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 LAURY, D. Avaliação da concordância entre dilaceração radicular e impacção de 
caninos superiores em exames de tomografia computadorizada [Dissertação de 
Mestrado]. Guarulhos: Universidade Guarulhos UNG: 2020. 

 

RESUMO 

A ausência de um ou mais dentes nos arcos dentários pode estar associada a 

falhas no processo de desenvolvimento dentário, como a impacção de dentes 

permanentes. Especificamente, a do dente canino apresenta várias causas discutidas 

na literatura, apresentando etiologia multifatorial, relacionando-se a sua impacção 

com fatores como o tamanho do folículo, a agenesia de incisivos laterais, presença de 

odontomas, supranumerários e dilaceração radicular de pré-molares. Entretanto, a 

relação com dilaceração radicular raramente é mencionada, limitando-se a publicação 

de casos clínicos e relatos de autores. O objetivo dessa pesquisa foi estudar, por meio 

de exames de tomografia computadorizada de feixe cônico, a prevalência de 

impacção de caninos e a concordância com a presença simultânea de dilaceração 

radicular dos dentes pré-molares, com o intuito de auxiliar no diagnóstico e prevenção 

da ocorrência desses distúrbios de erupção. Foram avaliados por um único 

examinador calibrado, 151 exames de TCFC da maxila, de indivíduos dos sexos 

masculino e feminino, extraídos de um total de 5181 exames obtidos do acervo de 

dois centros de radiologia do Estado de São Paulo. As imagens tomográficas foram 

analisadas em reconstruções multiplanares, empregando as ferramentas de imagens 

de um dos seguintes softwares: ImplantViewer® (Anne Solutions, Brasilia, Brasil), 

Prexion Viewer (Prexion Corporation, Tokyo, Japão), On Demand 3D (Cybermed, 

Seoul, Coréia do Sul) e Woopir (Woopi-Stefanini group, Brasil). Com o auxílio da 

ferramenta “zoom”, obteve-se uma imagem ampliada que permitiu avaliar a presença 

de dilacerações radiculares nos pré-molares e/ou impacção de caninos e outras 

informações também foram registradas, como a localização da impacção, o dente e a 

raiz acometidos pela dilaceração. Os resultados foram submetidos à análise descritiva 

e ao teste de concordância Kappa, com significância de 5%. Nenhuma concordância 

ou concordância muito baixa foram observadas entre impacção de caninos e 

dilaceração de raízes, seja de primeiros ou segundos pré-molares, independente do 

lado do arco dentário e da localização da impacção. 

Palavras-chave: Aparelho ortodôntico; Dente canino; Tomografia 

computadorizada; Dilaceração radicular 



 
 
 

 

 LAURY, D. Correlation between canine impaction and premolars root laceration. A 
cone beam computed tomography study [Dissertação de Mestrado]. Guarulhos: 
Universidade Guarulhos UNG: 2020. 

 
ABSTRACT 

 

The absence of one or more teeth in the dental arches can be related to changes 

in the normal tooth development process as impaction of permanent teeth. Specifically, 

failure in the eruption of canine tooth has several causes, having a multifactorial 

etiology, that has been related to the size of the follicle, agenesis of lateral incisors, 

presence of odontoma, supernumeraries and premolars root laceration. However, the 

correlation with root laceration has no or little evidence and rarely is discussed in the 

literature with only case reports or authors citations. The objective of this research is 

to study, by means of cone beam computed tomography exams, the prevalence of 

canine impaction and correlation with concomitant presence of root laceration of the 

premolars. A single calibrated examiner evaluated 151 out of 5181 TCFC images of 

the maxilla, from male and female subjects, obtained from the collection of two 

radiology centers in the State of São Paulo. The tomographic images were analyzed 

in multiplanar reconstructions, using the imaging tools, from one of the following 

softwares: ImplantViewer® (Anne Solutions, Brasilia, Brazil), Prexion Viewer (Prexion 

Corportion, Tokyo, Japan), On Demand 3D (Cybermed, Seoul, Coréia do Sul) and 

Woopir image interpretation (Woopi-Stefanini group, Brazil). Through the aid of the 

“zoom” tool, an enlarged image was obtained and allowed to detect the presence of 

root tearing in the premolars and/or the presence of canine impaction and more 

information was also registered, such as the location of the canine impaction, side 

where it occurs, presence of laceration, tooth and root affected by laceration. The 

results were submitted to descriptive analysis and KAPPA concordance test, with a 

significance of 5%, looking for an association between laceration of both premolars 

and canine impaction, considering both sides of the arches and canine impaction 

localization. None or very weak concordance was found between canine impaction 

and premolars root laceration, regardless of the side of the arch it occurs and the 

impaction localization.  

Keywords: Orthodontic appliances; cuspid tooth; computerized tomography; root 

dilaceration 

 



 
 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLA 

 

TC     

TCFC     

CEP    

TCLE    

TALE    

MPR 

DICOM  

CODIG   

DIL CANINO 

P 

V 

RAIZ PAL 

RAIZ VEST 

1PRÉ-MOLAR ESQ 

2PRÉ-MOLAR ESQ 

1PRÉ-MOLAR DIR 

2PRÉ-MOAR DIR 

OBS 

ImpacCan    

ImpacCan D 

ImpacCan E 

ImpacCan P 

ImpacCan V 

Dilac1Pre 

 

Dir1Pre 

Esq1Pre 

Dilac2Pre 

 

Dir2Pre 

Esq2Pre 

Tomografia computadorizada 

Tomografia computadorizada de feixe cônico  

Comitê de Ética em Pesquisa 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 

Multiplanar Reformation 

Digital imaging and communications in medicine 

Código do paciente no centro de radiologia 

Dilaceração de caninos 

Palatino  

Vestibular  

Raiz palatina 

Raiz vestibular 

Primeiro pré-molar esquerdo 

Segundo pré-molar esquerdo 

Primeiro pré-molar direito 

Segundo pré-molar direito 

Observação 

Impacção de caninos 

Impacção de caninos do lado direito 

Impacção de caninos do lado esquerdo 

Impacção de caninos por palatino 

Impacção de caninos por vestibular 

Dilaceração nos primeiros pré-molares dos lados direito e 

esquerdo 

Dilaceração nos primeiros pré-molares do lado direito 

Dilaceração nos primeiros pré-molares do lado esquerdo 

Dilaceração nos segundos pré-molares dos lados direito e 

esquerdo 

Dilaceração nos segundos pré-molares do lado direito 

Dilaceração nos segundos pré-molares do lado esquerdo 



 
 
 

 

Dilac12Pre 

 

 

Dilaceração nos 4 pré-molares (primeiros e segundos, 

lados: direito e esquerdo) 

 

 

  



 
 
 

 

LISTA DE FIGURAS  

 
FIGURA 1 A. Imagem do tomógrafo Prexion 3D e B. Estação de trabalho de 

um dos centros de radiologia utilizados na obtenção dos exames 

avaliados nesse estudo..................................................................... 

 

 

 

10 

FIGURA 2 Softwares utilizados para reconstrução e visualização das imagens 

3D. Prexion Viewer (A); On Demand 3D (B); Woopir (C); Implant 

viewer (D).......................................................................................... 

 

 

 

11 

FIGURA 3 Aquisição volumétrica obtida do arquivo DICOM interpretado pelo 

software Image Studio....................................................................... 

 

 

12 

FIGURA 4 Reconstrução multiplanar e obtenção da curva 

panorâmica........................................................................................ 

 

12 

FIGURA 5 Imagens transversais obtidas a partir do corte panorâmico e da 

reconstrução multiplanar................................................................... 

 

 

13 

FIGURA 6 Reconstrução em 3D. Vistas frontal (A) e oclusal (B)....................... 

 

14 

FIGURA 7 Planilha de avaliação tomográfica e obtenção de dados de 

impacção de caninos e dilaceração radicular.................................... 

 

15 

FIGURA 8 Distribuição dos caninos impactados de acordo com a localização 

da impacção e frequência do evento................................................ 

 

 

17 

FIGURA 9 Distribuição dos pré-molares dilacerados de acordo com a 

localização e frequência do evento................................................... 

 

 

18 

FIGURA 10 Distribuição de impacção de caninos considerando os lados da 

maxila e sua localização vestíbulo-lingual e relação com a 

dilaceração dos pré-molares considerando os lados da maxila e as 

raízes acometidas ............................................................................. 

 

 

 

19 



 
 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 Concordância entre dilaceração de primeiros e segundos pré-

molares e caninos impactados.......................................................... 

 

19 

TABELA 2 Concordância entre dilaceração de primeiros pré-molares e caninos 

impactados........................................................................................ 

 

20 

TABELA 3 Concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 

impactados........................................................................................ 

 

20 

TABELA 4 Concordância entre dilaceração de primeiros pré-molares e caninos 

impactados, no lado direito................................................................ 

 

21 

TABELA 5 Concordância entre dilaceração de primeiros pré-molares e caninos 

impactados, no lado esquerdo........................................................... 

 

21 

TABELA 6 Concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 

impactados, no lado direito................................................................. 

 

22 

TABELA 7 Concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 

impactados do lado direito.................................................................. 

 

22 

TABELA 8 Concordância entre dilaceração de primeiros e segundos pré-

molares e caninos impactados por palatino........................................ 

 

23 

TABELA 9 Concordância entre dilaceração de primeiros e segundos pré-

molares e caninos impactados por vestibular..................................... 

 

24 

 

  



 
 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO …...................…………………………………………..…..….. 01 

   

2. PROPOSIÇÃO……………………………………………………………….…… 06 

   

3. MATERIAL E MÉTODOS………………………………………………….......... 09 

    

4. RESULTADOS………………………………………………………………….... 16 

   

5. ARTIGO CIENTÍFICO …………………………………….…………….............. 25 

   

6.  CONCLUSÕES…………………………………………………………...………. 37 

 

  REFERÊNCIAS…………………………………………………………………... 38 

 

    



1 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os caninos superiores são os segundos dentes mais freqüentemente 

impactados nos arcos dentários, acometendo, aproximadamente, 1 a 3% da 

população(AL-NIMRI; BSOUL, 2011; BECKER; ABRAMOVITZ; CHAUSHU, 2013; 

CHAUSHU; SHARABI; BECKER, 2002; GUPTA et al., 2011; KIM et al., 2017)(AL-

NIMRI; BSOUL, 2011). Em estudos realizados em indivíduos europeus, a impacção 

por palatino mostrou-se mais frequente, sendo cerca de 2 a 3x mais prevalente que a 

impacção por vestibular(CHAUSHU; CHAUSHU; BECKER, 1999; CHAUSHU; 

SHARABI; BECKER, 2002; GUPTA et al., 2011). A incidência de impacção, no 

entanto, parece não ser representativa de todas as populações ou de outras etnias. 

Em  recente estudo, a frequência de impacções mostrou-se mais prevalente em 

indivíduos europeus do que em asiáticos, aproximadamente, 5 vezes maior nos 

europeus (STADERINI et al., 2019). 

Quando detectada, a retenção prolongada de caninos superiores demanda 

tratamento imediato ou ações preventivas, em função das consequências que pode 

ocasionar. Podem interferir no alinhamento dos dentes vizinhos, atresiar os arcos 

dentários, aumentar a chance de formação de cisto folicular, provocar infecções 

recorrentes, além do risco de causar reabsorção externa em dentes adjacentes 

(CHAUSHU; SHARABI; BECKER, 2002).  

A modalidade de tratamento mais adequada depende do diagnóstico da 

impacção do canino não irrompido, da sua localização exata e da detecção de 

possíveis lesões tanto no dente retido e como nos seus adjacentes (BECKER; 

CHAUSHU, 2013).  

Vários fatores etiológicos são atribuídos à ocorrência da impacção de caninos 

superiores e esses fatores variam em decorrência da localização da impacção, como 

por exemplo, a relação entre a presença de caninos não irrompidos localizados por 

palatino e o evento de atraso no desenvolvimento dentário em maior ou menor 

extensão. Tal relação não se observa em caninos impactados localizados por 

vestibular, uma vez que dois terços de pacientes acometidos com esse distúrbio do 

desenvolvimento, não apresentam discrepância de idade dentária e, quando 

comparados com pacientes tratados ortodonticamente, cujos caninos não estavam 
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deslocados no início do tratamento, não foram observadas diferenças em relação à 

idade dentária (BECKER; CHAUSHU, 2000). 

Portanto, a etiologia é obscura e provavelmente multifatorial. Existem muitas 

teorias, dentre elas, a que considera o aspecto distal da raiz do incisivo lateral como 

guia que permite que o canino entre em posição, uma vez que estudos anteriores 

estabeleceram uma forte associação entre a retenção dos caninos e dentes laterais 

pequenos, conóides ou ausentes (CHAUSHU; SHARABI; BECKER, 2003); e a teoria 

genética, que sugere que a impacção palatina dos caninos consiste em um complexo 

de anomalias dentárias geneticamente determinadas, de recorrência familiar (AL-

NIMRI; BSOUL, 2011). Além disso, relaciona-se também a impacção de caninos com 

obstáculos mecânicos como dentes supranumerários, odontomas e outras alterações 

morfológicas, como as dilacerações radiculares.  

A dilaceração é uma angulação acentuada na raiz ou na coroa de um dente 

formado (SHAFER, WG.; HINE, MK.; LEVY, 1985); um tipo de anomalia dentária de 

desenvolvimento, resultando em variações da morfologia dentária, caracterizadas por 

distúrbios de forma e estrutura dos dentes (GUPTA et al., 2011). Esse desvio ou 

angulação anormal da raiz pode atingir níveis de 90° ou mais (HAMASHA; AL-

KHATEEB; DARWAZEH, 2002; KAUR et al., 2016; KOCYIGIT et al., 2019; LAM, 2018; 

MARSHALL; SHAH; STOKES-LAMPARD, 2018). 

Considera-se uma raiz dilacerada quando a curvatura é maior do que 45⁰ em 

relação ao longo eixo radicular (CHOHAYEB, 1983), sendo mais encontrada na raiz 

do que na coroa do dente (PAULA, 2008). 

A prevalência de dilaceração radicular encontra-se em 0,3% a 35% dos 

indivíduos, incluindo os terceiros molares (JAFARZADEH; ABBOTT, 2007; MALČIĆ 

et al., 2006; NABAVIZADEH et al., 2013). Em um estudo utilizando radiografias 

periapicais, somente de dentes não irrompidos ou parcialmente irrompidos, observou-

se uma prevalência de dilaceração radicular de 27%, que foi mais frequente nos 

dentes superiores e, em 0,3% dos dentes acometidos, a dilaceração ocorria 

igualmente na maxila e na mandíbula. O segundo molar inferior foi o dente mais 

acometido, seguido do primeiro molar superior (NABAVIZADEH et al., 2013). 

Quando os terceiros molares não são considerados, observando-se dentes 

irrompidos ou não, a prevalência varia de 1 a 3%, com maior freqüência nos pré-

molares superiores, podendo comprometer a irrupção espontânea desses dentes, 
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atrasar ou até mesmo provocar sua retenção intraóssea definitiva (SANTANA, EJB.; 

CONSOLARO, A.; TAVANO, 1992).  

O grau do envolvimento de dilaceração radicular com o processo eruptivo, tanto 

quanto a presença de rizogênese, é dada através de um diagnóstico clínico da 

ausência do dente permanente, sendo complementada através dos exames de 

imagem (SANTANA, EJB.; CONSOLARO, A.; TAVANO, 1992). 

Em função da dificuldade de diagnóstico preciso da presença de dilaceração 

radicular em exames de imagem bidimensional como a radiografia panorâmica e a 

telerradiografia, pouca relação tem sido estabelecida e estudada entre essa alteração 

morfológica e a impacção dentária. Nesse contexto, a tomografia veio preencher uma 

lacuna nos exames de diagnóstico, possibilitando a avaliação em três dimensões. 

A tomografia computadorizada surgiu com o primeiro tomógrafo, criado pelo 

inglês Hounsfield e Comark, na década de 70, instalado em Londres, que demorava 

4,5 minutos para escanear uma fatia, através da acomodação apenas da cabeça do 

paciente e 1,5 minuto para reconstruir a imagem no computador. Nos últimos anos, 

ocorreram muitos progressos e evoluções na tecnologia, melhorando o tempo de 

aquisição e qualidade das imagens, consequentemente, diminuindo o tempo e dose 

de radiação. Além de acomodar o corpo todo nos aparelhos denominados de nova 

geração, a reprodução de uma secção tem a duração máxima de um segundo (GARIB 

et al., 2007). 

A tomografia computadorizada tradicional é um método valioso para o 

complemento do diagnóstico em Odontologia, quando outros meios de radiografia não 

possibilitam informações de diagnóstico suficientes ou sejam mesmo impossíveis, 

porém, seu alto custo e alta dose de radiação, limitam seu uso por uma relação custo 

– benefício. No final da década de noventa, na Universidade de Verona (MOZZO et 

al., 1998), obtiveram-se os primeiros resultados de um novo aparelho, baseando-se 

na teoria da técnica do feixe em forma de cone (cone – beam technique), batizado 

como NewTom 9000, cuja proposta do seu uso estava relacionada à diminuição do 

risco de distorção e dose de radiação significante, quando comparados à TC 

tradicional. 

Ainda assim, considerando o bom senso de sua utilização, em 2003, criou-se o 

princípio “ALARA” (as low as reasonably achievable) suportado por organizações  

profissionais (MILES; LANGLAIS, 2004). O princípio “ALARA” restringiu o uso da 

TCFC para situações de comprovada necessidade e, além de casos de fraturas, 
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anomalias, patologias, planejamento de implantes múltiplos e comprometimentos 

radiculares de incisivos laterais, a impacção dos caninos superiores permanentes está 

entre os eventos previstos pelo princípio “ALARA”, em que a TCFC é considerada 

necessária para que um correto diagnóstico e estratégia de tratamento sejam 

possíveis. 

Portanto, a TCFC tem sido bastante aplicada na Ortodontia, principalmente 

para detecção e localização de dentes retidos, possibilitando um planejamento mais 

refinado, através da visualização das tábuas ósseas vestibular e lingual, avaliação do 

posicionamento tridimensional, a relação com dentes e estruturas vizinhas, bem como 

o grau de reabsorção radicular de dentes adjacentes (GARIB et al., 2007), que podem 

interferir ou modificar o diagnóstico e plano de tratamento ortodôntico, pois para 

determinar o prognóstico de um tratamento é necessário avaliar a distância do 

processo alveolar, posição e angulação dos caninos impactados em relação aos 

dentes vizinhos, presença de anquilose e patologias associadas (FRANCO AA, 

PAIXÃO GB, CEVIDANES LS, 2006). 

Como método de diagnóstico, é a única ferramenta de imagem capaz de 

fornecer existência, localização e extensão de uma possível lesão no dente acometido 

e seus adjacentes (BECKER; CHAUSHU, 2013; CARVALHO et al., 2017; CHAUSHU; 

SHARABI; BECKER, 2002; MANZI et al., 2011). 

Considerando o diagnóstico de dilacerações radiculares, a TCFC é um recurso 

de maior precisão, pois é capaz de avaliar a angulação, o local em que ocorre a 

angulação e qual direção ela tomou (SANTANA, EJB.; CONSOLARO, A.; TAVANO, 

1992). 

Com a precisão dessa ferramenta de diagnóstico, torna-se mais precisa e 

viável, relacionar a possível presença de impacção de caninos com eventos locais, 

como a dilaceração radicular, principalmente, dos primeiros pré-molares. Não há 

evidência científica dessa relação, resumindo-se a relatos de casos clínicos e poucos 

estudos avaliativos.  

Considerando a variabilidade da morfologia e presença de afastamento 

radicular entre as raízes palatina e vestibular dos primeiros pré-molares, Cao et al. 

(2017) ponderaram que apesar de haver indícios de relação entre morfologia das 

raízes dos pré-molares com alguns genes como o Msx1 e Wnt (GARN; LEWIS; 

POLACHECK, 1960; MIKLOSI; MIKLÓSI, 2015), alguns estudos indicam que a 

variação está associada a eventos locais, ambientais, especialmente à impacção dos 
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caninos adjacentes, especulando a possibilidade da dilaceração radicular ser a causa 

de impacção de caninos (KERRIGAN; SANDY, 1995; MCNAMARA TG, 2000; ZIONIC 

ALEXANDER et al., 2009), ou ainda, que a raiz em desenvolvimento dos primeiros 

pré-molares seja mais predisposta a desenvolver dilaceração em resposta a um 

canino impactado (CHATE, 2003, 2004). Adicionalmente, Bertl et al. (2013) 

encontraram que caninos impactados por palatino aumentam a prevalência de pré-

molares uniradiculados, resultado que levou esses e outros autores a pensarem em 

uma possível associação entre a separação das raízes dos primeiros pré-molares e 

impacção localizada por vestibular, por uma provável diminuição do espaço de 

desenvolvimento das raízes dos primeiros pré-molares (CAO et al., 2017).  

Em função da escassez de trabalhos relacionando dilaceração radicular de pré-

molares com impacção de caninos, decidimos estudar a prevalência da ocorrência 

simultânea desses eventos e a incidência de cada um deles, em uma população de 

brasileiros, utilizando exames de tomografia computadorizasa de feixe cônico por sua 

maior fidedignidade de diagnóstico. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 

A proposta dessa pesquisa é avaliar a prevalência de impacção de caninos e 

de dilaceração radicular em pré-molares superiores e investigar a concordância de 

ocorrência simultânea desses dois distúrbios de desenvolvimento da oclusão, em 

indivíduos brasileiros. 
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2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para o conhecimento sobre a etiologia da impacção de caninos e sua 

relação com dilaceração nas raizes dos pré-molares e oferecer subsídios para 

elaboração de condutas preventivas e de diagnóstico. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo desse trabalho é avaliar, em exames de tomografia computadorizada 

de feixe cônico, a prevalência de impacção de caninos e de dilaceração em raízes de 

pré-molares superiores e correlacionar as prevalências entre si a fim de: 

- Contribuir para o diagnóstico precoce de impacção de caninos superiores; 

- Contribuir para o diagnóstico de dilaceração radicular em raízes de pré-molares 

superiores; 

- Fornecer informações para elaboração de protocolos que aumentem as chances de 

irrupção espontânea do canino superior; 

- Fornecer informações que permitam prevenir impacção dos caninos e suas possíveis 

relações com dilacerações radiculares em dentes pré-molares superiores. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Após apresentação do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa 

sob o protocolo de número 38633220.6.0000.5506, foram contactados três centros de 

radiologia do estado de São Paulo. Após o aceite assinado pelos responsáveis 

técnicos de duas das três unidades, iniciou-se o levantamento da amostra. Foi 

realizado um levantamento de exames de tomografia computadorizada de feixe cônico 

que foram obtidos no período máximo de 8 anos, de indivíduos brasileiros, 

obedecendo os seguintes critérios de inclusão:   

- Pacientes com idade inicial mínima a partir de 12 anos; 

- Presença obrigatória dos primeiros e segundos pré-molares irrompidos ou em 

estágio final de erupção, e 

- Presença de pelo menos uma raiz de pré-molar com dilaceração e/ou pelo 

menos um canino superior impactado. 

 

Os critérios de exclusão da amostra foram: 

- Pacientes com idade inferior a 12 anos; 

- Ausência de pré-molares superiores; 

- Ausência de dilacerações radiculares em pré-molares; 

- Presença de anomalias de irrupção envolvendo os dentes adjacentes aos 

caninos, e 

- Presença de anomalias outras que não a dilaceração em raízes de pré-

molares, que pudessem interferir no trajeto eruptivo dos caninos, como odontomas, 

cistos, dentes supranumerários, etc. 

 

Um examinador calibrado realizou, retrospectivamente, a análise dos exames 

de tomografia computadorizada obtidos da maxila, já realizados por indicação de 

diagnósticos envolvendo a região maxilar, constituintes do acervo dos centros de 

radiologia.  

Amostra foi composta por 151 exames tomográficos, com comprovada 

presença de dilaceração de pelo menos uma raiz de um dente pré-molar ou de pelo 

menos um canino impactado por vestibular, palatino ou rebordo alveolar, extraídos de 
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um total de 5181 exames, realizados entre 2012 a 2020. Noventa exames eram de 

pacientes do sexo feminino e 61 do sexo masculino.  

As imagens foram obtidas em dois tomógrafos (CRANEX® 3D, Soredex 3D 

Dental Imaging System, Kavo Dental, Califórnia, EUA e PreXion 3D, modelo XP68, 

Yoshida Dental, Minnesota, EUA) (Figura 1) e analisadas em diferentes softwares, 

conforme o utilizado no centro radiológico participante: Prexion Viewer 3D (Prexion 

Incorporation, Tokyo, Japão); On Demand 3D versão 1.0.10.5385 (Cybermed 

Incorporation Daejeon, Korea); Woopir Tomo 1.0 (Stefanini Group, Sorocaba, São 

Paulo, Brasil) e ImplantViewer® versão 1.4 (Anne Solutions, Brasilia, Brasil) (Figura 

2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – A. Imagem do tomógrafo Prexion 3D e B. Estação de trabalho de um dos 
centros de radiologia utilizados na obtenção dos exames avaliados nesse 
estudo.   

 

 

 

A 
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  Figura 2 – Softwares utilizados para reconstrução e visualização das imagens 3D. 
Prexion Viewer (A); On Demand 3D (B); Woopir (C); Implant viewer (D) 

 

 

 

 

 

3.1 Obtenção das Imagens 

 

No momento da captura dos cortes tomográficos (aquisição volumétrica), os 

dados são lidos e transformados em arquivo DICOM que permite a leitura volumétrica 

das imagens, gerando um arquivo com o nome do paciente. 

Para iniciar a análise da amostra, buscou-se os arquivos dos pacientes e, a 

partir da seleção dos nomes, o software Image Studio foi iniciado, gerando a imagem 

em formato DICOM (Figura 3). Com a barra de rolagem, buscou-se a maior nitidez do 

volume adquirido, da região que se desejava avaliar.  

Essa imagem serviu de referência para a aquisição multiplanar por meio do 

desenho de linhas de referência no rebordo alveolar (fatiamento oblíquo) (Figura 4) e 

A B 

C 

D 
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é essa reconstrução multiplanar, disponível nos softwares, que permitiu obter uma 

imagem tridimensional, fidedigna e de alta resolução, capaz de reproduzir cortes 

originais e em outros planos anatômicos (coronal, axial, transversal) (GARIB et al., 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aquisição volumétrica obtida do arquivo DICOM interpretado pelo software Image 

Studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Reconstrução multiplanar e obtenção da curva panorâmica. 
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Na aquisição multiplanar, forma-se uma curva panorâmica e utilizando-se do 

cursor para marcar a área de interesse avaliativo, novas imagens transversais foram 

geradas (Figura 5). E foram nessas imagens transaxiais que foram feitas as 

avaliações das anomalias dentárias de desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Imagens transversais obtidas a partir do corte panorâmico e da 
reconstrução multiplanar. 

 

 

 

 

3.2 Análise das Imagens 

 

Para avaliação precisa da presença ou não de caninos impactados, sua 

localização, assim como a existência de dilaceração nas raízes dos pré-molares, qual 

raiz acometida e a direção de dilaceração nas imagens transaxiais, contou-se com o 

auxílio da ferramenta zoom, além de efeitos de rotação da imagem em diversos 

ângulos. 

Como análise complementar, para se ter uma outra visão, realizou-se também 

a reconstrução em 3D, que se abre em uma nova janela, confirmando a presença das 

anomalias de desenvolvimento em análise, ou seja, canino impactado e/ou 

dilaceração radicular de pré-molares (Figura 6). 
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Figura 6 – Reconstrução em 3D. Vistas frontal (A) e oclusal (B). 

 

 

Foi elaborada uma planilha para anotação das avaliações, onde foram 

anotadas as informações de impacção de canino, sua localização, lado onde ocorre, 

presença de dilaceração, dente da dilaceração e raiz acometida pela dilaceração 

(Figura 7). 
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Figura 7 – Planilha de avaliação tomográfica e obtenção de dados de impacção de caninos e 

dilaceração radicular 

 

 

 

3.3 Análise Estatística 

Por se tratar de avaliação qualitativa, a associação e a concordância entre 

presença de dilaceração radicular e impacção de caninos foi verificada através do 

teste qui-quadrado e o índice de concordância KAPPA, respectivamente. A 

comparação dos parâmetros qualitativos “sim” e “não” para presença/ausência de 

impacção/dilaceração considerou os lados do arco maxilar e a localização de 

impacção (vestibular/lingual), além dos dentes envolvidos na dilaceração 

(primeiros/segundos pré-molares). O índice de significância estatística foi 

estabelecido em 5% para todas as análises.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Análise descritiva 

 

Da amostra total avaliada (5181 indivíduos), em 113 exames observou-se 

dilaceração em raízes de pré-molares (2,18%) e em 96 foi identificada impacção de 

caninos (1,85%), representando a incidência desses eventos na população. 

Do total de 151 exames selecionados por apresentarem um dos dois eventos, 

em 113 (74,83%) havia a presença de dilaceração em pelo menos uma raiz de um 

dente pré-molar, totalizando 176 dilacerações. Nos primeiros pré-molares, 72 raizes 

vestibulares apresentavam-se dilaceradas (40,9%) e 41 raizes palatinas (23,29%), já 

nos segundos pré-molares, observou-se dilaceração em 63 raizes (35,79%). 

Avaliando os lados direito e esquerdo separadamente, o primeiro pré-molar superior 

direito apresentou 57 raizes dilaceradas (32,38%), sendo 36 dilacerações acometendo 

a raiz vestibular e 21 a raiz palatina. O primeiro pré-molar superior esquerdo 

apresentou 56 raizes dilaceradas (31,81%), sendo 36 dilacerações acometendo a raiz 

vestibular e 20 a raiz palatina. Considerando os segundos pré-molares, do lado direito, 

havia a presença de 38 raizes dilaceradas (21,59%) e do lado esquerdo, 25 (14,2%).  

Do total de 151 exames, em 96 havia a presença de impacção (63,57%), sendo 

que em 26 deles (27,08%), a impacção ocorreu bilateralmente, totalizando 122 

impacções de caninos. Desse total de 122, 78 estavam localizados por palatino 

(63,93%), sendo 43 do lado esquerdo (55,12%) e 35 do lado direito (44,87%) e 44 

localizados por vestibular (36,06%), sendo 24 do lado esquerdo (54,54%) e 20 do lado 

direito (45,45%).  

Finalmente, dos 151 exames selecionados, em 86 deles, os eventos de 

impacção de caninos e dilaceração de pré-molares aconteciam simultaneamente 

(56,95%). 
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Figura 8 - Distribuição dos caninos impactados de acordo com a localização da 
impacção e frequência do evento. 
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Figura 9- Distribuição dos pré-molares dilacerados de acordo com a localização e 
frequência do evento. 
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4.2 Análise de concordância entre dilaceração radicular de pré-molares e 

impacção de caninos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Distribuição de impacção de caninos considerando os lados da maxila e 
sua localização vestíbulo-lingual e relação com a dilaceração dos pré-
molares considerando os lados da maxila e as raízes acometidas. 

 

 

 

4.2.1 – Primeiros e segundos pré-molares com dilacerações e caninos 

impactados considerando os dois lados do arco dentário 

 

 

Tabela 1 – Concordância entre dilaceração de primeiros e segundos pré-molares e 
caninos impactados 

 

ImpacCan Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dilac12Pre Não 43 106 149  

Sim 77 86 163  

Total 120 192 312 0,4134 

  
 

 Valor 

Concordância Kappa 
 

 -0,185 

N 
 

   312 

 

 

De 312 combinações de eventos, 86 (27,56%) apresentaram ocorrência 

concomitante de dilaceração dos primeiros e/ou segundos pré-molares com caninos 

impactados e 43 corresponderam a ausência de dilaceração e impacção 

simultaneamente. Esse resultado denotou que não houve concordância entre os 

eventos. 

 

  

  
  
  
  

ImpacCan 

ImpacCan D ImpacCan E 

ImpacCan 
P 

ImpacCan 
V 

ImpacCan 
P 

ImpacCan 
V 

Dilac1Pre Dir1Pre P 5 2 3 1 

V 13 5 9 3 

Esq1Pre P 3 2 5 7 

V 6 3 12 5 

Dilac2Pre Dir2Pre 
 

8 4 4 4 
 

Esq2Pre 
 

2 1 10 8 
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Tabela 2 - Concordância entre dilaceração de primeiros pré-molares e caninos 
impactados 
 

 

ImpacCan Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dilac1Pre Não 15 46 61  

Sim 45 50 95  

Total 60 96 156 0,4166 

   
 

Valor 

Concordância Kappa  
 

0,075 

N     156 

 
 

A concordância entre a ocorrência de dilacerações em primeiros pré-molares e 

impacção de caninos, apresentou concordância moderada também, sem significância 

estatística, pois de 156 combinações, a ocorrência simultânea de dilaceração e 

impacção aconteceu em 50 casos e a ausência concomitante dos dois eventos, em 

15, menos da metade das combinações possíveis. 

 

 

Tabela 3 - Concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 
impactados 
 

 

ImpacCan Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dilac2Pre Não 24 64 88  

Sim 36 32 68  

Total 60 96 156 0,3589 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

-0,245 

N 
 

   156 

 

 

Pela tabela de contingência, a acurácia de coincidência dos eventos foi baixa 

e o índice Kappa denotou ausência de concordância entre a impacção de caninos com 

dilacerações nos segundos pré-molares, atingindo um valor negativo, uma vez que, 

das 156 combinações possíveis, em apenas 56 houve concordância na presença ou 

ausência concomitante dos eventos avaliados.  
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4.2.2 – Primeiros e segundo pré-molares com dilacerações e caninos 
impactados separados por hemi-arcada 
 

 

 

Tabela 4 - Concordância entre dilaceração de primeiros pré-molares e caninos 
impactados, no lado direito. 

 

ImpacCan D Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dir1Pre Não 69 30 99  

Sim 31 26 57  

Total 100 56 156 0,6089 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

0,154 

N 
 

  156 

 

 

Quando avaliados os primeiros pré-molares e caninos do lado direito, 

observamos que de 156 combinações, 57 delas havia impacção de caninos e em 100 

ausência de impacção, já para a dilaceração de raiz dos primeiros pré-molares, em 

57 combinações havia a ocorrência de raízes dilaceradas e 99 não dilaceradas. O 

cruzamento desses dados gerou uma acurácia de concordância de 0,60, ou seja, 

caninos e pré-molares concordaram em 60% das ocorrências, seja com presença dos 

eventos simultâneos (26%) ou ausência deles (69%), levando ao um índice Kappa de 

pobre concordância. 
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Tabela 5 - Concordância entre dilaceração de primeiros pré-molares e caninos 
impactados, no lado esquerdo 

 

ImpacCan E Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Esq1Pre Não 62 38 100  

Sim 27 29 56  

Total 89 67 156 0,5833 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

0,132 

N 
 

   156 

 

Do lado esquerdo, o resultado da concordância entre caninos impactados e 

dilacerações radiculares nos primeiros pré-molares foi muito semelhante ao lado 

direito, ou seja, houve 29 concordâncias positivas (18,58%) e 62 concordâncias 

negativas (58% do total de eventos), resultando em índice Kappa não significante. 

   

 

Tabela 6 - Concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 
impactados, no lado direito 
 

 

ImpacCan D Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dir2Pre Não 74 44 118  

Sim 26 12 38  

Total 100 56 156 0,5512 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

-0,049 

N 
 

   156 

 

Na avaliação de concordância considerando os segundos pré-molares do lado 

direito, a acurácia e concordância mostraram-se mais baixas em relação aos primeiros 

pré-molares do mesmo lado, em dez pontos percentuais. Foram 156 combinações, 

das quais 86 concordantes e 70 discordantes. A proximidade quantitativa de 

concordância e discordância levou a um índice Kappa negativo, denotando ausência 

de significância estatística e correlação entre a dilaceração de segundos pré-molares 

e caninos impactados do lado direito. 
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Tabela 7 - Concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 
impactados, no lado esquerdo 
 

 

ImpacCan E Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Esq2Pre Não 32 10 42  

Sim 17 8 25  

Total 49 18 67 0,5970 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

-0,023 

N 
 

   67 

 

 

 

A concordância entre dilaceração de segundos pré-molares e caninos 

impactados do lado esquerdo foi igualmente negativa e não significante, com apenas 

8 ocorrências concordantes positivas em 67 possíveis combinações, apesar de uma 

concordância total bem próxima de 60%, proporcionada pela ausência de impacção e 

dilaceração em 32 ocorrências. 

 
 
 
 
4.2.2 – Primeiros e segundos pré-molares com dilacerações e caninos impactados 
separados por localização da impacção 
 
 
 
Tabela 8 - Concordância entre dilaceração de primeiros e segundos pré-molares e 
caninos impactados por palatino 
 

 

ImpacCan P Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dilac12Pre Não 42 37 79  

Sim 64 37 101  

Total 106 74 180 0,4388 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

-0,098 

N 
 

   180 
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Ao avaliar a relação entre presença de dilaceração nas raízes dos primeiros e 

segundos pré-molares, considerando a localização de impacção dos caninos por 

palatino, o total de concordância foi de 43,88%, com índice Kappa negativo e não 

significante, denotando que não há relação entre os dois eventos. Esse resultado é 

evidente quando se observa que do total de 180 combinações, 101 foram discordantes 

e apenas 79 concordantes. 

 
 
 
 
Tabela 9 - Concordância entre dilaceração de primeiros e segundos pré-molares e 
caninos impactados por vestibular 
 

 

ImpacCan V Total  

Não Sim 
 

Acurácia 

Dilac12Pre Não 52 27 79  

Sim 80 21 101  

Total 132 48 180 0,4055 

  
  

Valor 

Concordância Kappa 
  

-0,125 

N 
 

   180 

 
 

Por fim, também não houve concordância entre a impacção de caninos por 

vestibular e a presença de dilacerações radiculares nos pré-molares, com maior 

discordância entre os eventos do que concordância (apenas 40,55%). 
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ABSTRACT 
The absence of one or more teeth in the dental arches can be related to changes in the 

normal tooth development process as impaction of permanent teeth. Specifically, failure in the 

eruption of canine tooth has several causes, having a multifactorial etiology, that has been 

related to the size of the follicle, agenesis of lateral incisors, presence of odontoma, 

supernumeraries and premolars root laceration. However, the correlation with root laceration 

has no or little evidence and rarely is discussed in the literature with only case reports or 

authors citations. The objective of this research is to study, by means of cone beam computed 

tomography exams, the prevalence of canine impaction and correlation with concomitant 

presence of root laceration of the premolars. A single calibrated examiner evaluated 151 ou of 

5181 TCFC images of the maxilla, from male and female subjects, obtained from the collection 

of two radiology centers in the State of São Paulo. The tomographic images were analyzed in 

multiplanar reconstructions, using the imaging tools, from one of the following softwares: 

ImplantViewer® (Anne Solutions, Brasilia, Brazil), Prexion Viewer (Prexion Corportion, Tokyo, 

Japan), On Demand 3D (Cybermed, Seoul, Coréia do Sul) and Woopir image interpretation 

(Woopi-Stefanini group, Brazil). Through the aid of the “zoom” tool, an enlarged image was 

obtained and allowed to detect the presence of root tearing in the premolars and/or the 

presence of canine impaction and more information was also registered, such as the location 

of the canine impaction, side where it occurs, presence of laceration, tooth and root affected 

by laceration. The results were submitted to descriptive analysis and KAPPA concordance 

test, with a significance of 5%, looking for an association between laceration of both premolars 

and canine impaction, considering both sides of the arches and canine impaction localization. 

None or very weak concordance was found between canine impaction and premolars root 

laceration, regardless of the side of the arch it occurs and the impaction localization.  

Keywords: Orthodontic appliances; cuspid tooth; computerized tomography; root 

dilaceratio 
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Introduction 

Upper canines are the second most frequently impacted teeth in dental arches, 

affecting approximately 1 to 3% of the population (1)(2)(3)(4)(5). When detected, 

prolonged maxillary canine retention requires immediate treatment or preventive 

action, depending on the consequences it may cause (2). The most appropriate 

treatment modality depends on the diagnosis of the unerupted canine impaction, its 

exact location and the detection of possible lesions in both the retained tooth and its 

adjacent teeth(3). Several etiological factors are attributed to the occurrence of 

impaction of maxillary canines, therefore, the etiology is obscure and probably 

multifactorial (6). There are many theories, among them, that consider the distal aspect 

of the lateral incisor root as a guide that allows the canine to enter into position, since 

previous studies have established a strong association between canine retention and 

small, conoid or missing lateral teeth (7); and genetic theory, which suggests that the 

palatal impaction of canines consists of a complex of genetically determined dental 

anomalies of family recurrence(1).  

Root laceration is a sharp angulation in the root or crown of a formed tooth (8); 

a type of developmental dental anomaly, resulting in variations in dental morphology, 

characterized by disturbances in the shape and structure of teeth(5).  It is considered 

a lacerated root when the curvature is greater than 45⁰ in relation to the long root axis 

(9)(10). The prevalence of root laceration is found in 0.3% to 35% of individuals, 

including third molars(11)(12)(13). When the third molars are not considered, the 

prevalence varies from 1 to 3%, with greater frequency in the maxillary premolars, 

which may compromise the spontaneous eruption of these teeth, delay or even cause 

their definitive intraosseous retention(14).  

Due to the difficulty in accurately diagnosing the presence of root laceration in 

two-dimensional imaging examinations such as panoramic radiography and 

teleradiography, little relationship has been established and studied between this 

morphological change and dental impaction. In this context, tomography has filled a 

gap in diagnostic examinations, making evaluation in three dimensions possible. 

Therefore, CBCT has been widely applied in orthodontics, mainly for the detection and 

location of retained teeth, allowing a more refined orthodontic treatment 

planning(15)(16). As a diagnostic method, it is the only imaging tool capable of 

providing the existence, location and extent of a possible lesion in the affected tooth 
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and its adjacent teeth(17)(2)(3)(18). Considering the diagnosis of root lacerations, 

CBCT is a more accurate resource, since it is able to evaluate the angulation, the place 

where the angulation occurs and which direction it took(14). 

Considering the variability of morphology between the palatal and vestibular 

roots of first premolars, Cao et al. (2017)(19) considered that although there was 

evidence of a relationship between premolar root morphology and some genes such 

as Msx1 and Wnt (20)(21), some studies indicate that variation is associated with local, 

environmental events, especially with the impaction of adjacent canines, speculating 

that root laceration may be the cause of canine impaction(22)(23)(24), or that the 

developing root of first premolars is more predisposed to develop laceration in 

response to an impacted canine(25)(26). Bertl et al. (2013)(27) found that palatine-

impacted canines increase the prevalence of uniradicular premolars, considering a 

possible association between separation of first premolar roots and canine vestibular 

impaction, in response to a decrease in the developmental space to the first premolar 

roots(19).  

Due to the scarcity of studies relating root laceration of premolars with canine 

impaction, we decided to study the prevalence of the simultaneous occurrence of these 

events and the incidence of each one of them in a population of Brazilians, using Cone-

Beam Computed Tomography. 
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Materials and Methods 

Sample was extracted from a total of 5181 tomographic exams done between 

2012 and 2020, belonging to the collection of a radiological center in the state of São 

Paulo. After signed agreement obtained from the radiology responsible technician, 

research project was submitted to ethic committee by the protocol number 

38633220.6.0000.5506. The inclusion criteria were as follows: patients older than 12 

years old, presence of the four upper premolars and both right and left canines and 

diagnosis of at least one impacted canine and/or one premolar root dilaceration. 

Patients presenting other known aetiologies of canine impaction, like supernumerary 

teeth, odontoma or agenesis where excluded from the sample. 151 out of 5181 exams 

were selected with evidence of at least one premolar root with dilaceration and/or one 

impacted canine, either vestibular or lingual. 94 patients were female and 62 male.  

Two tomographs were used in the retrospectivally images obtainance 

(CRANEX® 3D, Soredex 3D Dental Imaging System, Kavo Dental, Califórnia, EUA 

and PreXion 3D, modelo XP68, Yoshida Dental, Minnesota, EUA) and the analysis to 

check the presence of impaction and dilaceration were done on different softwares, 

depending on which tomograph it was attached to: Prexion Viewer (Prexion Corportion, 

Tokyo, Japão); On Demand 3D; Woopir and ImplantViewer® versão 1.4 (Anne 

Solutions, Brasilia, Brazil) 

The evaluation was performed on the cross-section images, with the aid of the 

zoom tool, in addition to image rotation effects at various angles. As a complementary 

analysis, the 3D reconstruction was performed when necessary, to confirme the 

presence of the developmental anomalies under analysis, i.e. impacted canine and/or 

premolar root dilaceration. 

A spreadsheet was prepared to record the evaluations, where the information 

of canine impaction, its location, side where it occurs, presence of laceration, tooth of 

the laceration and root affected by the laceration were noted.  

The association and agreement between the presence of root laceration and 

canine impaction was verified using the chi-square test and the KAPPA index of 

agreement, respectively. The comparison of qualitative parameters "yes" and "no" for 

presence/absence of impaction/dilaceration considered the sides of the maxillary arch 

and the location of impaction (vestibular/lingual). The index of statistical significance 

was set at 5% for all analyses 
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Results 

 

 

 

 

Table 1 – Prevalence of canine impaction considering localization and side 

Canine 
Impaction 

Right Left Bilateral Total 

N % N % N % N % 

Lingual 21 17,22 28 22,95 29 23,77 78 63,94 
Vestibular 8 6,55 13 10,65 23 18,86 44 36,06 

TOTAL 29 23,77 41 33,6 52 42,63 122 100 
 

 

 

 

Table 2 – Prevalence of first and second premolars laceration considering side and root involved 

Premolars 
laceration 

First premolar Second premolar     

Lingual Root Vestibular Root   TOTAL 

    N % N % N % N % 

Right  21 11,93 36 20,45 38 21,59 95 53,97 
Left  20 11,36 36 20,45 25 14,22 81 46,03 

TOTAL   41 23,29 72 40,9 63 35,81 176 100 
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Table 3 – Concordance between first and second premolar altogether laceration and impacted canines  

 

                ImpacCan       Total  

No Yes 
 

Acuracy 

Dilac12Pre No 43 106 149  

Yes 77 86 163  

Total 120 192 312 0,4134 

Kappa Index 
  

 -0,185 

N 
 

   312 

 
 
 
 
 
 
 
Table 4 - Concordance between first and second premolar laceration separately and impacted canines  

 

                 ImpacCan       Total  

No Yes 
 

Acuracy 

Dilac1Pre No 15 46 61  

Yes 45 50 95  

Total 60 96 156 0,4166 

Kappa Index 
 

 
 

0,075 

Dilac2Pre No 24 64 88  

Yes 36 32 68  

Total 60 96 156 0,3589 

Kappa Index 
   

-0,245 

N 
 

   156 
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Table 5 - Concordance between first and second premolar laceration and impacted canines on the right 

side 

 

              ImpacCanD       Total  

No               Yes 
 

Acuracy 

Dilac1Pre-Dir No 69 30 99  

Yes 31 26 57  

Total 100 56 156 0,6089 

Kappa Index 
   

0,154 

Dilac2Pre-Dir No 74 44 118  

Yes 26 12 38  

Total 100 56 156 0,5512 

Kappa Index 
   

-0,049 

N 
 

   156 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 6 - Concordance between first and second premolar laceration and impacted canines on the left 

side 

 

                ImpacCanE       Total  

No               Yes 
 

      Acuracy 

Dilac1Pre-Esq No 62 38 100  

Yes 27 29 56  

Total 89 67 156 0,5833 

Kappa Index 
   

0,132 

Dilac2Pre-Esq No 32 10 42  

Yes 17 8 25  

Total 49 18 67 0,5970 

Kappa Index 
   

-0,023 

N 
 

   67 
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Table 7 - Concordance between first and second premolar laceration and palatally impacted canines  

 

ImpacCanP Total  

No Yes 
 

Acuracy 

Dilac12Pre No 42 37 79  

Yes 64 37 101  

Total 106 74 180 0,4388 

Kappa Index 
   

-0,098 

N 
 

   180 

 

 

 

 

Table 8 - Concordance between first and second premolar laceration and vestibular impacted canines  

 

ImpacCanV Total  

No Yes 
 

      Acuracy 

Dilac12Pre No 52 27 79  

Yes 80 21 101  

Total 132 48 180 0,4055 

Kappa Index 
   

-0,125 

N 
 

   180 

 

 

 

 

Discussion 

The objective of this research was to evaluate the presence of laceration 

involved premolar roots and the impaction of canines in the maxilla and the relationship 

between them, in patients over 12 years of age. From a sample of 5181 CBCT scans, 

only exams where it was possible to evaluate the presence of one of the events studied 

were selected.  

With the precision of CBCT, the possible relationship between the presence of 

canine impaction and root laceration, especially of first premolars, became more 

precise and feasible. There is no scientific evidence of this relationship so far, apart 

from clinical case reports and few evaluative studies. 

The selected sample comprised tests which showed root tearing of at least one 

premolar root and/or impaction of at least one canine. This comprised 151 tests, where 
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in 113 of them there was presence of lacerated roots and in 96, impacted canines. The 

presence of both events (impaction and laceration) occurred in 86 tests, regardless of 

the hemi- or impaction location of the canines and premolar involved in the laceration 

and the affected root. Although gender was not a criterion for inclusion in this study 

and was not the subject of statistical comparison, we found it interesting to report that, 

out of 151 tests selected, 90 were female and 61 were male patients.  

In the 113 tests in which root lacerations were found, 176 affected premolars 

were observed, interestingly, with a higher prevalence in the vestibular roots, almost 

twice as the palatal roots. The literature is not unanimous on the prevalence of root 

laceration, since a variation of 0.3% to 35% is found when considering third molars 

(11)(12)(13)(28). Excluding third molars, the prevalence varies from 1 to 3%, with 

greater frequency in maxillary premolars, and may compromise the spontaneous 

irruption of these teeth, delay or even their definitive intraosseous retention (14). In our 

study, the prevalence of laceration was very small (0,033%) and occurred with similar 

quantities in both sides of the arch (57 lacerations on the right side and 56 on the left 

side for the first premolars and 38 on the right side and 25 on the left side for the 

second premolars). The occurrence in both sides of the maxilla may suggest that this 

event can be more genetically related rather than be a local environmental 

consequence. 

Considering only the canine impaction disturbance, 96 examinations presented 

at least one of the canines with intraosseous retention, with a total of 122 canines 

impacted uni or bilaterally, located either vestibular or in the palate. This result showed 

a very small rate of impaction, less than 1%, although similar to that found in the 

literature, which is 1% to 3% of the population (29)(5)(2). This comparison may not be 

appropriate since studies indicate that there is an ethnic influence on the prevalence 

of dental impaction, with a higher incidence in Europeans and Americans and a lower 

incidence in Asians (29)(5)(2)(30)(31). When compared with a sample of Brazilians 

(32), in a study used in panoramic radiographs, the prevalence found was 3.5%, higher 

than that found in our results. It is interesting to note, however, that this study was 

carried out at a university in the south of the country with a strong predominance of 

European immigrants, which corroborates with studies also carried out on the 

European population and another study in the south of Brazil, with an incidence of 

2.5% to 3% (33)(34), while the region where one of the radiological clinics are, where 
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more than 80% of the examinations were carried out is characterized by a strong ethnic 

and racial miscegenation. 

We find the unilateral occurrence to be more prevalent, as it occurred in other 

studies (35)(34)(36)(37). This characteristic leads to the thought of an environmental 

etiological relationship, since the literature reports that cases with a primarily genetic 

etiological factor tend to occur bilaterally and in the same location (vestibular or palatal) 

and affect the minority of cases (approximately 8%) (38). Other study pointed out that 

17 to 45% of cases with bilateral palatal deviation of the canine, are related to the 

genetic mechanism as an intrinsic etiological factor (39). It should also be noted that 

of the bilateral occurrences, locations on opposite sides were rarely observed (only 3 

out of 52).  

In most patients where impaction occurs unilaterally, (40)(41)(42)(43), the 

location was palatine and, without an explanation described in the literature, more 

frequent on the left side. This finding also occurred in our results (63.9% of canines 

palatally impacted and 55% on the left side). In addition, our sample consisted of more 

female individuals (51 female and 45 male), which may be a suggestion of a higher 

prevalence of impaction events in this gender, information confirmed by the studies 

consulted (twice as frequent in women as in men) (44)(45)(46). Only one study, 

conducted in Israel, found similarity of incidence between the genders (47).  

The suggestion of some studies that variation in the presence of root laceration 

may be associated with local, environmental events, especially the impaction of 

adjacent canines(28)(21), speculating on the possibility of a cause and effect 

relationship, motivated the development of this research. The relationship between the 

events may be, as reported by some studies, the greater likelihood of canine impaction 

by eruptive deviation from a lacerated root (23)(24), or the greater predisposition of the 

developing premolar root to develop laceration in response to an impacted 

canine(26)(25). In addition, Bertl et al.(27) found that palatine impacted canines 

increase the prevalence of uniradicular premolars, leading to the association that 

separation of first premolar roots is related to vestibular impaction, which could 

decrease the root development space of first premolars(19). The concordance analysis 

showed that there was no significant relationship between canine impaction and root 

laceration of the first and second premolars, contrary to the findings and mentions of 

the cited authors. There was no evidence of a relationship when comparing the total 

sample of canines and lacerations and also when the right and left sides were analysed 
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separately, as well as the location of canine impaction, palatal or vestibular. Our results 

therefore appear to be more in line with studies which established a genetic theory, 

which suggests that canine palatine impaction consists of a complex of genetically 

determined dental anomalies of familial recurrence (1). In addition, the impaction of 

canines with mechanical obstacles such as supernumerary teeth, odontomas and 

other morphological changes such as root lacerations is also related. Facing the 

ammount of images analysed to separate the sample of this study, it seems reasonable 

to assert that no relation exists between laceration of premolars and canine impaction. 

Nevertheless, more studies can be performed to reinforce our research. 

 

 

 

Conclusion 

Through the analysis of a collection of CT scans and in the light of the results 

obtained for the sample in question, it is possible to conclude that the prevalence of 

upper canine impaction found was low, less than 1% in the population analysed and, 

when present, it is often located by palatine, with a tendency to occur unilaterally, on 

the left side and with a higher incidence in women. The prevalence of premolar root 

laceration was also small (0.033%), occurred in similar quantities between the side of 

the arch and was more prevalent in first and second premolars. There was no 

concordance between the events of canine impaction and premolar root laceration in 

any of the variables analysed, which are first or second premolar, right and left sides, 

and location of vestibular or palatal impaction. 
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6. Conclusões  

Por meio da análise de um acervo de exames de tomografias 

computadorizadas e diante dos resultados obtidos através da metodologia 

empregada, permite-se concluir que: 

A prevalência de impacção de caninos superiores encontrada foi baixa (1,85%) 

na população analisada e, quando presente, está frequentemente localizada por 

palatino, com tendência à ocorrência unilateral, do lado esquerdo e com maior 

incidência em mulheres. 

A prevalência de dilaceração radicular em pré-molares superiores também foi 

baixa (2,18%), com prevalência similar entre os lados direito e esquerdo e mais 

frequente nos primeiros pré-molares em relação aos segundos pré-molares. 

Não houve relação de concordância entre os eventos de impacção de canino e 

dilaceração radicular de pré-molares, em nenhuma das variáveis analisadas, quais 

sejam, primeiro ou segundo pré-molar, lados direito e esquerdo e localização da 

impacção por vestibular ou palatino. 

 



40 
 

 

REFERÊNCIAS 

AL-NIMRI, K. S.; BSOUL, E. Maxillary palatal canine impaction displacement in 

subjects with congenitally missing maxillary lateral incisors. American Journal of 

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, v. 140, n. 1, p. 81–86, 2011.  

BECKER, A.; CHAUSHU, S. Dental age in maxillary canine ectopia. American 

journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the 

American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the 

American Board of Orthodontics, v. 117, n. 6, p. 657–662, 2000.  

BECKER, A.; CHAUSHU, S. Palatally impacted canines: The case for closed surgical 

exposure and immediate orthodontic traction. American Journal of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopedics, v. 143, n. 4, p. 451,453,455,457,459, 2013.  

BERTL, K. et al. A retrospective study on the influence of maxillary canine impaction 

on premolar root morphology. Clinical Oral Investigations, v. 17, n. 3, p. 943–948, 

2013.  

CAO, D. et al. Buccally impacted maxillary canines increase the likelihood of root 

separation in adjacent first premolars. Oral Diseases, v. 23, n. 1, p. 36–41, 2017.  

CARVALHO, A. A. B. et al. Importância da tomografia computadorizada de feixe 

cônico na avaliação de canino incluso na maxila. Revistas, v. 74, n. 2, p. 143, 2017.  

CHATE, R. A. C. Maxillary canine displacement; further twists in the tale. European 

Journal of Orthodontics, v. 25, n. 1, p. 43–47, 2003.  

CHATE, R. A. C. Maxillary canine impaction; a final twist in the tale? Journal of 

Orthodontics, v. 31, n. 1, p. 13–14, 2004.  

CHAUSHU, S.; CHAUSHU, G.; BECKER, A. The use of panoramic radiographs to 

localize displaced maxillary canines. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, 

Oral Radiology, and Endodontics, v. 88, n. 4, p. 511–516, 1999.  

CHAUSHU, S.; SHARABI, S.; BECKER, A. Dental morphologic characteristics of 

normal versus delayed developing dentitions with palatally displaced canines. 

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, v. 121, n. 4, p. 

339–346, 2002.  



41 
 

 

CHAUSHU, S.; SHARABI, S.; BECKER, A. Tooth size in dentitions with buccal 

canine ectopia. European Journal of Orthodontics, v. 25, n. 5, p. 485–491, 2003.  

CHOHAYEB, A. A. Dilaceration of permanent upper lateral incisors: Frequency, 

direction, and endodontic treatment implications. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 

Pathology, v. 55, n. 5, p. 519–520, 1983.  

FRANCO AA, PAIXÃO GB, CEVIDANES LS, C. J. C. Abordagem multidisciplinar dos 

caninos superiores permanentes impactados. Ortodontia, v. 39, n. 04, p. 350–9, 

2006.  

GARIB, D. G. et al. Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone beam): 

entendendo este novo método de diagnóstico por imagem com promissora 

aplicabilidade na Ortodontia. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia 

Facial, v. 12, n. 2, p. 139–156, 2007.  

GARN, S. M.; LEWIS, A. B.; POLACHECK, D. L. Sibling Similarities in Dental 

Development. Journal of Dental Research, v. 39, n. 1, p. 170–175, 1960.  

GUPTA, S. K. et al. Prevalence and distribution of selected developmental dental 

anomalies in an Indian population. Journal of oral science, v. 53, n. 2, p. 231–238, 

2011.  

HAMASHA, A. A.; AL-KHATEEB, T.; DARWAZEH, A. Prevalence of dilaceration in 

Jordanian adults. International Endodontic Journal, v. 35, n. 11, p. 910–912, 2002.  

JAFARZADEH, H.; ABBOTT, P. V. Dilaceration: Review of an Endodontic Challenge. 

Journal of Endodontics, v. 33, n. 9, p. 1025–1030, 2007.  

KAUR, R. et al. Review of Dilaceration of Maxillary Central Incisor: A Mutidisciplinary 

Challenge. International Journal of Clinical Pediatric Dentistry, v. 9, n. 1, p. 90–

98, 2016.  

KERRIGAN, J.; SANDY, J. R. Displacement of maxillary canines: a twist in the root. 

British journal of orthodontics, v. 22, n. 3, p. 275–278, 1995.  

KOCYIGIT, S. et al. Are age and radiographic features effective on orthodontic 

alignment of palatally impacted maxillary canines? a retrospective study. European 

Oral Research, v. 53, n. 3, p. 132–136, 2019.  



42 
 

 

LAM, E. W. N. Benign Tumors and Neoplasms. [s.l.] Elsevier Health Sciences, 

2018. v. 8 

MALČIĆ, A. et al. Prevalence of root dilaceration in adult dental patients in Croatia. 

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and 

Endodontology, v. 102, n. 1, p. 104–109, 2006.  

MANZI, F. R. et al. Uso da Tomografia Computadorizada para Diagnóstico de 

Caninos Inclusos Use of Computed Tomography for Diagnostics of Canines 

Included. Revista Odontológica do Brasil Central, v. 20, n. 53, p. 103–107, 2011.  

MARSHALL, M.; SHAH, R.; STOKES-LAMPARD, H. Online consulting in general 

practice: Making the move from disruptive innovation to mainstream service. BMJ 

(Online), v. 360, n. December 2017, p. 1–5, 2018.  

MCNAMARA TG,  MACNAMARA CM. Orthodontic management of an impacted 

maxillary canine with an abnormal premolar root. j clin orthod, v. 34, n. 12, p. 709–

711, 2000.  

MIKLOSI, A.; MIKLÓSI, Á. The genetic contribution to behaviour. Dog Behaviour, 

Evolution, and Cognition, v. 76, n. 7, p. 346–368, 2015.  

MILES, D. A.; LANGLAIS, R. P. NCRP Report No. 145: New dental x-ray guidelines: 

Their potential impact on your dental practice. Dentistry Today, v. 23, n. 9, 2004.  

MOZZO, P. et al. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the 

cone-beam technique: Preliminary results. European Radiology, v. 8, n. 9, p. 1558–

1564, 1998.  

NABAVIZADEH, M. et al. Prevalence of root dilaceration in adult patients referred to 

shiraz dental school (2005-2010). Journal of dentistry (Shiraz, Iran), v. 14, n. 4, p. 

160–4, 2013.  

PAULA, A. B. DE. Dilaceração Radicular de Incisivo Central Permanente : Relato de 

Dois Casos Clínicos Radicular Dilaceration of Permanent Central Incisors : Two Case 

Reports. p. 19–24, 2008.  

SANTANA, EJB.; CONSOLARO, A.; TAVANO, O. Determinação da prevalência e 

estudo morfológico da dilaceração radicular. Rev Fac Odontol Univ Fed Bahia, v. 



43 
 

 

12/13, p. 40–52, 1992.  

SHAFER, WG.; HINE, MK.; LEVY, B. Regressive alteration of the teeth. In: 

SAUNDERS, W. (Ed.). . 4th. ed. Philadelphia: [s.n.]. p. 2.  

STADERINI, E. et al. Three-dimensional prediction of roots position through cone-

beam computed tomography scans-digital model superimposition: A novel method. 

Orthodontics and Craniofacial Research, v. 22, n. 1, p. 16–23, 2019.  


