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Resumo 

A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito de 
desenvolvimento do esmalte que tem se mostrado um 
desafio clínico, ao causar dor e necessidade de 
tratamento aumentada nos pacientes portadores. Este 
estudo analisou a relação entre a coloração dos defeitos 
de esmalte (DDE) e a profundidade de hipomineralização. 
A amostra foi constituída por 6 dentes portadores de HMI. 
Após exame clínico para diagnóstico, os dentes foram 
fotografados e separados por níveis de severidade, 
resultando nas categorias leve (n=3) e moderada/severa 
(n=3). Foram selecionados aleatoriamente para análise 
de Microtomografia Computadorizada (MicroCT) a fim de 
analisar a densidade mineral e confirmar o diagnóstico 
inicial. Conclui-se que as áreas afetadas possuem 
densidade inferior ao esmalte hígido e que diminui com a 
severidade da opacidade. 

Introdução 

A definição da Hipomineralização Molar-Incisivo 
(HMI) foi dada em 2001 como sendo um defeito qualitativo 
de esmalte dental de origem sistêmica, que afeta 
primeiros molares permanentes, associada ou não aos 
incisivos permanentes. Clinicamente, o esmalte afetado 
por HMI apresenta opacidades demarcadas que variam 
de branca à amarelo-acastanhada. (DA COSTA-SILVA et 
al., 2011). Pouco se sabe sobre a relação entre a 
coloração dos defeitos de esmalte e sua profundidade de 
hipomineralização. Portanto, este estudo analisou a 
relação entre a coloração dos defeitos de esmalte (DDE) 
e a profundidade de hipomineralização. 

Material e Métodos 

 Foi realizada uma triagem clínica em dentes 
selecionados com opacidades demarcadas do banco de 
dentes humanos por dois especialistas (ACRC, JFS) na 
área de acordo com os critérios propostos pela Academia 
Européia de Odontopediatria. Após fotos serem 
realizadas, foram selecionados aleatoriamente 3 dentes 
com opacidades demarcadas de cada severidade (leve e 
moderada/severa) para serem avaliados em 
Microtomografia Computadorizada (MicroCt), com o 
objetivo de analisar a densidade mineral e confirmar seu 
diagnóstico clínico inicial.   

A análise em micro CT foi realizada com o 
aparelho Scanner Skyscan 1172 com a seguinte 
configuração: (1) voltagem de 89kV; (2) corrente 112uA; 
(3) linhas 1332; (4) colunas 2000; (5) tamanho do pixel  
8.00; (6) filtro Al 0.5mm; (7) rotação 0.4; (8) exposição de 

1500ms (9) média de quadros 3; (10) movimento 
randômico 10. 

A quantificação da densidade integrada de pixels 
das imagens foi realizada utilizando o software ImageJ.  

Resultados e Discussão 

Estudos já demostraram que o teste de MicroCT 
pode ser utilizado para demonstrar diferenças na 
densidade mineral, tanto do esmalte hipomineralizado, 
como em comparação com o esmalte higido. Este teste 
complementa e confirma o diagnóstico clínico (NEBODA 
et al. 2017).    
 As imagens obtidas de micro CT mostraram 
diferença de densidade nas opacidades demarcadas que 
coincidem com o diagnóstico clínico da HMI (Figura 1). A 
quantificação da densidade integrada em pixels está 
representada na Tabela 1. Observa-se que a densidade 
mineral é reduzida a medida que a coloração do defeito 
se intensifica. 

     
Figura 1. Imagens da análise em MicroCT de opacidade branca 
opacidade amarelada e acastanhada respectivamente. 

 
 
 
 

Tabela 1. Dados obtidos pela análise no Software ImageJ referente a 
área da opacidade e sua densidade integrada em Pixels. 

Conclusão ou Conclusões 

As áreas afetadas possuem densidade inferior ao esmalte 
hígido e diminui com o aumento da severidade da 
opacidade. 
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Opacidade Área Média Int.den. 

Branca 4241 36.146 153297 

Amarelada 1994 66.920 133439 

Acastanhada 676 73.704 49824 


