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RESUMO 

Ferezin, AN. A utilização da tomografia de coerência óptica para o diagnóstico 

diferencial da gravidade da hipomineralização molar incisivo (HMI). [Dissertação]. 

Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; 

2022.  

 
 
A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um termo que designa uma alteração qualitativa do 

esmalte dentário de origem multifatorial, que afeta um ou mais primeiros molares permanentes, podendo 

também acometer incisivos permanentes, com graus de severidade variáveis. O padrão-ouro para o 

diagnóstico é o exame clínico visual, podendo ser exercido com auxílio de índices que descrevem suas 

características, entretanto, o grande desafio encontrado é avaliar a profundidade do tecido envolvido, 

sendo que a maior parte destas opacidades é sobreposta à estrutura dentária, tornando-se difícil de avaliar 

com precisão, utilizando apenas o exame clínico visual. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é 

avaliar de forma descritiva e quantitativa os dentes acometidos pela hipomineralização, por meio da 

tomografia de coerência óptica para fins de diagnóstico por imagem. Neste estudo, foram utilizados 

vinte dentes permanentes e decíduos hipomineralizados, classificados de acordo com os critérios de 

Ghanim et al., 2017, e separados por grupos de acordo com os graus de severidade, cada dente 

apresentou três varreduras na área afetada e uma varredura na área sadia do próprio dente com a 

formação de suas imagens ópticas correspondentes. Nas análises qualitativas, na maioria das imagens, 

foram observadas características de uma linha brilhante em relação ao esmalte e logo abaixo há um alto 

nível do espalhamento de fótons, ocorrendo a disseminação de sombreamentos, sendo identificados 

como áreas hipomineralizadas, nas quais o sinal de dispersão pode ser usado como critério de 

diagnóstico.  Nas análises quantitativas, o teste de Tukey foi feito para avaliar as médias do coeficiente 

de atenuação óptico que não houve diferenças significativas e dos parâmetros de textura, sendo que o 

grupo grave foi mais homogêneo e correlacionado e de menor contraste do que os grupos controle e 

leve. Portanto, a utilização deste método, por meio destas técnicas de processamento, revela avanços 

futuros quanto ao diagnóstico por imagem da HMI. 

 

 

Palavras-chave: Esmalte Dentário. Hipomineralização Dentária. Tomografia de coerência 

óptica. Análises de dados. Diagnóstico.



 

ABSTRACT 

 

Ferezin, AN. The use of optical coherence tomography for the differential diagnosis of 

the severity of molar incisor hypomineralization (MIH). [Dissertation]. Ribeirão Preto: 

University of São Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto; 2022 

 

 

Molar-Incisor Hypomineralization (MIH) is a term that designates a qualitative alteration of the 

dental enamel of multifactorial origin that affects one or more first permanent molars, and may 

also affect permanent incisors, with varying degrees of severity. The gold standard for the 

diagnosis is the visual clinical examination, which can be performed with the help of indices 

that describe its characteristics, however the great challenge encountered is to assess the depth 

of the involved tissue, with most of these opacities being superimposed on the dental structure. 

, making it difficult to accurately assess using only visual clinical examination. Therefore, the 

objective of the present study is to descriptively and quantitatively evaluate the teeth affected 

by hypomineralization, through optical coherence tomography for diagnostic imaging 

purposes. In this study, 20 hypomineralized permanent and deciduous teeth were used, 

classified according to the criteria of Ghanim et al., 2017, and separated into groups according 

to degrees of severity, each tooth presented three scans in the affected area and one scan in the 

affected area. of the tooth itself with the formation of its corresponding optical images. In the 

qualitative analyses, in most of the images it was observed characteristics of a bright line in 

relation to the enamel and just below there is a high level of photon scattering, with the spread 

of shading occurring, being identified as hypomineralized areas, in which the scattering signal 

can be used as a diagnostic criterion. In the quantitative analyses, the Tukey test was performed 

to evaluate the averages of the optical attenuation coefficient, which showed no significant 

differences, and of the texture parameters, with the severe group being more homogenous and 

correlated and with lower contrast than the control and Light. Therefore, the use of this method 

through these processing techniques reveals future advances in the imaging diagnosis of HMI. 

 

Keywords: Tooth enamel. Dental Hypomineralization. Optical coherence tomography. Data 

analysis. Diagnosis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A hipomineralização molar-incisivo (HMI) designa ser um defeito de desenvolvimento 

qualitativo complexo do esmalte dentário, que afeta pelo menos um ou até os quatro primeiros 

molares permanentes, geralmente associados aos incisivos permanentes (Weerheijm, 2003; 

Weerheijm, 2004; Vieira e Kup et al., 2016; Giuca et al., 2020; Almulhim et al., 2021). No 

entanto, outros dentes permanentes que não são indicadores também podem ser acometidos por 

esta condição (Bhaskar e Hegde, 2014; Schmalfuss et al., 2016; Kevrekidou et al., 2021). 

Por sua vez, a manifestação do defeito qualitativo é caracterizada clinicamente por 

opacidades demarcadas e acentuadas de extensão variável, sendo de manifestação assimétrica, 

com ou sem degradação pós-eruptiva (Jalevik e Nóren, 2000; Weerheijm, 2004; Da Costa-Silva 

et al., 2011; Crombie et al., 2013; Gambeta-Tessini et al., 2017).  

A sua coloração é diversificada entre brancas, amarelas, marrons ou amarelo-

acastanhado, diferenças relacionadas diretamente com distintos graus de severidade, sendo que 

os defeitos mais escuros revelam maiores alterações (Jälevik e Norén, 2000; Jälevik et al., 2005; 

Farah et al., 2010; Da Costa-Silva et al., 2011; Melin et al, 2015; Gambetta-Tessini et al., 2017). 

O padrão-ouro para diagnóstico de HMI é o exame clínico visual dos dentes, podendo 

ser realizado com auxílio de índices que descrevem suas características. Ghanim et al., 2017 

apresentou um protocolo de exame para HMI, sendo que este critério de diagnóstico é o mais 

aplicado e complexo, por oferecer um panorama melhor de cada situação clínica e permitir 

melhor escolha de tratamento. Porém, o grande desafio encontrado é avaliar a profundidade do 

tecido envolvido, sendo que a maior parte destas opacidades são sobrepostas à estrutura 

dentária, tornando-se difícil de avaliar com precisão, utilizando apenas o exame clínico visual 

(AI-Azri et al., 2016).  

No entanto, os métodos auxiliares de diagnóstico óptico estão sendo considerados como 

um recurso auxiliar para analisar e acompanhar de forma quantitativa e qualitativa as alterações 

estruturais do esmalte em vários estágios e graus e, ao mesmo tempo, servir como técnicas não 

invasivas que não expõem a radiação ionizante (Ameach et al., 2003; Braga et al., 2010; 

Azevedo et al., 2011; AI-Azri et al., 2016).   

A princípio, estes métodos usam a radiação eletromagnética não ionizante, como luz 

incoerente ou coerente, lasers visíveis ou não e se fundamentam na interação da luz com a 

matéria (Manesh et al., 2009; Braga et al., 2010). Os fenômenos físicos derivados dessa 

interação fornecem a fluorescência, como QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence), 

sendo ordenada sua emissão a partir das diferenças nas características estruturais e de  
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composição do tecido hipomineralizado (Manesh et al., 2009; Braga et al., 2010; Farah et al., 

2010; Gimenez et al., 2013; Reyes et al., 2013). 

 A tomografia de coerência óptica (OCT do acrônimo do inglês Optical Coherence 

Tomography) é uma técnica de imagem baseada em luz de baixa coerência para 

capturar imagens bi e tridimensionais de resolução micrométrica de dentro de meios 

de dispersão óptica, como por exemplo, o tecido biológico (Huang et al.,1991; Chan et al., 

2014; AI-Azri et al., 2016; Katkar et al., 2018; Psomadakis et al., 2021). Este método permite 

análises não destrutivas de forma segura e rápida, visto que não utiliza a radiação ionizante, de 

resolução micrométrica (µm) e profundidade da imagem ao nível de milímetros (mm) (Shimada 

et al., 2012; Nazari et al., 2013; Psomadakis et al., 2021). 

Na interferometria convencional com comprimento de coerência longo, a interferência 

da luz ocorre a uma distância de metros. Em OCT, essa interferência é reduzida a uma distância 

de micrômetros, devido ao uso de fontes de luz de largura de banda larga. A luz em um sistema 

OCT é dividida em dois braços – um braço de amostra, atingindo a região de análise e um braço 

de referência, atingindo um espelho. A combinação de luz refletida do braço de amostra e luz 

de referência do braço de referência dá origem a um padrão de interferência, mas somente se a 

luz de ambos os braços percorrerem praticamente a mesma distância óptica, a diferença de 

caminho óptico deve ser menor que a coerência comprimento (Baumgarther et al., 2000; 

Fujimoto et al., 2009; Fercher, 2010). 

Ao realizar a varredura na amostra, um perfil de refletividade da amostra pode ser 

obtido. As áreas da amostra que refletem muita luz criarão uma interferência maior do que as 

áreas que não refletem. Qualquer luz que esteja fora do comprimento de coerência curto não 

interferirá. Este perfil de refletividade, chamado de A-scan, contém informações sobre as 

dimensões espaciais e localização das estruturas dentro do item de interesse. Um tomograma 

em corte transversal (B-scan ) pode ser obtido pela combinação lateral de uma série dessas 

varreduras de profundidade axial (A-scan) (Baumgarther et al., 2000; Fercher, 2010). 

Esta ferramenta de imagem tornou-se de uso rotineiro na área médica oftalmológica (Ali 

et al., 2021).  Na odontologia, diversos estudos foram realizados para viabilizar a aplicação 

deste método OCT na identificação de alterações minerais nos tecidos dentais (Ko et al., 2005; 

Jones et al., 2006; Popescu et al., 2008; Ei TZ et al., 2019), diagnóstico precoce de lesões de 

cárie e doenças periodontais, descrição anatômica de canais radiculares, avaliação de selamento 

apical e microinfiltração de restaurações dentárias in vitro e in vivo  (Baumgartner et al., 2000; 

Jones e Fried, 2006; Manesh et al., 2009; Azevedo et al., 2011; Bakhsh et al., 2011; Ding et al., 
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2019; Won et al., 2020),  além do diagnóstico de defeitos de desenvolvimento do esmalte  (AI-

Azri et al., 2016; Popescu et al., 2022). 

Este método está ainda em crescimento progressivo na área odontológica, sendo ainda 

elaborados aparatos para uso intraoral ou na formação de protocolos e limiar de diagnóstico 

(Gimenez et al., 2013; Reyes et al., 2013). Entretanto, considera-se oportuno investigar esta 

técnica promissora por fornecer principalmente um diagnóstico por imagem, podendo auxiliar 

na definição de condutas preventivas e terapêuticas viáveis, além de não expor e minimizar o 

paciente a radiações ionizantes, principalmente em crianças, uma vez que é nessa época da vida 

que a HMI é detectada (Braga et al., 2010; Elfrink et al., 2012; AI-Azri et al., 2016; Schneider 

et al., 2018; Neves et al., 2019). 
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PROPOSIÇÃO 

 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar de forma descritiva e quantitativa os dentes 

acometidos pela hipomineralização, por meio da tomografia de coerência óptica (OCT) para fins de 

diagnóstico por imagem. 

Os objetivos específicos são: 

 

- Avaliar de forma descritiva as imagens realizadas pelas varreduras B-scans de regiões com 

hipomineralizações de esmalte leves, graves e hígidas; 

 

- Avaliar os parâmetros de textura das imagens realizadas pelas varreduras B-scans de regiões 

com hipomineralizações de esmalte leves, graves e hígidas; 

 

- Observar se todas estas informações descritivas e quantitativas conseguem servir como 

parâmetros para o diagnóstico diferencial entre os graus de severidade da HMI.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia de Ribeirão Preto – USP, sendo aprovado sob número CAAE 

12161019.2.0000.5419 (Anexo A). 

 

3.1. SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

 A amostra foi constituída por quinhentos dentes extraídos por diversas razões, estes dentes 

foram doados pelos pacientes ao Banco de Dentes da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

(FORP/USP) e entregues aos pesquisadores, somente após a assinatura dos termos (Anexos B e C). 

Foram selecionados desta amostra vinte dentes permanentes e decíduos com diferentes graus de 

hipomineralização. O método avaliativo para inclusão foi por meio da inspeção visual, com a utilização 

de luz de bancada, equipamentos de proteção individual e instrumentos manuais. Para controle, foram 

utilizados os mesmos dentes, mas em uma face hígida sendo semelhante a face do defeito.  

 

3.2. IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE GHANIM 

 

Os dentes selecionados foram identificados com determinados códigos específicos e 

classificados seguindo o protocolo de Ghanim et al., 2015 e 2017, avaliados por faces (oclusal, 

vestibular e lingual/palatina) e dispostos a escores seguindo critérios: tipo de defeito de esmalte 

e extensão deste.  Após a classificação, os dentes foram distribuídos em grupos, de acordo com 

os graus de severidade. As características e imagens correspondentes de forma específica dos 

dentes se encontram nos apêndices 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos dentes em grupos de acordo com os graus de severidade. 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Grupos Quantidade de dentes por grupo 

1- Leve (Opacidades brancas ou cremes) 10 

2- Grave (Opacidades amarelas e 

acastanhadas ou fraturas) 
10 

3- Controle (Regiões de esmalte sadias) 20 
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3.3. TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA  

 

Para analisar a profundidade das opacidades dos dentes, foi utilizado sistema de 

aquisição de imagens do tipo Tomografia de Coerência óptica – OCT, da marca Thorlabs, 

modelo Telesto 320 C, de domínio espectral 1300nm, localizado no Instituto de Física De São 

Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC/USP). Os sistemas da OCT são formados por três 

componentes importantes: uma peça de mão, unidade base e o computador.  Cada dente foi 

posicionado de forma individual na unidade base que contém a fonte de luz e consiste em Diodo 

Superluminescente (SLD). A luz é direcionada através da fibra óptica ao interferômetro de 

Michelson, que é localizado no interior da peça de mão (Fercher, 2010). 

 

 3.4.    FUNCIONAMENTO E INTERAÇÃO COM A AMOSTRA 

          

 O feixe de luz proveniente da fonte, ao incidir sobre a amostra, atravessa o divisor de 

feixe e se separa em dois feixes de luz coerentes, o feixe de referência e o feixe da amostra em 

caminhos ópticos diferentes.  O feixe de referência percorre até o espelho móvel, sendo 

totalmente refletido rumo ao divisor de feixe. Já o feixe da amostra, ao inserir sobre o dente, se 

espalha de acordo com natureza estrutural e alguns deles retornam onde foram transmitidos 

(retroespalhamento), sendo direcionados para o mesmo divisor de feixe.  Desta forma, os feixes 

são recombinados no divisor de feixes e focalizados no detector, que tende a ter graus de 

interferência, sendo que o gráfico da sua intensidade é nomeado de interferograma 

(Baumgarther et al., 2000; Fujimoto et al.,2009; Fercher, 2010; Shimada et al.,2020). 

 

3.5.     FORMAÇÃO DE IMAGENS 

 

Foram realizadas três varreduras B-scans, representativas horizontais na opacidade 

de cada dente e uma varredura na área sadia do próprio, as linhas destacam o local nos quais 

as varreduras foram escolhidas. 
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Figura 1 - Três varreduras B-scans representativas horizontais da OCT no dente (código:A1-placa1) 

em sua área afetada e uma varredura na área sadia do próprio dente. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Cada varredura representativa horizontal apresentou a sua imagem que corresponde 

ao espectro gerado pelo OCT em tempo real. A parte superior toda escura se refere a 

baixíssima reflexão do ar, já a faixa branca representa a superfície e uma área mais interna 

da amostra, portanto, há uma alta reflexão dos feixes. Aos poucos, essa reflexão vai 

diminuindo de forma gradativa até ficar escura novamente, devido à profundidade do 

material, que se leva a extinção do sinal (Figura 2) (Valle, 2019). 

 

Figura 2 - Varredura representativa B-scan horizontal do dente (código:A1-placa 1) e sua imagem 

correspondente do espectro gerado pelo OCT em tempo real. 

Fonte: Autoria Própria 

 

3.6. PROCESSAMENTO 

 

Todas as imagens da OCT foram processadas através do ThorImageOCT, que é um 

software de aquisição de dados de alto desempenho, Windows de 64 bits e que está inserido 

em todos os sistemas da OCT da Thorlabs. São oferecidos mecanismos avançados para o 

gerenciamento de conjunto de dados, permitindo que sejam abertos de forma simultânea,  
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sendo definidos de forma exclusiva através do identificador que se refere ao nome ou código 

do estudo, exportados no formato escolhido, no caso, extensão PNG. 

    

3.7. ANÁLISES DESCRITIVAS  

 

 Nas imagens, é possível realizar análises comparativas, quanto a sua organização e 

coloração, além de observar em algumas imagens estruturas similares a agulhas relacionadas 

a junção amelodentinária (JAD) e linhas caracterizadas como rachaduras, trincas ou fissuras 

finas pouco visíveis, sendo ampliadas pelo avanço do espalhamento da luz, como 

evidenciado por Imai et al., 2012. 

    

3.8.       ANÁLISES QUANTITATIVAS 

 

3.8.1.   Coeficiente de Atenuação Óptico 

 

De forma quantitativa, as imagens da OCT permitem realizar avaliações em relação à 

absorção de luz, devido ao espalhamento de fótons e refletividade ao interagir com as partículas 

da matéria que compõem o tecido, sendo intitulado por Coeficiente de Atenuação Óptico (α). 

O valor do α tem o potencial de ser utilizado para registrar a desmineralização precoce, mesmo 

que abaixo de superfícies de esmalte (Sowa et al., 2011). 

As imagens dos três grupos foram processadas no Matlab R2015b, para o cálculo do 

coeficiente de atenuação e foi utilizada uma função exponencial para ajustar os pixels das 

imagens.  

A função exponencial tem a seguinte forma: 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑏∙𝑥                                                      (1) 

 

Onde: 

. α é a intensidade da luz; 

. b é o coeficiente de atenuação; 

. x a profundidade da imagem. 

Ao final dos cálculos do programa, são obtidos os valores do coeficiente de atenuação 

para todas as imagens.    
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3.8.2.    PARÂMETROS DE TEXTURA DAS IMAGENS 

 

Os parâmetros de textura das imagens são avaliados pela matriz de co-ocorrência que 

demonstra a organização bidimensional dos níveis de cinza, na qual os grupos de pixels são 

separados por uma relação espacial fixa que se refere a distância e direção que um pixel de 

referência tem em relação ao pixel vizinho (Martins et al., 2011). 

 As imagens dos três grupos foram processadas no Matlab R2015b e convertidas para a 

escala cinza. Neste software, há funções exponenciais para cada parâmetro, sendo: 

 

Para o contraste, considerou-se a seguinte função: 

Contraste = ∑ ∑ 𝑝 (𝑖, 𝑗)(𝑖 − 𝑗)2𝐿−1
𝑗=0

𝐿−1
𝑖=0                                   (2) 

Onde: 

L – indica o número de níveis de cinza da imagem; 

p – probabilidade para os elementos 𝑖, 𝑗; 

i –  índice da linha; 

j – índice da coluna; 

 

Para a homogeneidade, considerou-se a seguinte função: 

Homogeneidade = ∑ ∑
𝑝 (𝑖,𝑗)

1+(𝑖−𝑗)2
𝐿−1
𝑗=0

𝐿−1
𝑖−0                                       (3) 

Para a correlação, considerou-se a seguinte função: 

Correlação = ∑ ∑ 𝑝 (𝑖, 𝑗) [
(𝑖− µ𝑖)(𝑖− µ𝑗)

(𝑆𝑖)(𝑆𝑗)
]𝐿−1

𝑗=0
𝐿−1
𝑖=0                        (4) 

Onde: 

µ -  variáveis que representam as médias das direções 𝑖, 𝑗; 

s – desvio padrão; 
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3.8.3.    ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Os dados referentes ao coeficiente de atenuação e os parâmetros de textura da imagem 

foram apurados estatisticamente utilizando o programa Minitab. Uma análise estatística 

utilizando o teste de Tukey foi feita para quantificar as médias dos valores desses parâmetros 

de textura e do coeficiente de atenuação entre os três grupos. No gráfico de Tukey são 

apresentados os intervalos de diferenças entre as médias, e quando um intervalo não cruza a 

linha pontilhada do zero significa que as médias entre aqueles grupos apresentam diferenças 

significativas entre si. Sendo assim, os valores de p menores que 0,05 de nível de significância 

do teste indicam que há diferenças entre pelo menos uma das médias que foram comparadas 

(Souza et al., 2012). 
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RESULTADOS 

 
 

4.1. ANÁLISES DESCRITIVAS 

 

4.1.1. Grupo Leve 

 

 A figura 3, apresenta imagens de uma opacidade leve, de coloração branca, localizada 

na face mesial de um molar decíduo que se estende por pelo menos dois terços da superfície. 

Nas imagens de OCT, é observada uma linha mais densa superficial brilhante em relação ao 

esmalte e logo abaixo há um alto nível do espalhamento de fótons, demostrado pelas setas 

brancas sólidas. Devido ao alto espalhamento, ocorre a disseminação de sombreamentos, mas 

com certa organização estrutural e visualização de uma linha referente ao início da junção 

amelodentinária (JAD), o que é demostrado pela seta verde na figura 3, letra (b). 

As camadas de esmalte e dentina foram nomeadas como 1 e 2, a JAD como 3, estruturas 

semelhantes às agulhas relacionadas a JAD são nomeadas como 4 e a rachadura é indicada na 

seta da figura 3, letra (d).   

Em seguida, o esmalte e a dentina, em relação às demais imagens, aparecem mais 

brilhantes em uma área mais estendida como demostrado pela linha amarela, mas com um leve 

sombreamento logo abaixo do esmalte que se estende depois de forma avançada, através das 

setas vermelhas sólidas, figura 3, letra (f).  

Quando a dispersão fica ao nível de locais de deficiência mineral, há a formação de 

microporosidades no interior da estrutura dentária, devido à variação do índice de refração 

local, sendo característico, o que é demonstrado no final da imagem, pelas setas azuis, figura 3, 

letra (f).    

Dentro do mesmo grupo de severidade, a figura 4, letra (b), mostra a imagem de uma 

varredura de OCT, semelhante a uma linha superficial mais brilhante referente ao esmalte, 

porém, a área abaixo desta linha demonstra um sombreamento escuro significativo com uma 

geometria de forma linear do defeito através das setas brancas sólidas, com certo sombreamento 

profundo que decai, como demonstrado pela seta verde sólida. 

Em seguida, na figura 4, letra (d), esse sombreamento evidente vai aos poucos sendo 

reduzido de acordo com a sua espessura e extensão da área, como demostrado pela linha 

amarela.   Ao observar a última varredura na figura 4, letra (f), este sombreamento evidente e 

linear desaparece e apresenta a imagem com uma aparência mais ordenada em linhas com certa 

semelhança com imagens do grupo controle. 
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Figura 3 - Mostra imagens obtidas pelo método estudado. a-) Imagem com a varredura representativa 

da OCT desenhada na superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código A4pl2).b-) Imagem 

transversal da OCT correspondente.c-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na 

superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código A4pl2). d-) Imagem transversal da OCT 

correspondente.e-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na superfície em relação 

a face mesial do dente decíduo (código A4pl2). f-) Imagem transversal da OCT correspondente. 

                                                         

Fonte: Autoria Própria. 

 
Figura 4 - Mostra imagens obtidas pelo método estudado. a-) Imagem com a varredura representativa 

da OCT desenhada na superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código C5pl1).b-) Imagem 

transversal da OCT correspondente.c-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na 

superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código C5pl1). d-) Imagem transversal da OCT 

correspondente.e-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na superfície em relação 

a face mesial do dente decíduo (código C5pl1). f-) Imagem transversal da OCT correspondente. 

Fonte: Autoria Própria. 
 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.1.2. Grupo Grave  

 

A figura 5, letra (a), apresenta a imagem de uma opacidade de coloração branca/creme 

localizada na face mesial do dente permanente, que se estende por pelo menos um terço da 

superfície sucedida de fratura. 

Há presença de uma linha mais densa e brilhante superficial em relação ao esmalte, 

sendo reparada certa organização na área sadia através das setas brancas sólidas e logo  abaixo 

inicia-se uma área de sombreamento, como demonstrado pela linha amarela, com certo aspecto 

mais desorganizado, na figura 5, letra (b). 

A organização na área sadia continua através das setas brancas sólidas, mas à medida 

que se aproxima da superfície da área afetada, logo abaixo encontra-se uma área mais escura 

de sombreamento, mas com um aspecto mais irregular sobre uma forma gradativa e desnivelada 

do defeito através da linha amarela referente à figura 5, letra (d).  

Em seguida, na figura 5, letra (f), o sombreamento gradativo é reduzido, e apenas se 

mantém de forma sútil abaixo da superfície do esmalte, como evidenciado pela linha amarela. 

Entretanto, observa-se que há um alto nível do espalhamento de fótons, de aspecto mais branco 

e brilhante evidenciado, mas se depara com decaimento de sinal na parte mais escura, 

demostrado pelas setas azuis sólidas.  

Outro exemplo é evidenciado para o mesmo grupo, porém, com envolvimento de uma 

fratura e perdas de estruturas maiores, localizadas na superfície oclusal do dente permanente, 

onde é observado, além disso, uma linha mais densa, desalinhada e brilhante em relação ao 

esmalte, entretanto, as regiões circundantes são extremamente desorganizadas de uma forma 

indefinida, com vários espaços de sombreamentos intercalados, sendo que há um início de uma 

área mais brilhante, como demonstrado pelas setas verdes sólidas na figura 6, letra (b).    

Na figura 6, letra (d), se encontram áreas brilhantes mais espalhadas e estendidas, em 

alguns locais estas áreas acabam se concentrando, apresentando microporosidades de aspecto 

fragmentado, como demonstrado pelas setas azuis sólidas, mas na imagem de varredura 

seguinte tem certas interferências de espaços com sombreamentos vistos através das setas 

brancas sólidas, mantendo-se a área brilhante no final da imagem, figura 6, letra (f). 
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Figura 5 – Mostra imagens obtidas pelo método estudado. a-) Imagem com a varredura representativa 

da OCT desenhada na superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código A5pl1).b-) Imagem 

transversal da OCT correspondente.c-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na 

superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código A5pl1). d-) Imagem transversal da OCT 

correspondente.e-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na superfície em relação 

a face mesial do dente decíduo (código A5pl1). f-) Imagem transversal da OCT correspondente.  

                                                                    

Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 6 – Mostra imagens obtidas pelo método estudado. a-) Imagem com a varredura representativa 

da OCT desenhada na superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código HMI1).b-) Imagem 

transversal da OCT correspondente.c-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na 

superfície em relação a face mesial do dente decíduo (código HMI1 ).d-) Imagem transversal da OCT 

correspondente.e-) Imagem com a varredura representativa da OCT desenhada na superfície em relação 

a face mesial do dente decíduo (código HMI1).f-) Imagem transversal da OCT correspondente.  

 

Fonte: Autoria Própria. 
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4.1.3. Grupo Controle 

 

As imagens em relação à varredura da OCT são correspondentes a uma região do 

esmalte sadio dos próprios dentes, em que também se manifestaram o esmalte afetado, como 

mostrado nas figuras 3, 4, 5 e 6.    

As regiões sadias aparentam estar mais organizadas, em fileiras (linhas) próximas umas 

das outras, com poucos espaços vazios e a presença da “linha mais densa superficial”. O esmalte 

apresenta um aspecto mais brilhante, devido à alta difusão de fótons incidentes no momento 

em que se deparam com um alto índice de refração. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

 

4.2. ANÁLISES QUANTITATIVAS  

 

 Para realizar as análises quantitativas, foi escolhida apenas uma varredura B-scan mais 

representativa de cada dente. 

  

 

 

Figura 7. Mostra imagens obtidas através da área sadia do próprio dente: a) Imagem com a varredura 

representativa da OCT no esmalte sadio do dente permanente (código A4pl2). b) -) Imagem da seção 

transversal da OCT. c) Imagem com a varredura representativa da OCT no esmalte sadio do dente permanente 

(código C5pl1). d-) Imagem da seção transversal da OCT. e-) Imagem com a varredura representativa da 

OCT no esmalte sadio do dente permanente (código A5pl1). f-) Imagem da seção transversal da OCT. g-) 

Imagem com a varredura representativa da OCT no esmalte sadio do dente permanente (código HMI1). h-) 

Imagem da seção transversal da OCT. 
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4.2.1. Coeficiente de Atenuação Óptico 

 

Conforme o coeficiente de atenuação, verifica-se que não houve diferenças 

significativas entre os grupos, pois os intervalos das médias cruzaram a linha do zero (p-valor 

de 0,136), porém, há uma tendência do grupo grave ter o coeficiente de atenuação menor.  

 

 

 

4.2.1. Homogeneidade 

 

O grupo grave tem maior número de pixels cinzas distribuídos homogeneamente do que 

o grupo controle, desta forma, a homogeneidade dele é maior (p-valor de 0,005). Desta forma, 

pode-se afirmar que à medida que o dano aumenta, a homogeneidade dos pixels tende a 

aumentar. 

 

Gráfico 1 - Intervalos de Atenuação Óptico versus Grupo IC de 95% para a Média. 
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4.2.2.    Contraste 

 

 Para o contraste, apenas as médias do grupo controle e grave apresentam diferenças 

significativas, o que se pode explicar pelo fato de que as imagens do grupo grave têm mais 

pixels cinzas distribuídos na imagem, e esses pixels estão concentrados nas proximidades da 

diagonal da matriz de co-ocorrência (matriz dos pixels), o que faz com que o contraste seja 

menor (p-valor de 0,016) que o grupo controle.  

 

Gráfico 3 - Gráfico de Intervalos de Contraste versus Grupo IC de 95% para a Média. 

Gráfico 2 - Intervalos de Homogeneidade versus Grupo IC de 95% para a Média. 
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4.2.3.   Correlação 

 

Nas imagens correlacionadas, o valor de correlação é igual a 1, já para as imagens não 

correlacionadas, este valor é -1. Pela análise da imagem abaixo, é possível afirmar que as 

médias dos três grupos são diferentes entre si. O grupo grave tem maior correlação (p-valor < 

0,001) que o grupo leve e controle, desta maneira, à medida que o dano aumenta no dente, os 

pixels das imagens vão ficando cada vez mais correlacionados entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Gráfico de intervalos de Correlação versus Grupo IC de 95% para a Média. 
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DISCUSSÃO 

 
 

Avaliar a complexidade das imagens de dispersão processadas pela OCT fornece uma 

importante via para o diagnóstico qualitativo, por apresentar benefícios na caracterização dos 

dentes afetados por HMI, quando comparados com o exame clínico visual e radiográfico (Al-

Azri et al., 2016; Popescu et al., 2022).   

Em demais estudos, foi relatado que, quando os dentistas utilizaram a OCT, detectaram 

mudanças volumétricas e de espessura do dente de forma mais precoce do que outros métodos 

convencionais, sendo assim, ao encontrar as alterações preliminares na estrutura dentária, tem 

o potencial de ser benéfico para inibir o desenvolvimento da cárie dentária (Wijesinghe et al., 

2016; Shimada et al., 2020). 

Na maior parte das imagens do estudo, é possível observar uma linha mais densa e 

brilhante referente à superfície do esmalte e áreas subsuperficiais circundantes com um 

sombreamento significativo, identificando ser as regiões hipomineralizadas, semelhante ao 

estudo de Al-Azri et al., 2016.  Em um outro estudo, ao examinar dentes com lesões de cárie 

submetidos a remineralização, tiveram uma refletividade semelhante ao esmalte saudável 

(Jones e Fried et al., 2006). Assim, demonstra-se que os defeitos de desenvolvimento do esmalte 

(DDEs) podem se diferenciar de lesões cariosas, por apresentar uma geometria e de 

espalhamento de maior área (Hirasuna et al., 2008). 

Entretanto, em um estudo recente, Shimada et al., 2020 avaliou a desmineralização 

referente à cárie dentária e observou que o esmalte e dentina apareceram mais brilhantes devido 

ao alto sinal de dispersão.  No estudo de Popescu et al., 2022, foram avaliados dentes de ratos 

com DDEs e tiveram características semelhantes, porém com sinal não homogêneo. Desta 

forma, a avaliação do sinal de dispersão é um indicativo para referenciar critérios de diagnóstico 

(Hariri et al., 2013; Popescu et al., 2022). 

Apesar dos dentes serem classificados de acordo com os graus de severidade para obter 

padrões, houve certas variações visuais em relação às características qualitativas das imagens 

de OCT. No grupo leve, foram identificadas as camadas referentes ao esmalte e dentina, 

incluindo estruturas semelhantes a agulhas relacionadas a JAD, entretanto, outros dentes do 

mesmo grupo não tiveram esta mesma abordagem. 

 O estudo de Al-Azri et al., 2016 mostrou estas mesmas características, mas para os 

dentes do grupo controle, que são explicados devido ao comportamento dos fótons que são 

distribuídos e penetrados pelas camadas internas do esmalte e sua intensidade é diminuída em 

maiores profundidades, entretanto, sofrem interferências por mudanças estruturais que podem 
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induzir a outras frentes de espalhamento.  

No grupo grave, as imagens apresentaram áreas de sombreamento logo abaixo da 

camada superficial de aspectos irregulares, indefinidas e desorganizadas, no que se refere ao 

contraste visual da imagem que aparece mais brilhante em relação à superfície do esmalte. 

 Além destas características, foi evidenciada em outros estudos a presença de rachaduras 

de grande extensão, levando a possíveis perdas de estruturas e futuras fraturas em direção a 

superfície (Imai et al., 2012; Al-Azri et al., 2016; Tabata et al., 2017; Shimada et al., 2020). 

 Além disso, visualizaram-se trincas de esmalte, que revelaram sua extensão além da 

junção dentina-esmalte, evidenciando que as regiões cervicais tinham mais trincas no esmalte 

do que as regiões medianas (Imai et al., 2012; Al-Azri et al., 2016; Tabata et al., 2017; Shimada 

et al., 2020). Desta forma, ao comparar com nosso estudo, só foi possível visualizar em algumas 

imagens do grupo leve. 

A diversidade em relação às características descritivas das imagens é explicada devido 

aos comportamentos de espalhamento de fótons em diferentes tipos de HMI, tornando-se 

indicadores de que a HMI ainda não é totalmente compreendida no que se refere à estrutura do 

esmalte em oposição aos graus de severidade (Al-Azri et al., 2016). 

Variações das escalas de cinza nas imagens são capazes de ser indicadores de pequenas 

alterações de conteúdo mineral do esmalte (Al-Azri et al., 2016). Para quantificar as perdas de 

minerais, usa-se as análises do sinal óptico da OCT em relação à profundidade do esmalte, 

sendo identificado pelo valor-α, que foi menor para os tecidos desmineralizados (Popescu et al. 

2008; Sowa et al. 2011; De oliveira et al. 2013; Dias-moraes et al. 2019). 

A desmineralização provoca porosidade no esmalte, facilitando que a luz penetre sem 

conflitos através dos poros, devido a isso, menos radiação óptica se perde no tecido 

desmineralizado, seguindo de uma reflexão posterior que fornece um sinal de espalhamento 

mais acentuado.  Segundo o autor Popesco et al., 2008, a atuação destes meios reduz o 

coeficiente de atenuação em tecidos cariados que, quando comparados ao nosso estudo, não 

houve diferenças, porém, apresenta certa tendência de o grupo grave ter um menor coeficiente 

de atenuação. 

Ademais, houve a demonstração de outro estudo, de que quando a desmineralização 

aumenta, a luz apresenta uma menor atenuação e consegue penetrar mais a fundo na amostra, 

sendo assim, o sinal óptico da OCT decai de forma lenta, portanto, o coeficiente de atenuação 

é menor do que para tecidos saudáveis (Dias-moraes et al., 2019). Segundo o estudo de 

Amaechi et al., 2003, ao conceituar que o valor-α é reduzido conforme ocorre um aumento da 

profundidade de inserção do feixe óptico das imagens A-scan e um declínio do sinal com menor 

profundidade, provocará um maior valor-α. 
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As técnicas analíticas textuais matemáticas têm o potencial de mostrar características 

relevantes intrínsecas da imagem melhorando a capacidade de diagnóstico, permitindo uma 

classificação eficaz fundamentada em parâmetros e medições automatizadas das modificações 

da intensidade de pixels que consegue disponibilizar mais informações da progressão de uma 

doença (Kassner, 2010; Simpson et al., 2015; Gonçalves et al., 2020).  

A cortical condilar da ATM em Osteoartrite Articular, através de biomarcadores ósseos 

incluindo processamento de textura de imagem quantitativa, foi viável para constatar a 

degeneração óssea condilar, segundo estudo de Biachi et al., 2019.  As modificações do padrão 

ósseo em doença periodontal, através da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico,  com 

a utilização da mesma técnica de processamento de textura matemática, ressalta-se  que é 

possível diferenciar a área afetada da área sadia, o que se pode confirmar pela avaliação de 

Gonçalves et al., 2020.  

A aplicação dos parâmetros de textura pode apontar uma ruptura na homogeneidade dos 

tecidos afetados ao comparar com o tecido normal. Estes parâmetros são apropriados para 

descrever as distribuições de nível de cinza baseados pelas particularidades físicas dos tecidos 

reproduzidos na imagem (Oliveira, 2009; Ditmer, 2018; Liu, 2020).  

A principal limitação deste enfoque é a profundidade máxima da imagem, que é de 

2mm, o que pode ser considerado válido para o esmalte, mas para JAD pode estar além da 

resolução, principalmente em regiões de cúspides que apresenta uma espessura maior que 2mm, 

além de poder fornecer imagens de baixo contraste para superfícies ásperas (Hsieh et al., 2013; 

Al-Azri et al., 2016; Israelsen et al., 2019). As imagens apresentam estruturas de esmalte 

complexas, que precisariam de maiores interpretações, para permitir uma compreensão mais 

clara. 

Como o trabalho demonstrado por Louie et al., 2010, cada imagem referente a varredura 

de OCT apresentou suas próprias características de forma variável, com um banco de dados 

significativos, porém, é necessário estabelecer um banco de dados de imagens que tenham 

certas definições e padrões específicos, de acordo com a severidade da HMI, para poder 

distinguir de outros defeitos e lesões de cárie.  

Desta forma, as técnicas de processamento de dados até o momento não são versáteis 

de forma eficiente para que sejam colocadas para uso clínico, mas apresentam uma 

aplicabilidade futura, de se tornar uma ferramenta de diagnóstico de rotina. Assim sendo, é 

recomendável estudos futuros para obter uma classificação e reconhecimento de padrões de 

imagens de forma automatizada através da inteligência artificial.  
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CONCLUSÃO 

 
 

A maioria das imagens de varreduras B-scans, dos grupos grave e leve, apresentou 

abaixo do esmalte áreas de sombreamento de forma linear, com maior extensão e de aspecto 

desorganizado. Entretanto, houve em algumas imagens de varreduras B-scans, do grupo leve, 

a demonstração de áreas brilhantes com características mais evidentes em relação a sua 

organização estrutural, com certa semelhança ao grupo controle. Nas análises quantitativas, o 

coeficiente de atenuação óptico não demonstrou diferenças significativas, mas, em relação aos 

parâmetros de textura, o grupo grave foi mais homogêneo, correlacionado e de menor contraste 

do que os grupos controle e leve. Estas variações em relação às características descritivas e 

quantitativas das imagens podem ser explicadas pelos sinais de dispersão e medições 

automatizadas das modificações da intensidade de pixels, podendo servir como parâmetros para 

o diagnóstico diferencial dos graus de severidade da HMI.  
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ANEXOS 
 

Anexo A - Parecer consubstanciado do CEP. 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 
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17h. Em casos onde houver implicações com os participantes da pesquisa,  o 

Biobanco juntamente com o Comitê de Ética alertarão ao responsável pela 

pesquisa da necessidade de informar aos participantes da pesquisa a respeito 

dos resultados obtidos. Os dados fornecidos, coletados e obtidos a partir de 

pesquisa(s) poderão ser utilizados em pesquisas futuras. 

A retirada do consentimento de utilização do(s) dente(s) poderá ser realizada por 

escrito, a qualquer momento, desde que não tenha ocorrido sua destruição, sem 

prejuízo(s) ou penalidade(s) em caso de sua desistência. O prazo de 

armazenamento do(s) dente(s) é indeterminado. Caso ocorra transferência do(s) 

dente(s) armazenado(s) entre Biobancos, sempre que possível, você será 

comunicado. 

O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão institucional, com o objetivo de 

avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo 

seres humanos, a fim de garantir a dignidade, os direitos, a segurança e o bem-

estar do(s) participante(s) da(s) pesquisa(s), localizado à Avenida do Café s/n, 

bairro Monte Alegre, CEP 14040-904, Ribeirão Preto - SP, telefone (16) 3315-

0493, atendimento de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h, endereço 

eletrônico cep@forp.usp.br 
 

 

Obrigado por ler e/ou ouvir estas informações. Se quiser consentir (concordar) 
que o(s) dente(s) extraído(s) possa(m) ser empregado(s) em pesquisa(s), assine 
este Termo de Consentimento e, no caso de menores, também o Termo de 
Assentimento e devolva-o(s) ao Biobanco de Dentes Humanos.  
 
 

Este Termo deverá ser assinado em duas vias idênticas, sendo uma retida pelo 
participante da pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada no 
Biobanco. 
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Anexo C - Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE). 

 

 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você ______________________________________________, natural de  

_______________________, nascido em ___/___/___, sexo __________ residente à 

______________________________________________, telefone (___)___________  

portador(a) do RG__________________, está sendo convidado(a) a consentir (concordar) 

que o(s) dente(s) extraído(s) _____________________, com grau de irrupção 

________________ por indicação terapêutica (tratamento) para a melhoria da sua saúde, 

como documentado em seu prontuário, possa(m) ser utilizado(s) pelos alunos desta 

Faculdade para treinamento(s) pré-clínico(s) e/ou pesquisa(s). O(s) dente(s) será(ão) 

armazenado(s) individualmente e identificado(s) por códigos, garantindo que você não seja 

identificado. Antes de decidir se quer consentir (permitir)que seu dente fique no Biobanco de 

Dentes da FORP-USP, é importante que você entenda porque utilizamos dentes humanos 

em pesquisas. A utilização do(s) dente(s) armazenado(s) será para aprimoramento de 

técnicas (tipos de tratamentos) e materiais empregados nas diversas áreas da Odontologia. 

Se você autorizar a coleta e armazenamento do(s) dente(s) extraído(s), para fins de 

pesquisa(s), seu(s) responsável(is) também terá(ão) que concordar. Mas se você não desejar 

autorizar, mesmo que seu(s) responsável(is) concorde(m), você poderá recusar esta(s) 

concessão(ões). Você pode discutir qualquer coisa deste formulário com seu(s) pai(s) e 

amigo(s). Você pode decidir se quer autorizar ou não depois de ter conversado e não é preciso 

decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras que você não entenda ou coisas que 

você quer que eu explique mais detalhadamente, porque você ficou mais interessado ou 

preocupado. Por favor, peça que eu pare, a qualquer momento, e explique novamente. Não 

tenha pressa de decidir se deseja ou não concordar que o(s) dente(s) extraído(s) possa(m) 

ser utilizado(s) em pesquisa(s). Ninguém estará bravo com você se você disser não; a escolha 

é sua. Você pode pensar nisto e falar depois se você quiser. Você pode dizer “sim” agora e 

mudar de ideia depois e tudo continuará bem. Isso não vai prejudicar os cuidados que você 

recebe.  

Este Termo foi revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto-USP, que avalia projetos de pesquisa(s) e assegura que os mesmos não 

tragam nenhum dano ao(s) participante(s) da(s) pesquisa(s). Este Comitê de Ética está 

localizado à Avenida do Café s/n, bairro Monte Alegre, CEP 14040-904, Ribeirão Preto-SP, 

telefone (16) 3315-0439, com horário de atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 

12h, endereço eletrônico cep@forp.usp.br. Se você precisar de mais informações sobre este 

Termo, sobre os seus direitos  ligue para o Biobanco de Dentes Humanos da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP, localizado à Avenida do Café s/n, bairro Monte Alegre, 

mailto:cep@forp.usp.br
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CEP 14040-904, Ribeirão Preto-SP, telefone (16) 3315-0274, atendimento de segunda à 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A utilização deste(s) dente(s) em pesquisa(s) 

deverá ser previamente aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sendo preservada sua 

identidade na divulgação.  

 

Solicito que manifeste o seu desejo quanto às seguintes alternativas:  

(  ) I- Necessidade de novo consentimento a cada pesquisa 

(  ) II- Dispensa de novo consentimento a cada pesquisa 

 
Nenhum incentivo ou recompensa financeira está previsto por você concordar com a coleta 

do(s) dente(s) extraído(s).   

Obrigado por ler e/ou ouvir estas informações. Se quiser consentir (concordar) que o(s) 

dente(s) extraído(s) possa(m) ser empregado(s) em pesquisa(s), assine este Termo e 

devolva-o ao Biobanco de Dentes Humanos. 

Este Termo deverá ser assinado em duas vias idênticas, sendo uma para os pais ou 

responsáveis e a outra arquivada no Biobanco. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 - Características dos dentes do grupo leve. 

 
 

 

 

 

 

Código dos 
Dentes  

Dentes  Face com 
a 

opacidad
e  

Imagem do dente 
correspondente  

 
 
 

A1- placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 

      
  Oclusal 

 

 
 

A4- placa 2 

 
 

Molar 
decíduo 

 
  
 

Mesial 

 

 
 

B5- placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

Oclusal 

 

 
 

C2- placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

vestibular 

 

 
 

C4-placa 1 

 
 

Incisivo 
permanente 

 
 
 

vestibular 

 

 
 

C5-placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

Oclusal 
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P5 

 
 

Pré-molar 

 
 

Mesial 

 

 
 

P11 

 
 

Pré-molar 

 
 
 

Mesial 

 

 
 

P17 

 
Molar 

permanente 

 
 

Vestibular 

 

 

 

Apêndice 2 - Características dos dentes do grupo grave. 

 

 

Código dos 
Dentes 

Dentes Face com a 
opacidade 

Imagem do dente 
correspondente 

 
 
 

A3- placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

vestibular 

 

 
 

A3- placa 2 

 
 

Molar 
decíduo 

 
 

Mesial 

 

 
 

A4- placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

Mesial 

 

 
 

A5- placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

Mesial 
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A5-placa 2 

 
 

Molar 
permanente 

 
 
 

Mesial 

 

 
 

A6-placa 2 

 
 

Molar 
permanente 

 
 

vestibular 

 

 
 

B2-placa 1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 

Mesial 

 

 
 

HMI-1 

 
 

Molar 
permanente 

 
 

Oclusal 

 

 
 

P3 

 
 

Pré-molar 

 
 

Mesial 

 

 
 

P15 

 
Molar 

permanente 

 
 

Mesial 

 

 
 
 

 


