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Análise da anatomia interna dos dentes bovinos por meio de uma técnica 

de imagem 

1. RESUMO 

Dentes humanos são largamente utilizados para realização de pesquisas 

odontológicas. Tem-se observado dificuldade de obtenção destes, assim como 

variações nos resultados obtidos devido a alguns fatores como idade e 

características da estrutura dentária. Desta forma, tem-se optado pela utilização 

de dentes de animais, sendo os dentes bovinos o escolhido pela maioria dos 

pesquisadores. Análises comparativas com os dentes humanos, entretanto, 

ainda são necessárias, para que os dentes bovinos possam ser utilizados nos 

estudos com maior segurança. Assim, o objetivo do presente estudo esta sendo 

avaliar a anatomia interna de incisivos bovinos com análise em microtomografia 

computadorizada de raios X (Micro-CT) comparativamente aos dentes incisivos 

humanos. Para este estudo, estão sendo selecionados 100 dentes incisivos 

bovinos e humanos, devidamente limpos e realizado o escaneamento em Micro-

CT com resolução isotrópica de 22,9 µm. As imagens estão sendo reconstruídas 

bidimensionalmente e tridimensionalmente para posterior análise. Está sendo 

analisados números de canais, área, perímetro, circularidade, forma, presença 

de ramificações, diâmetros e volume dos canais radiculares. 

2. INTRODUÇÃO 

Dentes humanos são largamente utilizados em pesquisas na área de 

Odontologia (LEONI et al., 2014), porém, existem algumas desvantagens e 

limitações como a dificuldade de serem obtidos em quantidade suficiente e com 

qualidade adequada, uma vez que muitos são extraídos devido a extensas 

lesões de cárie e outros defeitos (MELBERG, 1992), origem e idade dos dentes 

selecionados (ZERO, 1995), riscos de infecções (RUEGGEBERG , 1991) e 

problemas éticos (SKENE, 2002). 

 Desta forma, dentes de animais têm sido utilizados em vários estudos 

(YASSEN et al., 2011), sendo os dentes bovinos o escolhido pela maioria dos 

pesquisadores. Estes dentes são de fácil obtenção e possuem uma larga 

superfície sem erosões de cárie ou defeitos (WANG et al., 2012), entretanto, 



ainda são necessárias análises que detalhem o canal radicular dos dentes 

bovinos.  

3. OBJETIVO 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo será analisar por meio de 

micro CT as características e topografia dos dentes inicisivos bovino. 
4. METODOLOGIA 

 No presente estudo, será utilizado micro CT para realização de 

diferentes análises dos canais radiculares de diferentes dentes (LEONI et al., 

2014). Os algoritmos utilizados neste método permitem análises bidimensionais 

e tridimensionais. 
5. DESENVOLVIMENTO 
Seleção e preparo da amostra 

 Incisivos bovinos serão obtidos e armazenados em timol 0,1%, 

posteriormente serão lavados em água corrente por 24 horas, e em seguida 

terão sua superfície externa limpa. 

Análise por meio de Microtomografia computadorizada (micro CT) 

Para obtenção de dados morfométricos, será utilizado o microtomógrafo 

SkyScan 1176 (Bruker-microCT SkyScan, Kontich, Bélgica) da Universidade de 

Ribeirão Preto (UNAERP). Os dentes, previamente identificados, em grupos de 

10 espécimes, serão posicionados de forma perpendicular à fonte de radiação 

do micro CT, reduzindo assim possíveis artefatos na imagem. 

Escaneamento 

Confirmado o correto posicionamento dos dentes, será iniciada a 

aquisição das projeções de cada espécime ao longo de uma rotação de 360º 

com movimentos randomizados e passos de rotação de 0,7º, projeção angular 

com tamanho de voxel isotrópico de 18 µm.  Após escaneamento, será 

realizada a reconstrução dos dentes bidimensionalmente e 

tridimensionalmente, para posterior análise quantitativa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares estão expressos na tabela a seguir: 



 Tabela 1. Resultados preliminares da análise em 2D e 3D 
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Amostras 

Numero 
de 

canais Area (mm2) Perimetro (mm) Diametro (mm) 
volume 
(mm3) 

    Cervical medio Apical Cervical medio Apical Cervical medio Apical   
1 1 40.85 30.55 17.97 24.66 21.64 16.43 3.19 2.68 1.73 117.56 
2 1 34.29 24.03 14.01 22.54 19.65 16.48 1.56 1.93 1.00 56.84 
3 1 36.17 26.67 15.84 23.04 19.91 15.29 3.42 2.98 1.94 131.21 
4 1 31.38 21.92 16.33 21.58 18.31 15.55 3.11 2.67 2.24 91.65 
5 1 37.97 28.00 14.60 23.79 20.89 14.95 3.05 2.55 1.01 114.17 


