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TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS INTRABUCAIS 

 
 

1.0 Considerações Gerais 
 

Tomadas Radiográficas nas quais o filme é colocado no interior da cavidade bucal. 
 

1.1 Plano de Camper: É o Plano que passa pelos pontos craniométricos Pório e Espinha 

Nasal Anterior, sendo representado externamente pela linha que vai do trágus à asa do nariz a qual 
deverá estar paralela ao Plano Horizontal, isso na Maxila; Na Mandíbula, a linha de referência é a 
que vai do trágus à comissura labial, pararela ao Plano Horizontal. 



 3 

 

 
 

1.2 Ângulos de incidência do feixe de Raios-X: Estes ângulos são determinados 

posicionando-se o feixe de Raios-X em relação à Linha de Oclusão e ao Plano Sagital Mediano, 
obtendo assim os ângulos horizontais e verticais. 
 

1.2.1 Ângulos Verticais: Ângulos obtidos movimentando-se o cilindro dos aparelhos de Raios-

X em relação à linha de Oclusão. Estes serão positivos na Maxila e Negativos na Mandíbula, sendo 
determinados pelo goniômetro existente no cabeçote do aparelho de Raios-X, segue abaixo uma 
média dos Ângulos Verticais, entretanto modificações poderão ser utilizadas. 
 

Ângulos Verticais indicados na Maxila e Mandíbula (Técnica da Bissetriz). 
 

 Maxila Mandíbula 

Molares +20º a +30º -0º a -5º 

Pré-Molares +30º a +40º -5º a -10º 

Caninos +40º a +45º -10º a -15º 

Incisivos +45º a +50º -15º a -20º 

 

1.2.2 Ângulos Horizontais: Estão relacionados com o Plano Sagital Mediano. O objetivo 

principal do seu uso é determinar que o feixe central de Raios-X seja paralelo às faces 
interproximais dos dentes, evitando a superposição destas faces. 
 

Ângulos Horizontais médios indicados na técnica radiográfica periapical da Bissetriz 
 

 Maxila Mandíbula 

Incisivos 0º 0º 

Caninos 45º a 50º 60º a 75º 

Pré-Molares 70º a 80º 70º a 80º 

Molares 80º a 90º 80º a 90º 

1.3 Áreas de incidência do feixe de Raios-X 
 

1.3.1 Mandíbula 
 

- Região de Molares: O feixe central de Raios-X será orientado para incidir na região 

correspondente à intersecção formada pela linha imaginária, traçada a 1,0 cm para trás da 
comissura palpebral externa, perpendicular àquela situada a 0,5 cm acima da borda livre da 
mandíbula. 
 

- Região de Pré-Molares: Feixe de Raios-X deverá incidir na área de intersecção de uma linha 

imaginária determinada a partir do centro da pupila do paciente, este olhando para frente, 
perpendicular àquela localizada a 0,5 cm acima da base da mandíbula. 
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- Região de Caninos: O feixe incidirá na intersecção de uma linha imaginária que, partindo da 

região da asa do nariz, seja perpendicular àquela situada a 0,5 cm acima da borda livre da 
Mandíbula. 
 

- Região de Incisivos: Incidência do feixe na área de intersecção de uma linha imaginária 

partindo do ápice nasal àquela situada 0,5 cm da borda livre da Mandíbula. 
 

1.3.2 Maxila 
 

Para a Maxila deveremos utilizar a mesma orientação descrita para os dentes da Mandíbula 
deverá ser observada, sendo que as áreas de incidência do feixe de Raios-X serão determinadas 
pela intersecção das linhas imaginárias, anteriormente descritas, com aquela que vai do trágus à 
asa do nariz a qual estará orientada paralelamente ao Plano Horizontal. 
 

 
 

1.4 Posicionamento dos Filmes: 
 
- Lado de exposição voltado para o feixe de Raios-X; 
- Para Molares e Pré-Molares, o longo eixo do filme deverá ser paralelo ao Plano Horizontal, e 
perpendicular, quando se tratar de Caninos e Incisivos; 
- O picote deverá ficar dirigido para a porção oclusal ou mesial dos dentes, indicativo de lado 
esquerdo ou direito; 
- O posicionamento do filme deverá ultrapassar a face oclusal ou incisal dos dentes cerca de 4 a 5 
mm; 
- Os filmes deverão ser distribuídos na cavidade bucal da seguinte maneira: 
 
1. Região de Molares Superiores e Inferiores; 
2. Região de Pré-Molares Superiores e Inferiores; 
3. Região de Caninos e Laterais para Superiores e Caninos para Inferiores; 
4. Região de Incisivos Centrais para Superiores e Incisivos Laterais e Centrais Inferiores. 
 
 - Teremos 14 radiografias para o exame radiográfico completo periapical. 
 

1.5 Distância Focal – Tempo de Exposição: 
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A distância focal na técnica da bissetriz é de 20 cm, e é dada encostando o cilindro na face 

do paciente. 
Em relação ao tempo de exposição deverá ser obedecida a determinação do fabricante do 

filme que estará sendo utilizado. 
 

2.0 Técnica Periapical da Bissetriz (CIESZYNSKI) 
 
 
A – Região dos Dentes Molares 
Superiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 

  
 
 
 

B – Região dos Dentes Pré-Molares 
Superiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
 

 
 

 

 
C – Região dos Dentes Caninos e 
Laterais Superiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
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D – Região dos Dentes Incisivos 
Centrais Superiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
 

 
 
 
 
 

 
 

E – Região dos Dentes Molares 
Inferiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
 

 
 
 
 

 

F – Região dos Dentes Pré-Molares 
Inferiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
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G – Região dos Dentes Caninos 
Inferiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
 

 
 
 

H – Região dos Dentes Incisivos 
Inferiores 
 
1. Posição da Cabeça do Paciente; 
2. Relações Cilindro Aberto/Dentes/Filme; 
3. Posição Dentes/Filme; 
4. Posição do Filme/Dentes/Plano Bissetor. 
 

 

3.0 Técnica Radiográfica do Paralelismo 
 

Também conhecida como Técnica do “Cone-Longo” ou Cilindro Longo. 
Diferença entre as Técnicas do Paralelismo e da Bissetriz: 

1. Emprego de suportes especiais para o filme radiográfico proporcionando assim a obtenção 
de uma imagem radiográfica com menor grau de ampliação. 
2. As áreas de incidência do feixe de Raios-X, assim como a determinação dos ângulos 
verticais e horizontais, são facilitadas pelo posicionamento do suporte porta-filmes. 
3. A distância focal na técnica do paralelismo é de 40 cm, enquanto que na técnica da Bissetriz 
é de 20 cm, o que proporciona melhores detalhes radiográficos. 
 

3.1 Vantagens e Desvantagens 
 

Vantagens: 
1. Maior simplicidade na execução do exame radiográfico, não havendo necessidade do 
posicionamento correto da cabeça do paciente. 
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1. Menor grau de ampliação da imagem radiográfica. 
2. Exame radiográfico padronizado, com a possibilidade de se obter radiografias iguais em 
épocas diferentes. 
3. Determinação dos ângulos verticais e horizontais, pelo posicionamento do suporte porta-
filmes. 
 

Desvantagens: 
1. Maior possibilidade de movimentos do paciente devido a um maior tempo de exposição. 
2. Proporciona mais desconforto do paciente. 
3. Maior custo operacional, devido ao uso do suporte porta-filmes. 
 
 
 
 
 
 

Técnica Periapical do Paralelismo 
 
 
 
 
 

A – Região dos Dentes Molares 
Superiores; 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 
 

 
 
 

 
 
 
B - Região dos Dentes Pré-Molares 
Superiores 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 
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C – Região dos Dentes Caninos e 
Incisivos Laterais Superiores; 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 
 

 
 
 
 
 
 

D – Região dos Dentes Incisivos 
Centrais Superiores; 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 

 

 
 

E – Região dos Dentes Molares 
Inferiores; 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 
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F – Região dos Dentes Pré-Molares 
Inferiores 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

G – Região dos Dentes Caninos 
Inferiores; 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 

 

 
 
 
 

H – Região dos Dentes Incisivos 
Centrais e Laterais  
Inferiores 
1. Posição do Filme Radiográfico; 
2. Relação Filme Radiográfico e Dentes; 
3. Relação Dentes Molares e Suporte 
Porta-Filmes. 

 

 
 
 

3.0 Técnica Radiográfica Interproximal 
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Também conhecida como “bite wing”, devido ao fato de utilizarmos um filme radiográfico 

provido de uma “asa de mordida”. 
A sua indicação principal é o exame das faces interproximais dos dentes posteriores e da 

crista óssea alveolar. 
Utilizamos os filmes radiográficos convencionais 3X4 cm, com uma asa de mordida 

confeccionada em cartolina e fixada com fita adesiva. 
 

 
 

Distribuímos os filmes radiográficos em 4 regiões distintas: região dos dentes molares 
(superiores e inferiores) e região de dentes pré-molares (superiores e inferiores). 
 

 
 

Na técnica radiográfica interproximal, a cabeça do paciente deverá ser posicionada de tal 
maneira que o Plano Sagital Mediano fique perpendicular ao Plano Horizontal e a linha de 
referência trágus à comissura labial esteja paralela ao Plano Horizontal. 

As áreas de incidência do feixe dos Raios-X obedecem a seguinte orientação: 
 
a. Região de Molares: orientamos o feixe perpendicularmente à face vestibular dos dentes 
segundos molares, com a angulação vertical de + 8º, com a incidência na linha de orientação 
trágus à comissura labial. 
b. Região de Pré-Molares: o feixe é direcionado com ângulo vertical de + 8º, 
perpendicularmente à face distal dos segundos pré-molares. 
 

4.1 Técnica Interproximal Região de Molares (Superiores e Inferiores) 
 
1. Posicionamento do filme Radiográfico 
Interproximal; 
2. Relação dentes e filme radiográfico 
interproximal; 
3. Relação Asa de Mordida e dentes. 
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4.2 Técnica Interproximal Região de Pré-Molares (Superiores e Inferiores) 
 
1. Posicionamento do filme radiográfico; 
2. Relação dentes e filme radiográfico 
interproximal; 
3. Relação asa de mordida e dentes. 
 

 
 

4.3 Técnica Radiográfica interproximal para dentes anteriores (Técnica de Lowet) 
 

Nesta Técnica empregamos o filme radiográfico convencional 3X4 cm em número de três, 
ou seja, para as regiões dos dentes caninos e incisivos laterais e centrais superiores e dentes 
incisivos laterais e centrais inferiores. 

Utilizamos um chassi porta-filmes, confeccionado com uma lâmina de chumbo na espessura 
de 1 mm, que servirá de orientação durante as tomadas radiográficas, protegendo a porção do 
filme que será destinada à segunda tomada radiográfica dos dentes inferiores. 
 

 
O posicionamento da cabeça do paciente é idêntico àquele realizado durante a prática da 

Técnica Radiográfica Periapical da Bissetriz. As áreas de incidências do feixe de Raios-X serão 
determinadas à altura da região do colo dentário (porção limítrofe a coroa dentária e a raiz).  

Para a região dos dentes incisivos centrais superiores e caninos e incisivos laterais, 
empregamos uma angulação vertical de + 35º, para as regiões dos dentes inferiores (caninos e 
incisivos), o ângulo vertical é de – 15º. Para o ângulo horizontal emprega-se 0º para a região dos 
dentes incisivos centrais superiores e incisivos inferiores, já para a região dos dentes caninos 
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(superiores e inferiores) e incisivos laterais superiores utiliza-se uma angulação variável de 45º a 
50º. 
 

5.0 Técnica Radiográfica Oclusal 
 

O uso da Técnica Oclusal se aplica no exame de pacientes edêntulos, principalmente na 
pesquisa de raízes residuais, dentes inclusos, dentes supranumerários ou no estudo de grandes 
áreas patológicas ou anômalas. 

Dentre as várias indicações do exame radiográfico oclusal, podemos aplicá-lo no estudo de 
fraturas dos maxilares, na pesquisa de sialolitos nos condutos de Wharton (glândulas salivares 
submandibulares), nas mensurações ortodônticas para a determinação e controle do tamanho dos 
maxilares, ou ainda, no estudo das fendas palatinas. 

O posicionamento da cabeça do paciente na técnica oclusal é: o Plano Sagital Mediano 
deverá ser perpendicular ao Plano Horizontal. Em relação às linhas de orientação, deverão estar 
dispostas da seguinte maneira: 

 
a. Exame da Maxila: Linha de orientação trágus à asa do nariz paralela ao Plano Horizontal; 
b. Exame da Mandíbula: Linha de orientação trágus à comissura labial a 45º com o Plano 
Horizontal. 
 

O filme utilizado nesta técnica possue 5,7 X 7,5 cm, sua fixação é feita pelos dentes do 
paciente quando estes os possuem ou pelos dedos polegares na Maxila e indicadores na 
Mandíbula, quando o paciente for edêntulo. 
 

Posicionamento do filme oclusal, em relação ao Plano Sagital Mediano, nos exames 
radiográficos oclusais totais da Maxila e Mandíbula. 

 

 
 

 
Classificação dos exames oclusais, ângulos verticais e horizontais e áreas de incidência 

 
 

Maxila Divisão Ângulo Vertical Ângulo 
Horizontal 

Áreas de 
incidência 

 Total + 65º 0º Glabela 



 14 

 Dentes 
Incisivos 

+ 65º 0º Ápice do Nariz 

 Dentes Caninos + 65º 45º Forame Infra-
Orbital 

 Dentes Pré-
Molares e 
Molares 

+ 65º 90º Forame Infra-
Orbital 

 Assoalho do 
seio Maxilar 

+ 80º 0º Forame Infra-
Orbital 

  
Região do 

Túber 

 
+ 45º 

 
45º 

3 cm atrás da 
comissura 
palpebral 
externa 

 
 
 

Mandíbula Divisão Ângulo Vertical Ângulo 
Horizontal 

Áreas de 
Incidência 

  
Total 

 
-90º 

 
0º 

Porção Mediana 
do assoalho 

Bucal 

  
Parcial 

 
-90º 

 
0º 

Lado da 
mandíbula 

interessada no 
exame 

 Região de 
Sínfise 

- 55º 0º Sínfise da 
mandíbula 

 

5.1 Procedimentos Técnicos 
 

1. Região Total da Maxila 
 

Relacionamento do filme oclusal com o Plano Sagital Mediano e Dentes da Maxila. 
 
 

 
 
 

2. Região dos Dentes Incisivos Superiores 
 

Relacionamento do filme oclusal com o Plano Sagital Mediano e Dentes da Maxila. 
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3. Região dos Dentes Caninos, Pré Molares e Molares Superiores, Assoalho do 
Seio Maxilar e Região do Túber. 
 

Relacionamento do filme oclusal com o Plano Sagital Mediano e Dentes da Maxila. 
 

 
 

4. Região Total da Mandíbula 
 

Relacionamento do filme oclusal com o Plano Sagital Mediano e Dentes da Mandíbula. 
 

 
 

5. Região Parcial da Mandíbula 
 

Relacionamento do filme oclusal com o Plano Sagital Mediano e Dentes da Mandíbula. 
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6. Região da Sínfise Mandibula 
 

Relacionamento do filme oclusal com o Plano Sagital Mediano e Dentes da Mandíbula. 
 

 

 
 

5.2 Técnica Oclusal em Odontopediatria 
 

Utilizamos 4 filmes periapicais convencionais (3X4 cm) e 1 filme oclusal para realizarmos 
um exame radiográfico completo em pacientes com dentição decídua. A Técnica consiste em 
dobrarmos o filme periapical para examinarmos a região de molares decíduos, sua fixação é feita 
pela oclusão, na porção dobrada como uma asa de mordida. A área de incidência é a mesma 
utilizada na Técnica da Bissetriz. 

Para a região dos dentes molares decíduos superiores usamos uma angulação vertical de + 
30º, para os inferiores cerca de – 15º. Com relação ao ângulo horizontal, empregam-se 90º. 

No exame radiográfico da região dos dentes decíduos anteriores, empregamos um filme 
oclusal, dobrado ao meio, a fixação do filme oclusal é feita pelo próprio paciente, em oclusão. 
Executamos 2 tomadas radiográficas: uma para os dentes anteriores da Maxila, empregando-se 
uma angulação vertical de + 65º, e outra para a região da Mandíbula, com uma angulação vertical 
de – 35º. 
 

TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS EXTRABUCAIS 

6.0 Considerações Gerais: 
 

Exame realizado quando necessitamos de uma exploração radiológica mais ampla, que 
inclua regiões anatômicas maiores. 
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6.1 Fatores Relevantes no Estudo das Técnicas Radiográficas Extrabucais 
 

6.1.1 Distância Focal 
 
A distância área-focal e objeto podem variar de 60 a 90 cm, dependendo da técnica utilizada. 
 

6.1.2 Quilovoltagem (KVp) 
 

A quilovoltagem está relacionada a espessura da região a ser radiografada, e 
conseqüentemente, o poder de penetração dos Raios-X é controlado pelo KVp. 

Para aumentarmos o poder de penetração de Raios-X elevamos o KVp. Nas Técnicas 
Radiográficas Extrabucais o KVp é de 65, ou acima, o que proporciona uma escala Média de 
contraste. 
 

6.1.3 Miliamperagem (mA) 
 

É o fator responsável pela escala de densidades de uma radiografia e condiciona o tempo 
de exposição do filme radiográfico à ação do feixe de Raios-X. A mA nas Técnicas Extrabucais 
pode variar de 10 a 20 mA. 
 

6.1.4 Tempo de Exposição (s) 
 

Está relacionado à espessura e densidade das regiões radiografadas. Quanto maior o 
tempo maior a quantidade de Raios-X, nas Técnicas Radiográficas Extrabucais pode variar de 0,1 
a 3 s. 
 

6.1.5 Colimação 
 

Sempre procuramos trabalhar com feixes de Raios-X de menor diâmetro possível, evitando, 
assim, exposição desnecessária ao paciente. A colimação ideal é aquela obtida com o uso de 
cilindros abertos, revestidos por uma lâmina de chumbo, na espessura mínima de 1 mm. 
 

6.1.6 Filtração 
 

A filtração do feixe de Raios-X é conseguida utilizando-se o alumínio, na espessura de 2 
mm, podendo chegar a 2,5 mm em algumas técnicas. 
 

6.1.7 Filmes Radiográficos e Placas Intensificadoras 
  

Os Filmes utilizados são os chamados screen, para os quais há necessidade da utilização 
do chassi e placas intensificadoras. 

A formação da imagem dar-se-á aproveitando-se a propriedade dos Raios-X – a 
fluorescência, que é obtida pela incidência do feixe de Raios-X nas placas intensificadoras, que 
produzindo luz, irão sensibilizar o filme radiográfico intercalado no chassi-porta filmes entre as 
placas intensificadoras, as quais são constituídas de sais especiais: tungstato de cálcio, 
platinocianeto de bário ou de terras raras. 
 

6.1.7.1 Classificação das Placas Intensificadoras: 
 
a. Rápidas – Imagem Radiográfica de Alta Intensificação; 
b. Lentas – melhoram a definição da imagem radiográfica; 
c. Médias – as mais utilizadas, dando equilíbrio entre a velocidade e a definição da imagem 
radiográfica obtida. 
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Os tamanhos dos filmes radiográficos variam de 13 X 18 cm, 18 X 24 cm e 24 X 30 cm. 

 

6.2 Classificação das Técnicas Radiográficas Extrabucais 
 

1. Laterais 
a. Da Mandíbula, para exame do ângulo e ramo; 
b. Da Mandíbula, para exame do corpo; 
c. Da Cabeça – Tecidos Moles e Tecidos Duros; 
d. Cefalométricas – Telerradiografias. 
 

2. Póstero-Anteriores (PA) 
a. PA da Mandíbula; 
b. PA do Seio Maxilar; 
c. PA do Seio Frontal. 
 

3. Axiais – Para base do Crânio. 
 

6.2.1 Lateral da Mandíbula (Para Exame do Ângulo e Ramo) 
 

1. Posição do paciente: Plano Sagital Mediano paralelo ao chassi e inclinado a 60º em 

relação ao plano horizontal. 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Região do ângulo da mandíbula do lado 

oposto ao examinado. 

3. Direção do feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = 0º, ângulo Horizontal = 90º. 

4. Posição do Chassi porta-filmes: Inclinado a 60º em relação ao plano horizontal. 

5. Fatores de Exposição: 
a. Distância Focal: 50 cm; 
b. Aparelho de Raios-X: 65 KVp, 10 mA; 
c. Tempo de Exposição: 0,3 s. 

 
 

 
6.2.2 Lateral da Mandíbula (Para Exame do Corpo) 
 

Todas as manobras técnicas e posicionamentos descritos para o exame lateral da 
mandíbula, para exame do ângulo e ramo, se aplicam também para esta técnica, sendo que a 
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única modificação é a posição da cabeça do paciente, que deverá aproximar o ápice nasal ao 
chassi porta-filmes. 
 

6.2.2.1 Modificação de Djian 
 

Também conhecida como incidência de Alexander ou desfile do Maxilar, muito empregada 
para exames de pacientes politraumatizados, onde a inclinação da cabeça é de difícil execução. 

O posicionamento do paciente é feito colocando-o com o Plano Sagital Mediano paralelo ao 
plano do chassi porta-filmes e perpendicular ao plano horizontal. O feixe de Raios-X é direcionado 
à região do ângulo da Mandíbula, do lado oposto ao examinado, com uma angulação vertical de -
30º. Todos os outros procedimentos técnicos são idênticos àqueles realizados na Tomada 
Radiográfica Extrabucal Lateral da Mandíbula. 
 

 
 

6.2.3 Lateral da Cabeça 
 

1. Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano paralelo ao plano do chassi porta-filmes e 

perpendicular ao plano horizontal, e plano de Frankfort paralelo ao plano horizontal. 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Na região do trágus do lado oposto àquele 

examinado. 

3. Direção do Feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = 0º; Ângulo Horizontal = 90º. 

4. Posição do chassi Porta-Filmes: Perpendicular ao Plano Horizontal. 

5. Fatores de Exposição: 
a. Distância Focal: 60 cm; 
b. Aparelho de Raios-X: 65 KVp, 10 mA; 
c. Tempo de Exposição: 1,0 s.  
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6.2.4 Radiografia Cefalométrica 
 

Para a execução da técnica há a necessidade do emprego de um equipamento provido de 
um cefalostato, que tem por finalidade manter o paciente na posição correta desejada, mesmo em 
diferentes épocas. Também conhecidas como telerradiografias sua aplicação maior é na ortodontia 
e cirurgia ortognática. 
 

1. Posição do Paciente: Posicionamento no cefalostato, mantendo-se o plano sagital 

mediano perpendicular ao plano horizontal, e o plano de Frankfurt paralelo a esse mesmo 
plano. 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Na região do trágus do lado oposto da cabeça 

àquele examinado. 

3. Direção do Feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = 0º; Ângulo Horizontal = 90º. 

4. Posição do chassi Porta-Filmes: Perpendicular ao Plano Horizontal, colocado no 

cefalostato. 

5. Fatores de Exposição: 
d. Distância Focal: 1,50 m; 
e. Aparelho de Raios-X: 90 KVp, 15 mA; 
f. Tempo de Exposição: 1,0 s. 

 

6.2.5 Póstero-Anterior da Mandíbula (PAM) 
 

1.       Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal, mantendo 

a região frontal e do ápice nasal apoiada no chassi porta-filmes (posição occipito fronto 
nasal). 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: 2 cm abaixo da protuberância occipital 

externa. 

3. Direção do Feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = 0º; Ângulo Horizontal = 0º. 
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4. Posição do chassi Porta-Filmes: Perpendicular ao Plano Horizontal, colocado à frente 

da cabeça do paciente. 

5. Fatores de Exposição: 
a. Distância Focal: 80 cm; 
b. Aparelho de Raios-X: 65 KVp, 10 mA; 
c. Tempo de Exposição: 1,0 s.  

 

 
 

6.2.6 Póstero-Anterior dos Seios Frontais 
 

1. Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal, 

mantendo a região frontal e do ápice nasal apoiada no chassi porta-filmes (posição occipito 
fronto nasal). 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: 3 cm acima da protuberância occipital 

externa. 

3. Direção do Feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = + 20º; Ângulo Horizontal = 0º. 

4. Posição do chassi Porta-Filmes: Perpendicular ao Plano Horizontal, colocado à frente 

da cabeça do paciente. 

5. Fatores de Exposição: 
a. Distância Focal: 80 cm; 
b. Aparelho de Raios-X: 65 KVp, 10 mA; 
c. Tempo de Exposição: 2,0 s.  
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6.2.7 Póstero-Anterior do Seio Maxilar (PA), Póstero Anterior de Waters-Waldron, 
Occipitonasal, Occipitomentoniana ou Vértice. 
 

1.       Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal, mantendo 

a região do mento apoiada no chassi porta-filmes e a região do ápice nasal afastada cerca 
de 1,5 a 3,0 cm. 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Na área determinada pela passagem de uma 

linha imaginária tangente a orbita. 

3. Direção do Feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = 0º; Ângulo Horizontal = 0º. 

4. Posição do chassi Porta-Filmes: Perpendicular ao Plano Horizontal, colocado à frente 

da cabeça do paciente. 

5. Fatores de Exposição: 
a. Distância Focal: 80 cm; 
b. Aparelho de Raios-X: 65 KVp, 10 mA; 
c. Tempo de Exposição: 3,0 s. 

 

 
 

6.2.8 Axial, Incidência Basal, De Base do Crânio, Incidência raiz-Base, Súpero-
Inferior, Vértice-Submento ou Incidência de Hirtz. 
 

1. Posição do Paciente: Sentado, com a cabeça em hiperextensão, e a região 

submentoniana apoiada sobre o chassi porta-filmes, e plano sagital mediano perpendicular 
ao plano horizontal. 

2. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Na altura do vértice do crânio, formando um 

ângulo de 65º com o plano do chassi porta-filmes. 

3. Direção do Feixe de Raios-X: Ângulo Vertical = 65º a 80º; Ângulo horizontal = 0º. 

4. Posição do chassi Porta-Filmes: Paralelo ao Plano Horizontal. 

5. Fatores de Exposição: 
a. Distância Focal: 60 a 75 cm; 
b. Aparelho de Raios-X: 65 KVp, 10 mA; 
c. Tempo de Exposição: 3,0 a 4,0 s. 
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6.3 Técnicas Radiográficas Extrabucais com Filmes Oclusais 
 

PANELLA & cols. Sugerem o uso de um suporte porta-filmes, que orienta o posicionamento 
dos filmes oclusais na realização desta técnica. 
 

6.3.1 Incidência para Exame do corpo e ângulo da Mandíbula 
 

a. Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal. 

b. Posição do Suporte/Filme: O longo eixo do suporte/filme deve ficar paralelo à região do 

corpo e ângulo, usando o suporte em que o longo eixo do filme fique paralelo à região. 

c. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Ângulo da hemimandíbula do lado oposto. 

d. Distância Foco-Filme: 30 cm em média, variando de acordo com a conformação 

anatômica do paciente. 

e. Ângulo vertical – 30º e Horizontal 80º. 

f. Tempo de Exposição: 4 a 5 s. 

g. Indicações: Localização do terceiro molar nas suas mais variadas posições, lesões 

patológicas, fraturas, etc. 
 

6.3.2 Incidência para o Ramo da Mandíbula 
 

a. Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal. 

b. Posição do Suporte/Filme: O longo eixo do suporte/filme deve ficar paralelo ao ramo da 

mandíbula, usando o suporte em que o longo eixo do filme fique na posição vertical. 

c. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Ângulo da mandíbula do lado oposto. 

d. Distância Foco-Filme: 30 cm em média, variando de acordo com a conformação 

anatômica do paciente. 

e. Ângulo vertical – 30º e Horizontal 80º. 

f. Tempo de Exposição: 4 a 5 s. 
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g. Indicações: Inclusos, posteriores ao 3º Molar Inferior, localização de agulhas fraturadas na 

região pterigomandibular, lesões patológicas, fraturas, etc. 
 

6.3.3 Incidência da Região Nasal 
 

a. Posição do Paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal. 

b. Posição do Suporte/Filme: O longo eixo do suporte/filme deve ficar paralelo à nasal, 

usando o suporte em que o longo eixo do filme fique na posição vertical. 

c. Área de Incidência do feixe de Raios-X: Perpendicular a região nasal, oposto à 

radiografada. 

d. Distância Foco-Filme: 30 cm em média, variando de acordo com a conformação 

anatômica do paciente. 

e. Ângulo vertical 0º e Horizontal 90º. 

f. Tempo de Exposição: 4 a 5 s. 

 
 

6.3.4 Incidência para Seio Maxilar, em Norma lateral, visualização no sentido 
Ântero-Posterior 
 

a. Posição do Paciente: O Plano Sagital Mediano deve ficar perpendicular ao Plano 

Horizontal e o plano oclusal paralelo ao plano horizontal; O filme deve ser colocado no 
suporte no sentido horizontal e mantido junto à face, posicionado sobre a hemimaxila 
interessada, com a borda inferior paralela ao plano oclusal. 

b. Angulação vertical e horizontal: Para a região do seio maxilar, o feixe de Raios-X deve 

incidir perpendicular em ambos os sentidos, vertical e horizontal. 

c. Indicação: Para localizar corpos estranhos no interior do seio maxilar. 

 

6.3.5 Incidência para perfil anterior da maxila e mandíbula 
 

a. Posição do Paciente: A direção do feixe de Raios-X deve ser dirigida através do terço 

médio da maxila ou mandíbula e o filme colocado perpendicularmente, no sentido vertical e 
horizontal. 

b. Tempo de Exposição: 4 a 5 s. 

c. Indicação: Para visualizar a parte anterior da maxila ou da mandíbula, em perfil. 

 

6.3.6 Incidência para exame do processo Condilar da Mandíbula 
 

a. Posição do paciente: Plano Sagital Mediano perpendicular ao plano horizontal e plano 

oclusal paralelo ao plano horizontal. 

b. Posição do Suporte/Filme: Colocados perpendicularmente ao plano horizontal, 

encostados na face do paciente, na altura da região temporomandibular. 

c. Área de incidência do feixe de Raios-X: Região temporomandibular do lado oposto ao 

examinado, com angulação vertical de 8º e de 10º de angulação horizontal, de frente para 
trás, (Técnica de McQueen). 

d. Distância Focal: 30 cm. 

e. Tempo de Exposição: 4 a 5 s. 

f. Indicações: Exame do processo condilar da mandíbula. 
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7.0 Métodos de Localização Radiográfica 
 
 

7.1 Método de Clark 
 

Conhecido como método do Princípio da Paralaxe, Deslocamento Horizontal do Tubo ou do 
Deslizamento. 

Princípio da Paralaxe: 
- Ao examinarmos dois objetos semelhantes que se encontram em linha reta, sobrepostos, 

o objeto mais próximo até certo ponto encobrirá o mais distante; 
- Ao examinarmos estes dois objetos sobrepostos em linha reta, se o observador deslocar-

se para a direita ou para a esquerda notará que um dos referidos objetos deslocar-se-á em direção 
contrária àquela realizada pelo observador, e o outro acompanhará a direção do desvio executado.  

 
 Ou seja: 
 

A. O objeto que estiver mais próximo do observador deslocar-se-á em sentido contrário ao 
deslocamento desse observador; 

B. O objeto mais distante do observador deslocar-se-á no mesmo sentido. 
 

Clark utilizou-se de duas radiografias periapicais da mesma região, modificando apenas a 
angulação horizontal. 
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7.1.1 Indicações: 
 
1. Localização radiográfica dos dentes não irrompidos; 
2. Nas dissociações dos condutos radiculares; 
3. Na localização de anomalias e processos patológicos no contexto das estruturas 

anatômicas examinadas; 
4. Fraturas de dentes e corpos estranhos 
 

Esquema de Localização do dente canino superior, não irrompido, pelo método de Clark. 
 

 
 

7.2 Método de Miller-Winter 
 

Também conhecida como Técnica do ângulo Reto ou da Dupla Incidência. Método utilizado 
para localizar os dentes não irrompidos da região dos molares inferiores. 

A Técnica consiste no princípio da dupla incidência: tomamos uma radiografia intrabucal 
periapical da região dos dentes molares inferiores, para localizarmos o dente não irrompido, no 
sentido altura e largura. Para a determinação do dente no sentido vestíbulo-lingual executa-se uma 
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radiografia oclusal direta, empregando-se um filme periapical convencional (3X4 cm), que é 
mantido em posição, pelo paciente, com o fechamento levemente da boca. 
 

 
 

7.2.1 Modificação de Donovan 
 

Utilizada para terceiros molares onde a colocação do filme oclusal será dificultada, assim 
sua colocação será no ramo ascendente da mandíbula, abrangendo a área do trigonorretromolar, e 
com o auxílio do dedo indicador, o paciente mantém a borda do filme apoiada na superfície do 
segundo molar inferior ou do rebordo alveolar, quando este estiver ausente. Ao dirigirmos o feixe 
de Raios-X central perpendicularmente ao filme, na tomada oclusal, deveremos inclinar a cabeça 
do paciente, o mais possível para o lado oposto àquele que está sendo examinado, assim =, este 
estará dirigido ao ângulo mandibular, e ápice nasal do paciente. Em relação ao tempo de 
exposição deveremos utilizar o dobro do tempo utilizado no exame periapical. 
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7.3 Método de Parma 
 

Utilizado para diminuir as dificuldades encontradas, durante o exame radiográfico intrabucal 
periapical, da região dos molares inferiores, assim teremos uma modificação no posicionamento do 
filme, inclinando-o com o seu maior eixo, formando um ângulo com a linha de oclusão. Para maior 
comodidade do paciente, o filme poderá sofrer dobras na porção superior e inferior, para uma 
melhor adaptação no assoalho bucal. 
 

 
 
7.4 Método Estereoscópico 

 
A técnica estereoscópica consiste em obtermos duas radiografias, com os filmes 

radiográficos colocados na mesma posição. Consiste no emprego de uma angulação vertical 
convencional, para a região que se está examinando, angulação esta que será idêntica nas duas 
tomadas radiográficas. Em relação à angulação horizontal faremos um desvio de 5 a 8 graus, à 
direita e à esquerda em relação a angulação horizontal comumente empregada. As radiografias 
deverão ser identificadas com as letras D e E, correspondendo aos desvios realizados; quando do 
exame pelo profissional as mesmas deverão ser colocados no aparelho estereoscópico ou 
montadas, para exame direto, obedecendo ao posicionamento quando da execução das mesmas. 

No método estereoscópico da visão direta, pode ser desenvolvido praticando-se a 
convergência ou divergência das imagens. 
 

 
 

Os círculos indicados superiormente facilitam a adaptação visual no sentido de se conseguir 
a fusão das imagens pelo método da visão direta. Neste caso, a fusão é pela divergência, 
resultando uma imagem de um cone no qual o círculo maior está próximo do observador. Já nos 
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círculos inferiores observamos uma situação inversa e a imagem do cone é obtida por 
convergência. 
 

7.5 Técnicas Radiográficas Conjugadas 
 

Em determinadas situações a combinação de exames radiográficos intra e extrabucais, em 
diferentes planos. Assim poderemos conjugar técnicas radiográficas oclusais, panorâmicas e 
laterais. 
 
7.6 Técnicas Radiográficas com o Emprego de Substâncias de Contraste 
 

Quando nos deparamos com grandes lesões císticas do complexo maxilomandibular, uma 
localização radiográfica torna-se necessária, principalmente quando há suspeita de 
comprometimento anatômico. Assim após a retirada do líquido cístico, introduzimos uma mesma 
quantidade de substância de contraste, geralmente o Lipiodol. 

Para evidenciarmos a presença de bolsas periodontais, trajetos fistulosos e lesões de 
tecidos moles podemos utilizar cones de guta-percha, que nos fornecerão imagens radiográficas 
radiopacas. 
 
7.7 Método de Le Master 
 

Utilizada na técnica radiográfica periapical da bissetriz na região dos dentes molares 
superiores, onde ocorre com grande freqüência a superposição da imagem radiográfica do 
processo zigomático da maxila com aquela correspondente à região apical destes dentes, com isso 
teremos perda de detalhes. Constituí-se na colocação de um rolete de algodão, fixado ao filme 
radiográfico, o que melhora as condições de paralelismo entre o longo eixo do filme e o dente. 
Conseqüentemente diminuímos a angulação vertical empregada na técnica da bissetriz. 
 

  
 
 

7.8 Lateral Transcranial 
 

Esquema mostrando as variações das angulações vertical e horizontal para a tomada das 
radiografias da articulação temporomandibular pelas técnicas laterais transcraniais. 
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7.8.1 Técnica Lateral Transcranial de Gillis 
 

O paciente precisa estar com o Plano de Camper paralelo ao plano horizontal e os raios 
centrais do feixe de radiação tenham sua incidência num ponto localizado ½ polegada (1,27 cm) à 
frente e 2 polegadas (5,08 cm) acima do meato acústico externo e dirigido no sentido da articulação 
temporomandibular ao lado oposto. 
 

 
 

7.8.2 Técnica Lateral Transcranial de Grewcock 
 

O plano de orientação utilizado é o Frankfurt paralelo ao plano horizontal e o ponto de 
entrada do feixe central da radiação deve estar situado a 1 polegada (2,54 cm) acima do meato 
acústico externo. O feixe central de radiação deve ser dirigido para a articulação 
temporomandibular do lado oposto. 
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7.8.3 Técnica Lateral Transcranial de Lindblom 
 

Tem como orientação o plano de Camper para posicionamento da cabeça do paciente. O 
ponto preconizado para a incidência do feixe central da radiação é 2 cm atrás e 6 cm acima do 
meato acústico externo e dirigido para a articulação temporomandibular do lado oposto. 

A relação entre a posição da cabeça do paciente e o filme na obtenção de radiografias da 
articulação temporomandibular mostra resultados aproximados. Ou seja, podemos deixar o plano 
sagital mediano do paciente paralelo ao filme e aplicarmos uma angulação predeterminada na 
incidência da radiação, ou, ainda, realizarmos a incidência perpendicular ao filme, mas tendo a 
cabeça do paciente uma inclinação que permita a entrada da radiação em determinado ponto e sua 
“saída” justamente na região da articulação temporomandibular a ser radiografada. 
 

 
 

OBS.: Os fatores indicados para as técnicas radiográficas laterais transcraniais 9.2.1, 9.2.2 e 

9.2.3, podem ser: 65 KVp, 10mA, tempo de exposição de 0,6 s, distância área focal/filme com 20 
cm. 
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7.8.4 Técnica Lateral Trancranial de Updegrave 
 

Com esta técnica faz-se necessário um suporte para o apoio da cabeça do paciente e uma 
haste especial para a orientação do cabeçote do aparelho de Raios-X. Esse suporte é também 
denominado de suporte 15º.  A tomada por esta técnica deve-se posicionar a cabeça do paciente 
no suporte e a colocação correta do cabeçote do aparelho de Raios-X, conforme orientação da 
haste, sem se importar com o ponto de entrada do feixe central da radiação do lado oposto como 
alvo. Os mesmos fatores das incidências laterais transcraniais podem ser utilizados nesta técnica. 
 

 
 

7.9 Ântero-Posterior (Técnica de Zimmer ou Incidência Transorbital) 
 

Essa técnica tem como propósito de se ter uma visão ântero-posterior de todo o complexo 
da articulação temporomandibular, boa técnica para a visualização da cabeça da mandíbula e com 
o paciente de boca aberta. Um inconveniente é a incidência direta dos Raios-X na íris e cristalino 
do olho, juntamente com tireóide e gônadas. 

A técnica transorbital preconiza uma angulação vertical de 30º com o plano oclusal, e uma 
angulação horizontal de 20º com o plano sagital mediano, tendo os raios centrais do feixe de 
radiação uma incidência perpendicular ao filme. 

Os fatores quando da utilização do ecran ultra-rápido a uma distância área focal/filme de 60 
cm, pode-se fazer uso de 65 KVp, 15 mA, tempo de exposição de 0,8s. 
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Esquema mostrando a incidência perpendicular dos raios centrais do feixe de radiação no 
filme. A angulação vertical é de 30º e a horizontal de 20º em relação ao plano de oclusão e 

sagital mediano, respectivamente. 
 

 
 

7.10 Infero-Superior 
 

Essa tomada nos mostra os desgastes patológicos ou defeitos de formação do pólo medial 
e/ou externo, além da angulação horizontal das cabeças da mandíbula. 

Para a execução desta técnica, devemos deixar a cabeça do paciente de maneira tal que os 
bordos posteriores do ramo da mandíbula permaneçam paralelos ao plano horizontal e 
perpendiculares ao filme. Os raios centrais do feixe de radiação devem ser dirigidos para o centro 
do assoalho da boca, de modo que fiquem paralelos aos bordos posteriores do ramo da mandíbula. 
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Neste tipo de radiografia podemos, ainda, conseguir a projeção uni ou bi lateral das cabeças 
da mandíbula, desde que se modifique o exposto no parágrafo anterior e se faça a incidência 
acompanhando o bordo posterior do ramo da mandíbula, do lado da cabeça da mandíbula a ser 
radiografado. Na realização desta técnica devemos utilizar, um tempo de exposição de 3 s, a uma 
distância área focal/filme de 75 cm, 75 KVp e 15 mA. 
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