
INDICAÇÕES DA TOMOGRAFIA 

CONE BEAM

A tomografia computadorizada de feixe cônico ou cone beam (TCFC) é um método complementar de

diagnóstico com única exposição à radiação, que fornece vários cortes bem como uma imagem tridimensional

das estruturas anatômicas. Empregando softwares apropriados, estas imagens proporcionam excelente

resolução espacial com tamanhos reais, nos planos axiais (Rx oclusal), coronais (Rx panorâmico e

telerradiografia frontal) e sagitais (telerradiografia lateral). A TCFC tem aplicação em todas as áreas da

odontologia; em Ortodontia é importante na avaliação das discrepâncias ósseas, dentais, DTM, análise óssea

para colocação de miniimplantes, avaliação tridimensional dos dentes retidos e sua relação com estruturas

vizinhas. A TCFC representa uma enorme evolução no campo de diagnóstico por imagem em odontologia,

permitindo a obtenção de imagens volumétricas, de alta qualidade, fácil manuseio e custo relativamente baixo

comparado à tomografia convencional. Porém, uma desvantagem deste exame é a dose relativamente alta de

radiação maior que a documentação ortodôntica tradicional; assim, a indicação e utilização da TCFC deve ser

bem prescrita.
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