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Introdução: O aprimoramento e o aumento da acessibilidade aos exames
imaginológicos representou um avanço nas áreas de diagnóstico, planejamento e
tratamento, abrindo uma nova perspectiva na Odontologia. A instituição de uma
terapia adequada depende da visualização de defeitos e alterações anatômicas. O
diagnóstico das trincas radiculares baseia-se na presença de sintomas clínicos.
Adicionalmente, métodos radiográficos podem ser utilizados. Objetivo: O objetivo
deste estudo foi determinar a sensibilidade, especificidade e acurácia de radiografias
periapicais convencional e digital e de tomografia computadorizada cone beam
(TCCB) para detecção de trincas radiculares em dentes anteriores extraídos. 
Metodologia: Dezoito dentes com trincas radiculares e 18 dentes sem trincas
radiculares foram selecionados, posicionados em alvéolo de maxila humana seca e
submetidos a exames radiográficos periapical convencional e digital e TCCB. O
diagnóstico das trincas e grau de dificuldade na identificação das mesmas foram
determinados por um examinador. O grau de concordância intraexaminador foi
determinado por meio do teste Kappa de Cohen. Já para o nível de dificuldade do
diagnóstico imaginológico foi utilizado o teste de Friedman seguido pelo teste post hoc
de Dunn. O nível de significância foi estabelecido em 5%.  Resultados: Não foram
detectadas trincas em nenhum dos dentes avaliados por meio das radiografias
periapicais. Nos exames de TCCB as trincas foram visualizadas como delicadas linhas
hipodensas. A avaliação do grau de concordância para o diagnóstico mostrou
concordância pequena ou quase inexistente entre os métodos de inspeção visual direta
e pelos métodos de imagem radiográfica ou tomográfica. Em relação à especificidade,
foi obtido o valor 100 enquanto a sensibilidade foi zero nos exames radiográficos. Já
para a TCCB os valores foram de 38,8 e 46,6%, respectivamente. Conclusão: Os dados
indicam que as radiografias periapicais convencional e digital e TCCB não são
métodos acurados na detecção de trincas radiculares com extensões e profundidades
variadas. 
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