas 

elevadas doses de radiação a que os pacientes são submetidos. Assim sendo, 

defendem que as imagens 3D devem ser indicadas criteriosamente e somente após 

um exame clínico pormenorizado em que os benefícios destas imagens para o 

diagnóstico e plano de tratamento excedam os riscos de uma dose de radiação maior. 

Resumindo, apenas devem ser solicitados quando existe potencial de providenciar 

nova informação não demonstrada pelas radiografias convencionais, quando modifica 

o plano de tratamento ou facilita a sua execução. Apesar destes fatos, Garib et al 

(2014)(69) referem que o uso de CBCT se justifica no estudo de dentes permanentes 

inclusos, caninos maxilares inclusive, anomalias craniofaciais severas, discrepâncias 

faciais acentuadas com indicação de tratamento ortodôntico-cirúrgico e irregularidades 

ou más formações ósseas da ATM, acompanhadas de sinais e sintomas. Em casos 

excecionais de pacientes adultos, quando está planeada a movimentação crítica de 

dentes em regiões com espessura vestíbulo-lingual deficiente da crista alveolar o 

CBCT pode estar indicado para fornecer uma perspetiva de alterações no 

planeamento do tratamento ortodôntico ou ortodôntico-cirúrgico. 

 

 

Pacientes com caninos maxilares inclusos recebem frequentemente tratamento 

ortodôntico ou cirúrgico, beneficiando cada um deles de várias opções disponíveis. 

Contudo, estão frequentemente sujeitos a tratamentos com resultados nem sempre 

previsíveis, de longa duração (sobretudo nos casos aliados à ortodontia) ou 

causadores de alguma morbilidade quando associados a atos cirúrgicos. No decorrer 
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desta linha de pensamento, a tomada de decisão de abordar este tipo de pacientes 

requer um conhecimento adequado da inclusão dentária, bem como a posição precisa 

do canino acometido e da sua relação com a restante dentição e estruturas 

adjacentes; regra geral, esta informação apenas pode ser obtida através de imagens 

radiográficas.  

A localização radiográfica do canino incluso é, portanto, muito importante, 

especialmente se se ponderar algum tipo de tratamento cirúrgico. De facto, para 

muitos casos, a radiografia é o único meio de determinar com precisão a posição 

destes dentes. O facto de existir um elevado número de técnicas de localização 

radiográfica de caninos maxilares inclusos revela que nenhuma delas é ideal e que tal 

constitui uma das grandes dificuldades deste tipo de estudo. 

Não há dúvidas de que a radiografia panorâmica apresenta um papel 

fundamental no diagnóstico e planeamento de casos de caninos maxilares inclusos. É 

considerado um exame pouco dispendioso, de fácil execução, que utiliza baixas doses 

de radiação e que revela uma imagem ampla de várias estruturas do complexo 

craniofacial. Mesmo no que respeita a telerradiografia, frequentemente utilizada por 

Ortodontistas no estudo ortodôntico, esta continuará a ser um exame fundamental na 

execução de medições cefalométricas de pacientes candidatos a tratamento 

ortodôntico. Contudo, apesar das radiografias convencionais (2D) poderem ser 

utilizadas na localização vestíbulo-palatina de caninos maxilares inclusos, numerosos 

estudos apoiam que há um leque importante de informações que nem sempre se 

conseguem obter recorrendo a este tipo de imagem e que, em certos casos, os 

Médicos Dentistas estabelecem uma via de abordagem cirúrgica errada por falhas 

inerentes à visualização e interpretação destas imagens. Neste sentido, é fundamental 

considerar as vantagens do TC ou CBCT (imagens 3D), que a Medicina Dentária tem 

ao seu dispor, cada vez mais acessível, com melhor qualidade de imagem e doses de 

radiação cada vez menores para os pacientes, na localização exata de caninos 

maxilares inclusos, não apenas em altura (sentido ápico-coronal) ou no sentido mésio-

distal, mas também no que mais influencia a via de abordagem cirúrgica: o sentido 

vestíbulo-palatino. Estas imagens podem ainda ajudar a detetar ou prever 

complicações, já referidas, associadas à inclusão de dentes, permite aos profissionais 

determinar a direção de tração ortodôntica sem que ocorram danos nos dentes 

adjacentes, asseguram um acesso cirúrgico mais exato e seguro nos casos de 

exodontia e podem mesmo, em alguns casos mais complexos, conduzir à alteração do 

plano de tratamento previamente estabelecido. 
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Apesar de todos estes benefícios, o potencial que as imagens tridimensionais 

podem ter na conduta cirúrgica destes pacientes ainda carece de investigação e as 

opiniões entre investigadores continuam divergentes, não existindo ainda normas 

cirúrgicas específicas para a sua utilização. Em concordância, esta investigação não 

defende o uso de CBCT por rotina em pacientes com caninos inclusos maxilares, 

concluindo, porém, que embora ainda haja falta de sólidas evidências, as imagens de 

CBCT são mais eficazes que as radiografias convencionais na avaliação destes 

dentes, sobretudo os mais complexos de se diagnosticar. Assim, os resultados desta 

investigação devem ser interpretados com prudência, sendo fundamental ter em 

consideração algumas das limitações e condicionantes, decorrentes do desenho do 

estudo, do tamanho da amostra e do reduzido número de investigadores, limitações 

estas que foram já previamente referidas no capítulo da discussão. Tais como: 

- A inexistência de um protocolo de estandardização de todas as imagens 

radiográficas utilizadas (radiografia panorâmica, telerradiografia e TC ou CBCT) 

quanto ao posicionamento do paciente, doses de radiação, técnico de radiologia 

imutável e devidamente treinado, protocolos bem definidos; tendo sido as imagens 

recolhidas de diferentes clínicas privadas, foi impossível conseguir-se um protocolo de 

padronização similar; 

- A reduzida qualidade que algumas imagens apresentavam sob o ponto de 

vista de resolução, nitidez, contraste, brilho e saturação; 

- A recolha de mais dados dos pacientes e mais pormenorizados, tais como a 

formato das arcadas, doenças sistémicas, história familiar, relação intermaxilar, 

irregularidades ósseas e dentárias, existência ou não de tratamento ortodôntico prévio;  

- Utilizar um gold standard baseado numa avaliação mais pormenorizada, 

protocolada e com maior número de observadores (e estes devidamente 

caracterizados); ponderar um modelo combinado de análise 3D tendo como base 

vários cortes paraxiais e outras vistas radiológicas como coronais, sagitais, axiais e 

construções 3D;  

- Indo ao encontro dos estudos que serviram de apoio à nossa investigação, 

procurar localizar o canino nos três planos espaciais com recurso a um maior leque de 

componentes analisados, tais como medidas lineares, angulações, medidas por 

sectores, utilizando diferentes tipos de linhas de referência; 

Estudos futuros devem avaliar o impacto do potencial coadjuvante de imagens 

3D no diagnóstico e plano de tratamento relativamente a tratamento Ortodônticos, 

Cirúrgicos ou Combinados (Ortodôntico-Cirúrgicos) e será essencial elaborar 

investigações com uma amostra maior, se possível representativa da classe de 
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Médicos Dentistas portugueses, e englobar outras variáveis igualmente importantes na 

localização de dentes inclusos, nomeadamente análises de posição nos sentidos 

vertical e mésio-distal, previsão de complicações intra e pós-operatórias, prognóstico e 

possíveis alterações do planeamento cirúrgico. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Indo de encontro aos objetivos principais e de acordo com os resultados da 

presente investigação é possível concluir que: 

 

- Os Médicos Dentistas devem ser encorajados a avaliar os métodos 

radiográficos atualmente em uso em termos de níveis de dose aos quais os pacientes 

estão expostos e questionar a relação risco-benefício para o paciente. 

- O número de vias de abordagem cirúrgica corretas não parece estar 

relacionado com a experiência dos Médicos Dentistas em termos de número de anos 

de prática clínica. 

- O número de vias de abordagem cirúrgica corretas parece estar relacionado 

com a área preferencial de atuação. 

- Cirurgiões Orais escolhem mais vezes a correta abordagem cirúrgica no 

sentido vestíbulo-palatino de caninos inclusos maxilares quando comparados com 

Generalistas, esta diferença foi estatisticamente significativa. Cirurgiões Orais tendem 

também a pedir mais frequentemente imagens tridimensionais para estudo da 

localização de caninos inclusos maxilares, sobretudo quando se pretende avaliar a 

localização no sentido vestíbulo-palatino, quando comparados com os das outras 

especialidades. Tal pode ser indicativo de que Médicos Dentistas das restantes áreas 

da Medicina Dentária têm maior probabilidade de correrem o risco de errar na 

abordagem cirúrgica de caninos inclusos maxilares. 

- Não é prudente aconselhar o uso por rotina de exames 3D para localização 

de caninos maxilares inclusos. 

- A concordância média observada entre o diagnóstico de posição efetuado por 

análise de imagens 2D e efetuado com recurso a imagens 3D é de 65,04%. 

- Há diferença no número de abordagens vestíbulo-palatino consoante a 

especialidade, sendo que Cirurgiões Orais e Ortodontistas apresentam uma clara 

preferência pela abordagem palatina. 

 - Para um grau de confiança de 95% verificou-se que o observador 1 teve uma 

concordância observada de 100% entre os dois tempos de medições que realizou e o 

observador 2 de 96,7%.  

 - A concordância intra-observador é bastante alta. 

 - A concordância entre os observadores 1 e 2, quer na primeira medição, quer 

na segunda, é de 96,7%, pelo que é considerada bastante alta. 
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 - É possível  assumir a reprodutibilidade do considerado “gold standard” dado 

que a correlação entre as medições realizadas por ambos os investigadores foi muito 

forte. 

- Os resultados desta investigação devem ser interpretados com prudência. 

 - É necessária a realização de estudos futuros de acordo com padrões 

metodológicos de alto nível que investiguem com precisão a eficácia do CBCT no 

diagnóstico de caninos inclusos maxilares e estabelecimento de normas pré-cirúrgicas 

para a requisição de exames 3D. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Sedentexct: Conceito, objetivos do projeto e acesso virtual 

 

O projeto SEDENTEXCT (2008-2011) é apoiado pelo VII Programa-Quadro da 

Comunidade Europeia de Energia Atómica (Euratom) de atividades de investigação e 

formação em matéria nuclear (2007-2011). É um projeto que visa adquirir as 

informações-chave necessárias para o uso clínico da tomografia computorizada Cone 

Beam (CBCT) baseado em evidência científica robusta.  

Para que a segurança e a eficácia sejam garantidas e aprimoradas no “mundo 

real”, constitui um objetivo paralelo a utilização dessas informações para desenvolver 

diretrizes baseadas em evidências que tratem dos critérios de justificação, otimização 

e encaminhamento, bem como fornecer um meio de disseminação e aprendizagem 

para os utilizadores de CBCT. 

Objetivos do projeto SEDENTEXCT: 

 Desenvolver diretrizes baseadas em evidência sobre o uso de CBCT em 

Medicina Dentária, incluindo critérios de referência, diretrizes de garantia de 

qualidade e estratégias de otimização. 

 Determinar o nível de dose do paciente na CBCT utilizada em Medicina 

Dentária, prestando especial atenção à dosimetria pediátrica e à dose 

individual. 

 Realizar estudos de precisão diagnóstica para CBCT para aplicações clínicas 

chave em Medicina Dentária. 

 Desenvolver um programa de garantia de qualidade e definir protocolos de 

exposição para aplicações clínicas específicas. 

 Medir a relação custo-eficácia de utilizações clínicas importantes da CBCT em 

comparação com os métodos tradicionais. 

 Realizar atividades de valorização e divulgação, através de um website de 

'acesso aberto' (http://www.sedentexct.eu/).1 

 

 

 
1 Adaptado de http://www.sedentexct.eu/. 
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ANEXO 2: Questionário Google Forms: 

 

Cirurgia de Caninos Inclusos Maxilares – O Papel 

dos Meios Auxiliares Imagiológicos e da Experiência do Operador 

IX Mestrado de Cirurgia Oral - Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

https://goo.gl/forms/5Mv0GQVs.EysdBKWs1 (Último acesso a 12/07/2018) 

1. Número de Cédula Profissional 

______ 

2. Anos de prática clínica: 

 < 5 

 5-15 

 16-25 

 >25 

 

O questionário que se segue tem como objetivo analisar a importância dos diferentes 

exames imagiológicos complementares de diagnóstico na abordagem cirúrgica de caninos 

inclusos maxilares, bem como a influência da experiência do operador na sua análise e 

tomada de decisões. É dirigido apenas a Médicos Dentistas e agradecemos desde já a 

sua honesta colaboração. 

 

3. Prática Clínica mais comum em: 

 Cirurgia Oral 

 Ortodontia 

 Generalista 

 Outra 

 

4. Costuma pedir TC ou CBCT para os casos de caninos maxilares inclusos ou impact

ados? 

 Sempre, em todos os casos 

 Apenas em casos duvidosos 

 Muito raramente 

 Nunca 

 

5. Nos casos em que não solicita TC ou CBCT, qual o motivo para tal escolha? 

https://goo.gl/forms/5Mv0GQVsEysdBKWs1
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 Exames dispendiosos para o paciente 

 Porque não quero submeter o paciente a mais radiação 

 Porque com duas incidências apicais consigo ter noção da posição do dente 

 Nem sempre se consegue a requisição dos meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica (MCDT) pelo Médico Assistente 

 Outra 

 Peço sempre TC ou CBCT 

 

CASOS CLÍNICOS 

De seguida serão apresentados 30 casos de caninos inclusos uni ou bilaterais.  

Para cada caso, baseando-se apenas na radiografia panorâmica e telerradiografia e 

tendo em conta o dente referido em cada um, responda às questões seguintes de 

resposta rápida: 

 

Para exodontia do dente “X” faria uma abordagem:  

 Vestibular 

 Palatina 

 

Pediria outro exame complementar de diagnóstico?  

 Não 

 Sim 

 

Se sim, qual? 

 Radiografia Apical 

 Radiografia Oclusal 

 TC ou CBCT 

 

CASO CLÍNICO 1 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXOS 

139 
 

CASO CLÍNICO 2 

DENTE 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 3 

DENTE 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 4 

DENTE 23 
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CASO CLÍNICO 5 

DENTE 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 6 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 7 

DENTE 13 
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CASO CLÍNICO 8 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 9 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 10 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ANEXOS 

142 
 

CASO CLÍNICO 11 

DENTE 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 12 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 13 

DENTE 13 
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CASO CLÍNICO 14 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 15 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 16 

DENTE 23 
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CASO CLÍNICO 17 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 18 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 19 

DENTE 13 
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CASO CLÍNICO 20 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 21 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 22 

DENTE 23 
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CASO CLÍNICO 23 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 24 

DENTE 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 25 

DENTE 13 
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CASO CLÍNICO 26 

DENTE 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 27 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 28 

DENTE 13 
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CASO CLÍNICO 29 

DENTE 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO 30 

DENTE 23 
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ANEXO 3. Comprovativo de Permissão para Utilização de Imagens. 

 

 

Permissão Artigo " Diagnostic Value of Panoramic Radiography in Determining the Position of 

Impacted Permanent Maxillary Canines " – 2016. 

 

 

 

 

Permissão Artigo "Localization of Impacted Canines" – 2015 

 

 

 

 

Permissão Artigo "Radiographic predictors for maxillary canine impaction" - 2015  
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ANEXO 4. Análise 3D / Gold Standard – Medição 1, Observador 1 

 

     CASO 1             CASO 2             CASO 3              CASO 4            CASO 5 

     

    CASO 6              CASO 7              CASO 8            CASO 9            CASO 10 

     
    CASO 11           CASO 12           CASO 13            CASO 14          CASO 15 

     
    CASO 16           CASO 17           CASO 18            CASO 19          CASO 20 

     
     CASO 21          CASO 22           CASO 23            CASO 24          CASO 25 

     
        CASO 26           CASO 27            CASO 28           CASO 29          CASO 30 
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ANEXO 5. Análise 3D / Gold Standard – Medição 1, Observador 2 

 

CASO 1          CASO 2           CASO 3          CASO 4           CASO 5 

    
CASO 6              CASO 7              CASO 8            CASO 9            CASO 10 

    
CASO 11           CASO 12           CASO 13            CASO 14          CASO 15 

    
CASO 16           CASO 17           CASO 18            CASO 19          CASO 20 

    
CASO 21          CASO 22           CASO 23            CASO 24          CASO 25 

    
CASO 26           CASO 27            CASO 28           CASO 29          CASO 30 
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ANEXO 6: Análise 3D / Gold Standard – Medição 2, Observador 1 

 

CASO 1          CASO 2           CASO 3          CASO 4           CASO 5 

   

CASO 6          CASO 7           CASO 8          CASO 9          CASO 10 

   
CASO 11           CASO 12           CASO 13            CASO 14          CASO 15

     
CASO 16           CASO 17           CASO 18            CASO 19          CASO 20

     
CASO 21          CASO 22           CASO 23            CASO 24           CASO 25

     
CASO 26           CASO 27            CASO 28           CASO 29          CASO 30
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ANEXO 7: Análise 3D / Gold Standard – Medição 2, Observador 2 

 

CASO 1             CASO 2             CASO 3            CASO 4            CASO 5 

     
CASO 6              CASO 7              CASO 8            CASO 9            CASO 10 

     
CASO 11           CASO 12           CASO 13            CASO 14          CASO 15 

     
CASO 16           CASO 17           CASO 18            CASO 19          CASO 20 

     
CASO 21          CASO 22           CASO 23            CASO 24          CASO 25 

     
CASO 26           CASO 27            CASO 28           CASO 29          CASO 30 

     
 



7. ANEXOS 

158 
 

  

 

 



7. ANEXOS 

159 
 

ANEXO 8: Vias de abordagem exatas/ gold standard estabelecidas por dois 

observadores em dois tempos (análise de imagens 3D) 

 

  

Obs 1 

Abord 1 

Obs 1 

Abord 2 

Obs 2 

Abord 1 

Obs 2 

Abord 2 GOLD 

STANDARD Caso 

Clínico 
DENTE 

16/05/20

18 

29/05/20

18 
16/05/2018 29/05/2018 

1 13 P P P P P 

2 23 P P P P P 

3 13 P P P P P 

4 23 P P P P P 

5 23 P P P P P 

6 23 P P P P P 

7 13 P P P P P 

8 13 P P P P P 

9 13 V V V V V 

10 23 P P P P P 

11 13 P P P P P 

12 23 P P P P P 

13 13 P P P P P 

14 13 P P P P P 

15 23 P P P P P 

16 23 V V V V V 

17 13 P P P P P 

18 23 P P P P P 

19 13 P P P P P 

20 13 V V V V V 

21 23 V V P P P 

22 23 P P P P P 

23 23 P P P P P 

24 13 V V V V V 

25 13 P P P P P 

26 13 V V V V V 

27 23 P P P P P 

28 13 V V V V V 

29 23 P P P P P 

30 23 P P P P P 
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ANEXO 9: Distribuição das vias de abordagem, pedido de MCD e qual exame complementar pediriam, para cada um dos casos de 

caninos maxilares incluídos no questionário, tendo como comparação a vida de abordagem que serviu como Gold Standard. 

 

Abordagem Resultado MCD Qual 

Caso 
Clínico 

Vestibular Palatino Errado Certo Não Sim RX Apical RX Oclusal 
TC ou 
CBCT 

Sem 
Resposta 

1 24 (30%) 56 (70%) 24 (30%) 56 (70%) 13 (16,3%) 13 (16,3%) 5 (6,3%) 8 (10%) 57 (71,3%) 10 (12,5%) 

2 30 (37,5%) 50 (62,5%) 30 (37,5%) 50 (62,5%) 15 (18,8%) 15 (18,8%) 6 (7,5%) 9 (11,3%) 52 (65%) 13 (16,3%) 

3 16 (20%) 64 (80%) 16 (20%) 64 (80%) 3 (3,8%) 3 (3,8%) 3 (3,8%) 8 (10%) 66 (82,5%) 3 (3,8%) 

4 30 (37,5%) 50 (62,5%) 30 (37,5%) 50 (62,5%) 7 (8,8%) 7 (8,8%) 6 (7,5%) 4 (5%) 63 (78,8%) 7 (8,8%) 

5 28 (35%) 52 (65%) 28 (35%) 52 (65%) 8 (10%) 8 (10%) 5 (6,3%) 7 (8,8%) 59 (73,8%) 9 (11,3%) 

6 14 (17,5%) 66 (82,5%) 14 (17,5%) 66 (82,5%) 4 (5%) 4 (5%) 3 (3,8%) 2 (2,5%) 70 (87,5%) 5 (6,3%) 

7 36 (45%) 44 (55%) 36 (45%) 44 (55%) 4 (5%) 4 (5%) 6 (7,5%) 7 (8,8%) 55 (68,8%) 12 (15%) 

8 54 (67,5%) 26 (32,5%) 54 (67,5%) 26 (32,5%) 12 (15%) 12 (15%) 1 (1,3%) 76 (95%) 77 (96,3%) 80 (100%) 

9 44 (55%) 36 (45%) 36 (45%) 44 (55%) 6 (7,5%) 6 (7,5%) 6 (7,5%) 65 (81,3%) 75 (93,8%) 80 (100%) 

10 27 (33,8%) 53 (66,3%) 27 (33,8%) 53 (66,3%) 12 (15%) 12 (15%) 3 (3,8%) 66 (82,5%) 74 (92,5%) 80 (100%) 

11 18 (22,5%) 62 (77,5%) 18 (22,5%) 62 (77,5%) 6 (7,5%) 6 (7,5%) 5 (6,3%) 58 (72,5%) 68 (85%) 80 (100%) 

12 40 (50%) 40 (50%) 40 (50%) 40 (50%) 11 (13,8%) 11 (13,8%) 7 (8,8%) 54 (67,5%) 68 (85%) 80 (100%) 

13 22 (27,5%) 58 (72,5%) 22 (27,5%) 58 (72,5%) 8 (10%) 8 (10%) 7 (8,8%) 59 (73,8%) 72 (90%) 80 (100%) 
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14 26 (32,5%) 54 (67,5%) 26 (32,5%) 54 (67,5%) 6 (7,5%) 6 (7,5%) 6 (7,5%) 61 (76,3%) 74 (92,5%) 80 (100%) 

15 23 (28,8%) 57 (71,3%) 23 (28,8%) 57 (71,3%) 6 (7,5%) 6 (7,5%) 5 (6,3%) 63 (78,8%) 74 (92,5%) 80 (100%) 

16 50 (62,5%) 30 (37,5%) 30 (37,5%) 50 (62,5%) 5 (6,3%) 5 (6,3%) 0 (0%) 80 (100%) 80 (0%) 80 (0%) 

17 30 (37,5%) 50 (62,5%) 30 (37,5%) 50 (62,5%) 80 (100%) 80 (100%) 75 (93,8%) 5 (6,3%) 80 (100%) (0%) 

18 18 (22,5%) 62 (77,5%) 18 (22,5%) 62 (77,5%) 73 (91,3%) 73 (91,3%) 74 (92,5%) 6 (7,5%) 80 (100%) (0%) 

19 24 (30%) 56 (70%) 24 (30%) 56 (70%) 74 (92,5%) 74 (92,5%) 79 (98,8%) 1 (1,3%) 80 (100%) (0%) 

20 25 (31,3%) 55 (68,8%) 55 (68,8%) 25 (31,3%) 79 (98,8%) 79 (98,8%) 74 (92,5%) 6 (7,5%) 80 (100%) (0%) 

21 37 (46,3%) 43 (53,8%) 37 (46,3%) 43 (53,8%) 69 (86,3%) 69 (86,3%) 69 (86,3%) 11 (13,8%) 80 (100%) (0%) 

22 17 (21,3%) 63 (78,8%) 17 (21,3%) 63 (78,8%) 75 (93,8%) 75 (93,8%) 71 (88,8%) 9 (11,3%) 80 (100%) (0%) 

23 19 (23,8%) 61 (76,3%) 19 (23,8%) 61 (76,3%) 72 (90%) 72 (90%) 75 (93,8%) 5 (6,3%) 80 (100%) (0%) 

24 54 (67,5%) 26 (32,5%) 26 (32,5%) 54 (67,5%) 70 (87,5%) 70 (87,5%) 70 (87,5%) 10 (12,5%) 80 (100%) (0%) 

25 24 (30%) 56 (70%) 24 (30%) 56 (70%) 71 (88,8%) 71 (88,8%) 75 (93,8%) 5 (6,3%) 80 (100%) (0%) 

26 41 (51,3%) 39 (48,8%) 39 (48,8%) 41 (51,3%) 76 (95%) 76 (95%) 71 (88,8%) 9 (11,3%) 80 (100%) (0%) 

27 23 (28,8%) 57 (71,3%) 23 (28,8%) 57 (71,3%) 74 (92,5%) 74 (92,5%) 76 (95%) 4 (5%) 80 (100%) (0%) 

28 67 (83,8%) 13 (16,3%) 13 (16,3%) 67 (83,8%) 73 (91,3%) 73 (91,3%) 73 (91,3%) 7 (8,8%) 80 (100%) (0%) 

29 47 (58,8%) 33 (41,3%) 47 (58,8%) 33 (41,3%) 75 (93,8%) 75 (93,8%) 74 (92,5%) 6 (7,5%) 80 (100%) (0%) 

30 13 (16,3%) 67 (83,8%) 13 (16,3%) 67 (83,8%) 76 (95%) 76 (95%) 74 (92,5%) 6 (7,5%) 80 (100%) (0%) 
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