
Resultados e Discussão

A partir dos arquivos gerados pela tomografia foi possível

selecionar o elemento dentário (canino) (Fig. 1).

Fig. 1 – Seleção do dente canino por meio do software ITK-

Snap
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A identificação humana é um método de extrema

importância na odontologia legal. Dentre as formas de

identificação humana, pode-se citar a predição sexual e

estimativa da idade cronológica de um indivíduo

desconhecido. Os dentes são pouco destruídos e,

geralmente, encontram-se preservados nos corpos em

decomposição e são normalmente utilizados para a

estimativa da idade cronológica e do sexo do indivíduo

.
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Objetivo

Analisar o volume da câmara pulpar e canal radicular dos

dentes como uma nova ferramenta forense para a predição

sexual por meio de imagens de Tomografia

Computadorizada de Feixe Cônicos

Fig. 2 – Seleção da câmara e canal radicular do exame de 

tomografia computadorizada.

Nas imagens obtidas é possível fazer a segmentação e análise

volumétrica apenas da câmara e canal radicular. (Figuras 3 e 4,)

Fig. 3  e 4– Segmentação e análise volumétrica da polpa dentária

Utilizando o software ITK-Snap é possível selecionar apenas a

câmara e canal radicular do canino, assim como é mostrado na

figura 2.

Após a segmentação ser realizada, será possível fazer as

análises e testes volumétricos das câmaras e canais

radiculares em ambos sexos da amostra selecionada.
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