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RESUMO 

 

 

Tomografia por coerência óptica (OCT) é uma técnica óptica recente para fazer imagens 

biomédicas. Ela realiza imagens tomográficas em secções transversais de microestruturas de 

tecidos biológicos com alta resolução. O objetivo deste trabalho foi avaliar a OCT como método 

de diagnóstico por imagem da estrutura interna do dente, especialmente câmara pulpar e canal 

radicular. Nos experimentos foram utilizados dois dentes extraídos de ratos albinos, primeiros 

molares. O sistema de OCT desenvolvido foi baseado no Interferômetro de Michelson e utilizou 

como fonte de luz o laser de Titânio safira de banda larga operando em 830 nm com resolução 

axial de 14 µm e resolução lateral de 32 µm. Os resultados mostraram imagens bidimensionais 

das estruturas do esmalte,  dentina e câmara pulpar compatíveis com a microscopia óptica. A 

pesquisa comprovou que OCT é uma técnica de alta resolução e indica seu potencial em futuras 

aplicações em pesquisas laboratoriais e clínicas, com potencial para ser uma importante 

ferramenta de diagnóstico para a Odontologia e especialmente na Endodontia 

 

 
 
 
Unitermos: Tomografia por coerência óptica, Endodontia, Polpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Optical coherence tomography (OCT) is an emerging biomedical optical imaging technique that 

performs high-resolution, cross-sectional tomographic imaging of microstructure in biological 

tissues. In this work, we used optical coherence tomography to perform in vitro studies of the 

inner structure of the first molar of albino rats (Rattus wistar). The OCT system built for this 

research was based on Michelson Interferometer and on wideband light source. A titanium-

sapphire laser was the light source that was employed operating at 830 nm, allowing 14 µm axial 

resolution and 32 µm lateral resolution. The results were captured as bidimensional images. 

Focusing on the pulp chamber and in the root canal, we compare the images generated with the 

OCT technique to the histology. We are analyzing the feasibility of OCT to help on the 

diagnostic of endodontic diseases. The research showed that OCT is a high-resolution technique 

and can become an important diagnosis method for Odontology. 

 

 

Keywords: Optical Coherence Tomography, Endodontic, Pulp 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Novas tecnologias estão sendo utilizadas e aperfeiçoadas para uso em diagnóstico por 

imagem e é necessário estar atento ao emprego e aos benefícios que elas permitem. Atualmente, 

na área da medicina, tem-se vários recursos de imagem como a Tomografia Computadorizada, 

Ressonância Magnética, Ultra-som e Doppler como métodos auxiliares no diagnóstico e 

tratamento. Na odontologia e em especial na endodontia, mesmo em se tratando de uma 

especialidade na qual é imprescindível a utilização de recursos de diagnóstico e imagem, poucos 

são os métodos empregados. Para o diagnóstico pulpar são utilizados os testes semiotécnicos, 

exame clínico e exame radiográfico que é o método de imagem mais utilizado pelo endodontista. 

O exame radiográfico auxilia no diagnóstico pulpar à medida que permite a visualização 

da extensão pulpar e sua proximidade com restaurações ou cáries, além de permitir a visualização 

de áreas radiolúcidas no periápice que podem sugerir um quadro de necrose pulpar. Assim, 

apesar de o exame radiográfico permitir ao endodontista a visualização bidimensional da câmara 

pulpar e dos canais radiculares, ele é um método de diagnóstico limitado, estático, que não 

oferece, por exemplo, uma imagem dinâmica do fluxo pulpar. Muitas vezes, não é possível, 

mesmo com a história clínica, testes semiotécnicos e radiografia periapical ter um diagnóstico 

preciso do estado da polpa dental. Além do que, até hoje, ainda não foi possível correlacionar as 

características clínicas das patologias pulpares com as características histopatológicas da polpa, 

sendo apenas dividido o estado pulpar para fins de tratamento em estado reversível e estado 

irreversível da polpa. (LEONARDO e LEAL, 1998) 
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O tratamento conservador pulpar em muito se beneficiaria, se o clínico pudesse obter um 

diagnóstico mais preciso do estado da polpa dentária. A possibilidade de uma imagem in vivo, em 

tempo real, da polpa dental, com propriedade de conferir o fluxo sanguíneo pulpar e conferir as 

características histopatológicas da polpa, sem dúvida alteraria e complementaria a terapia 

endodôntica atual para um “estado da arte” em endodontia.  

 A tomografia por coerência óptica (OCT) é uma técnica recente de diagnóstico por 

imagem que utiliza as propriedades ópticas da luz (laser) e a interação desta com os tecidos 

biológicos para produzir a imagem de partes do corpo humano. A OCT é uma técnica não 

invasiva e não destrutiva que fornece imagens secionadas e em tempo real, de alto poder de 

resolução espacial, conseguindo obter imagem em nível microscópico, considerado por muitos 

autores uma “biópsia in vivo”. (BOUMA, TEARNEY, 2002; FUJIMOTO,2003) 

Apesar de ainda serem iniciais os estudos desta técnica na Odontologia, a tomografia por 

coerência óptica apresenta características que a tornam um recurso valioso na Odontologia, para a 

obtenção de um diagnóstico por imagem da polpa dental bem como a obtenção de imagem 

tridimensional do canal radicular. Assim sendo, considera-se oportuno investigar o uso da OCT 

para diagnóstico dental a fim de ampliar os conhecimentos dessa promissora técnica a favor da 

caracterização da polpa dental. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 HISTOFISIOLOGIA DA POLPA DENTAL 
 

Bhaskar (1978) descreveu que cada órgão pulpar é composto por uma polpa coronária, 

localizada centralmente nas coroas dos dentes, e a polpa radicular na raiz. A polpa coronária tem 

seis superfícies: oclusal, mesial, distal, bucal, lingual e assoalho. Os cornos pulpares são 

protusões que se estendem para dentro da cúspide de cada dente e o número destes cornos 

depende do número de cúspides. A região cervical desses órgãos se comprime como o faz o 

contorno da coroa, e nesta zona a polpa coronária encontra a polpa radicular. A polpa radicular é 

a polpa que se estende da região cervical da coroa até o ápice da raiz. Nos dentes anteriores as 

polpas radiculares são únicas e nos posteriores são múltiplas. Não são sempre retas e variam em 

tamanho, forma e número. Devido à contínua deposição de dentina, a polpa torna-se menor com a 

idade. Isto não é uniforme por toda a polpa coronária, mas progride mais constantemente no 

assoalho do que no teto ou paredes laterais. As porções radiculares são contínuas com os tecidos 

conjuntivos periapicais através do forâmen ou foramens apicais. Os fibroblastos são os tipos de 

células que predominam na polpa e funcionam na formação de fibras colágenas. Feixes de fibras 

colágenas exibindo extriações transversais com intervalo de 640 Å (64nm) aparecem no órgão 

pulpar e variam em comprimento de 10 a 100 micra ou mais. As fibras colágenas individuais são 

compostas por fibrilas variando em diâmetro de 400 a 700 Å ou mais. Os odontoblastos são 

considerados os segundos tipos de células mais proeminentes da polpa, residem adjacentes a pré-

dentina com os corpos celulares na polpa e os prolongamentos celulares nos túbulos dentinários. 

Eles tem aproximadamente 5 a 7 micra de diâmetro e 25 a 40 micra de comprimento. 
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Em relação à vascularização da polpa, o mesmo autor, Bhaskar (1978), descreveu que o 

fluxo sanguíneo pulpar é mais rápido do que na maior parte das áreas do corpo. O fluxo do 

sangue nas arteríolas é 0,3 mm por segundo, nas vênulas aproximadamente 0.15 mm por segundo 

e nos capilares 0,08 mm por segundo. Talvez isto seja atribuído ao fato de a pressão pulpar estar 

entre as mais altas dos tecidos do corpo. As maiores artérias na polpa humana são de 50 a 100 

micra de diâmetro, igualando-se assim em tamanho as arteríolas encontradas na maior parte das 

áreas do corpo humano. As veias e vênulas são maiores que as arteríolas, medem de 100 a 150 

micra de diâmetro. E quanto ao suprimento nervoso, abundante na polpa, este segue a 

distribuição dos vasos sanguíneos. O número de fibras de feixes nervosos varia muito, desde tão 

poucas como 150 até mais de 1.200, em tamanho  e variam de 5 e 13 micra.  

Do ponto de vista histológico, Ten Cate (1988) distinguiu quatro zonas nítidas na polpa 

dental: zona odontoblástica, zona acelular (zona de Weil ou camada basal de Weil), zona rica em 

células e zona central, caracterizada pela presença dos maiores vasos e nervos da polpa. As 

principais células da polpa são odontoblastos, células mesenquimáticas indiferenciadas e 

macrófagos. Na polpa coronária, os odontoblastos são cilíndricos com aproximadamente 35µm 

de longo eixo. Conquanto ainda não tenham sido realizadas contagem de células na polpa dental, 

o número de odontoblastos é estimado em 45.000 por milímetro quadrado na dentina coronária, 

baixando essa avaliação na dentina radicular.  

Segundo Lopes, Siqueira Jr. (1999), a polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo, de origem 

mesenquimal, constituído de células, substância fundamental, fibras, vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos e nervos, responsável pela vitalidade do dente, que ocupam a região central do dente, 

envolvida pela dentina e apesar de ser comum à distinção entre dentina e polpa, funcional e 

estruturalmente elas são integradas, razão pela qual a dentina e a polpa são consideradas partes 

integrantes de um complexo dentina-polpa. As reações biológicas da polpa dental, embora se 
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enquadrem, de maneira geral, entre as reações do tecido conjuntivo, são comandadas, em grande 

parte, pela posição anatômica peculiar que ocupa, pois a proteção oferecida pelos tecidos duros 

que recobrem a polpa dental é muito relativa. Em caso de inflamação, por exemplo, as paredes 

resistentes da dentina que protegem a polpa de estímulos externos impedem a tumefação do 

tecido ocasionado pelo edema e determinam a compressão dos vasos sanguíneos, facilitando a 

estase, a trombose e a morte eventual da polpa dental. 

 Kim (1985) afirmou que as alterações nas funções microcirculatórias da polpa, como 

alterações no fluxo sanguíneo, pressão intravascular e extravascular, volume sanguíneo e 

permeabilidade capilar representam um papel importante na iniciação das desordens pulpares e 

na contribuição ao processo fisiopatológico. A localização anatômica da polpa dental, alojada 

entre paredes duras e inelásticas, associada à falta de circulação colateral representam fatores 

causais da dificuldade da expansão pulpar, que é observada a partir do aumento do fluxo 

sanguíneo e da permeabilidade vascular resultando no crescimento da pressão pulpar hidrostática. 

Na congestão vascular, parte do líquido intersticial é forçado para fora da polpa no intuito de 

acomodar o aumento do fluxo sanguíneo. No primeiro instante, há o aumento do fluxo arterial e 

depois há a diminuição do fluxo venoso, surgindo a exsudação plasmática e a transmigração 

celular, caracterizando o quadro de inflamação aguda. 

Leonardo e Leal (1998) consideraram que as principais alterações pulpares são de 

natureza inflamatória. No estabelecimento e progressão das pulpites, vários fatores interferem na 

sua etiopatogenia: alguns são inerentes ao agente agressor e outros decorrem do hospedeiro, 

incluindo a variedade morfológica e modificações estruturais e funcionais do complexo dentino 

pulpar. 

Estrela (2001), descrevendo as múltiplas funções da polpa, relatou que a polpa é 

responsável pela nutrição dos odontoblastos e, portanto, indiretamente responsável pela formação 
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da dentina primária, secundária e reacional. Ela contém plexos nervosos que inervam a dentina e 

registram sensações dolorosas. Pressão, trauma, calor, frio e irritações químicas são todas 

percebidas como dor. A polpa também mantém em prontidão um sistema de defesa celular o qual 

é ativado por processos inflamatórios ou imunopatológicos ou por necrose celular, este sistema 

responde pela formação de dentina secundária intratubular e peripulpar através da atividade 

odontobástica e pela substituição de odontoblastos mortos, de tal forma que a dentina secundária 

pode ser produzida mesmo após a destruição da camada odontoblástica. Devido a um denso 

sistema de vasos sanguíneos que entram e saem em múltiplos canais estas funções são capazes de 

manter a vitalidade da polpa mesmo sob condições difíceis (ataque de cárie, infecção pulpar 

formação de abscessos) desde que o tecido mantenha sua condição de tecido jovem. Em polpas 

envelhecidas, o tecido pulpar perde a capacidade funcional assim como na regressão tecidual. Os 

sinais de regressão incluem: estreitamento progressivo do espaço pulpar, uma redução gradual, 

porém significativa na concentração de fibroblastos, aumento das fibras colágenas e redução do 

número de vasos sanguíneos. Outras alterações do tecido pulpar que comprometem sua vitalidade 

e habilidade funcional são a formação de cálculos pulpares ou dentículos e deposições irregulares 

de cristais de fosfato de cálcio como calcificações difusas orientadas ao longo das fibrilas 

colágenas. 

Lovschall, Fejerskov, Josephsen (2002) afirmaram que estudos com molares de ratos 

avaliando a resposta de diferentes materiais de capeamento pulpar encontraram resultados que 

podem ser correlacionados com resultados achados em outras espécies incluindo cães e humanos. 
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2.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PULPAR.  

 

 

Olgivie (1976) observou que se deve distinguir a polpa clinicamente normal da polpa 

considerada normal após cortes microscópicos seriados. A polpa clinicamente normal tem 

vitalidade com os diferentes testes, responde a um grande número de excitações, porém está 

isenta de sintomas espontâneos e a polpa microscopicamente normal revela apenas os aspectos 

histológicos compatíveis com a sua idade e está livre de qualquer tipo de alteração inflamatória. 

Devido à colocação e à natureza da polpa no dente não foi possível ainda, a não ser por extração 

do dente, estabelecer a normalidade histológica em presença de uma normalidade clínica. 

 Schimitt, Webber e Walker (1991) consideraram que são necessárias melhorias nas 

técnicas de diagnóstico, pois para determinar a viabilidade do dente, os clínicos atualmente 

dispõem somente do exame radiográfico e testes subjetivos que podem induzir dor. Para os 

autores, os métodos de diagnósticos ópticos são particularmente atrativos por seu potencial de 

uma avaliação não invasiva de parâmetros relacionados com o fluxo sanguíneo pulpar e 

oxigenação, que são determinantes do estado da circulação pulpar. Os autores avaliaram a 

viabilidade do emprego da fotopletismografia e pulso oxímetro no infravermelho para avaliar o 

estado da circulação sanguínea da polpa dental através de um fotômetro simples que media a 

transmissão difusa da luz em 575 nm em estudo in vitro e in vivo utilizando dentes de cão vital e 

desvitalizado cirurgicamente. Os autores acreditaram que com novos métodos de diagnostico é 

possível motivar o desenvolvimento de terapias objetivando a preservação da vitalidade pulpar.  

Nissan, et al. (1992) apontaram os testes de sensibilidade pulpar como essencial para o 

diagnóstico diferencial de doenças da polpa. Os métodos correntes incluem testes pulpares 

térmicos, elétricos, de percussão e palpação. Os testes térmicos e elétricos são subjetivos, testam 
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apenas a resposta sensorial obtendo muitas vezes resultados falso-positivos e falso-negativos. Os 

autores propuseram então estudar a capacidade da espectrofotometria dual em detectar a presença 

ou ausência de sangue oxigenado utilizando comprimentos de onda de 760 a 850 nm realizando 

estudo in vitro em câmaras pulpares de dentes humanos e de cão vazias, preenchidas com tecido 

pulpar fixado e preenchidas com sangue oxigenado. Os resultados indicaram que a técnica pode 

ser útil com o método de diagnóstico pulpar. 

De Deus (1992) afirmou que as provas ou testes de vitalidade pulpar são muito utilizados 

como recurso suplementar do exame clínico do paciente, durante tratamento restaurador, e ainda, 

colocados entre os meios para estabelecer o diagnóstico deferencial das odontalgias e avaliar a 

vitalidade da polpa dental em diversas circunstâncias, mas as provas de estímulos elétricos, 

térmicos e mecânicos não são bastante sensíveis para determinar em definitivo o real grau de 

envolvimento pulpar, apenas servem como orientação ou como indicação do grau de vitalidade 

ou não da polpa, através de suas respostas, em certas circunstâncias.  

Estrela et al. (1995) afirmaram que a utilização dos testes de vitalidade pulpar é 

extremamente útil na estruturação do diagnóstico endodôntico, sendo eficazes para testar o estado 

de normalidade, de inflamação ou necrose pulpar. Para o diagnóstico da inflamação pulpar, as 

características da dor, o teste de vitalidade e o exame radiográfico não permitem alcançar a 

precisão em determinar processos reversíveis e irreversíveis da polpa dental inflamada, ou seja, é 

complexo avaliar com precisão a extensão do processo inflamatório por intermédio das 

características da dor e das respostas dos testes de vitalidade.  

  Oikarinen et al. (1997) admitiram que a estimação da vitalidade pulpar é muito 

importante para o diagnóstico, e que os métodos utilizados para a detecção da vitalidade pulpar 

até o presente são, na maioria, medidas subjetivas ou sinais indiretos. E ainda que, testes de 

vitalidade com gelo, guta percha aquecida e estimulação elétrica necessitam cooperação do 
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paciente, o que não é possível obter em pacientes muito jovens, sedados ou inconscientes. Os 

autores realizaram estudo in vitro e in vivo com a proposta de mostrar experimentalmente e 

clinicamente que a informação da circulação sanguínea na polpa pode ser obtida através da 

reflexão óptica. No estudo in vitro utilizaram 12 molares extraídos intactos. As medidas foram 

feitas com 560, 650 e 850 nm. A percentagem do retroespalhamento da luz transmitida foi 

calculada no dentes sem a remoção do tecido pulpar, após preparo da cavidade na polpa coronária 

e após a obturação da cavidade com guta percha e restauração com amálgama ou compósito. Os 

resultados indicaram que a informação como a vitalidade pulpar pode ser obtida da polpa 

coronária através de um método com reflexão óptica com comprimento de onda entre 560 e 

850nm.  

Musselwhite (1997) relatou que Laser Doppler Fluxômetro (FLD) tem sido sugerido 

como teste de vitalidade pulpar apresentando as vantagens de ser um teste não-invasivo, por não 

oferecer riscos ao paciente e por ter potencial de apresentar confiabilidade superior os testes 

convencionais. Mas o fluxo sangüíneo pulpar medido via FLD é sensível a fatores dificilmente 

controláveis ou previsíveis na prática, tais como a posição do sensor, calibragem do instrumento 

e variações fisiológicas do fluxo, o que dificultam o uso rotineiro da técnica.  

Cohen (1998) inferiu que a resposta do paciente aos testes elétricos da polpa não sugere a 

saúde ou a integridade da polpa, simplesmente indica que existem fibras sensoriais nesta, pois o 

teste não fornece quaisquer informações a cerca do suprimento vascular da polpa, que é o 

determinante real da vitalidade pulpar. 

Lopes e Siqueira Jr (1999) consideraram que o sucesso do tratamento da polpa dental 

agredida relaciona-se diretamente com o estabelecimento do correto diagnóstico e para esta 

finalidade é imprescindível o conhecimento da histofisiologia e histopatologia pulpar, bem como, 

possuir recursos semiotécnicos destinados à determinação de sua vitalidade. É importante para o 
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diagnóstico endodôntico não apenas o conhecimento das reações biológicas da polpa dental, mas 

também a interpretação das respostas frente à aplicação de estímulos destinados à observação 

clínica. A reação da polpa dental frente a diferentes agentes agressores pode ser manifestada pela 

inflamação que acarreta alterações vasculares fundamentais como a vasodilatação e o aumento da 

permeabilidade capilar. 

Rhodes et al. (1999) afirmaram que a Tomografia Computadorizada é um novo método de 

diagnóstico por imagem de alta resolução que tem sido usada com sucesso para avaliar a 

anatomia externa e interna do sistema de canais radiculares produzindo imagens tridimensionais. 

É um exame de raios-X por computador mais completo que a radiografia tradicional, pois, 

produzem diversas imagens seqüenciais da região examinada, permitindo que se identifiquem 

detalhes em diversas áreas e possui como vantagens:  a aquisição de finas camadas sem a 

sobreposição de imagens, produz cortes em um menor tempo se comparado, às técnicas 

convencionais, fornece a noção da altura, largura e espessura e as imagens podem ser impressas 

ou armazenadas de modo digital. 

Smith et al. (2004) propuseram um método de diagnóstico pulpar através da avaliação da 

temperatura da superfície externa de dentes com vitalidade e dentes sem vitalidade pulpar após 

estes sofrerem estímulos térmicos. Para isso, utilizaram 3 termômetros em miniaturas fixados nos 

dentes para medir a relação entre a  temperatura da superfície dos dentes e o fluxo interno de 

água a 37° C , in vitro, e o fluxo sanguíneo, in vivo. A mudança de temperatura na superfície do 

dente não foi recomendável como um método clínico simples para avaliar a vitalidade pulpar por 

sofrer muitas interferências do meio como respiração bucal dos pacientes, utilização de 

isolamento absoluto, temperatura ambiente e corrente de ar.  
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2.3 PRINCÍPIOS DA TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA 
 

 

Huang et al. (1991) foram os primeiros autores que descreveram a técnica de Tomografia 

por Coerência Óptica (OCT- Optical Coherence Tomography) como uma técnica de diagnóstico 

para tecidos biológicos, pois até então esta técnica era somente empregada na indústria de 

telecomunicações para identificar e caracterizar reflexões nos componentes ópticos. O sistema 

desenvolvido por Huang e colaboradores baseou-se no interferômetro proposto por Michelson em 

1881 e utilizou como fonte de luz o diodo superluminescente de baixa coerência emitindo um 

comprimento de onda médio de 830 nm, ou seja, próximo ao infravermelho, propagado através 

de fibra óptica. O OCT consiste em uma nova técnica de diagnóstico por imagem que tem a 

capacidade de produzir imagens bidimensionais, em corte transversal e com alta resolução 

espacial de microestruturas internas de um tecido, comparável, quanto à sua execução, ao ultra-

som modo B, exceto por utilizar luz ao invés de ondas sonoras para a análise dos tecidos. Por se 

tratar de um método digital, medidas quantitativas precisas podem ser obtidas podendo-se 

calcular a espessura dos tecidos através da multiplicação do atraso sofrido pela luz, pela sua 

velocidade neste tecido, a qual depende do índice de refração do tecido e da velocidade luminosa 

no vácuo. Os autores demonstraram a imagem tomográfica da área peripapilar da retina e 

camadas da artéria coronária in vitro com uma resolução espacial lateral e longitudinal de poucos 

micrômetros (17µm) e constataram que o OCT se mostrou um método sensível para detecção de 

mudanças anatômicas destes tecidos de tal forma que as características morfológicas da imagem 

de OCT corresponderam diretamente aos achados histológicos dos mesmos. Os autores 

consideraram que a OCT é uma técnica promissora tanto para a pesquisa básica como para 

aplicação clínica.  
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Rollins et al. (1998) utilizaram uma fonte de luz de alta potência que permitiu, com a 

iluminação adequada em um curto espaço de tempo, que um feixe situado no braço de referência 

do interferômetro realizasse o escaneamento o mais rápido possível. Conseguiram obter imagens 

de OCT com resolução quase que histológica sem que fosse realizado nenhum procedimento 

invasivo e em tempo real, o que permitiu uma visualização mais dinâmica dos eventos biológicos 

ocorridos.  

De acordo com Hartl et al. (2000) a luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento de 

onda, varia de aproximadamente de 250 nm (ultravioleta) a alguns micrometros (infravermelho), 

incluindo a região visível do espectro (400-700 nm). Uma das propriedades que caracteriza as 

ondas é a coerência, determinada pela sua fonte geradora. A propriedade de coerência da luz laser 

é verificada quando fótons de mesmo comprimento de onda se propagam na mesma direção (em 

fase, no tempo e no espaço) e vibram na mesma taxa. A vantagem de a luz laser ser coerente é 

especialmente sua possibilidade de focalização em regiões diminutas, até o limite teórico do 

comprimento de onda do laser (limite de difração). Na formação de imagens por OCT, o 

comprimento de coerência da fonte determina a capacidade do sistema de distinguir axialmente a 

presença de dois pontos próximos. Ou seja, a resolução axial (longitudinal) do sistema é 

determinada pelo comprimento de coerência da fonte. 

Colston et al. (1998b) chamaram a atenção de que, nos tecidos biológicos, para se obter as 

dimensões físicas reais, as medidas da imagem gerada deveriam ser divididas pelo seu índice de 

refração. Isto porque a luz se propaga com velocidade diferente no ar e nos tecidos biológicos. 

No caso dos tecidos da cavidade oral, os autores relataram que o índice de refração da mucosa 

oral era de aproximadamente 1,3, do esmalte 1,6 e da dentina 1,5. 

Nejadmalayeri (2001) afirmou que a tomografia por coerência óptica (OCT- Optical 

Coherence Tomography) apesar de ser uma técnica recente, de 10 anos, atraiu imensamente a 
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atenção de cientistas e engenheiros por ser a  primeira técnica de diagnóstico por imagem que 

utiliza as propriedades de coerência óptica da luz. O autor relata quatro novas variações da 

técnica de OCT tradicional para a aquisição de imagens: polarização, doppler, absorção e 

elasticidade. A polarização seria uma técnica interessante para ser aplicada a tecidos biológicos 

compostos por fibras que devido à sua organização apresentam birrefringência.  O Doppler é uma 

técnica usada há tempo com o uso de fontes de comprimento de coerência longo que tem como 

conseqüência imagens de pouca precisão. Com os conhecimentos de coerência empregada na 

técnica de OCT associada ao Doppler possibilitou execução de imagens de alta exatidão de 

estruturas em movimento e por isso tem sido empregada para a análise do fluxo e de vasos 

sanguíneos. Absorção permite que sejam feitas medidas em duas profundidades diferentes do 

meio avaliado. A elasticidade ou elastografia por OCT é uma técnica não invasiva utilizada para 

medir as variações de rigidez no interior dos tecidos. Pode ser feito baseando-se na sensibilidade 

da tomografia por coerência óptica ao deslocamento da amostra durante a obtenção da imagem. 

Dessa maneira, tornou-se possível a obtenção de informações a respeito da deformação, em 

micro-escala, da amostra durante a aplicação de um estresse externo. Essa variação da OCT pode 

trazer uma rica contribuição para os estudos de cicatrização. 

 Fujimoto (2003), ao discutir os princípios e as aplicações do OCT, considerou que muitas 

características do OCT fazem dele um método atrativo de diagnóstico por imagem e de guia 

cirúrgico. Primeiro, por o OCT poder prover resolução próxima da histologia convencional. 

Segundo, a imagem de OCT poder ser realizada in situ e em tempo real servindo como orientação 

cirúrgica, orientação para biópsia ou investigação de respostas dinâmicas a agentes terapêuticos. 

Terceiro, a OCT poder ser realizada de forma não invasiva ou minimamente invasiva por meio de 

sistemas como endoscópios, cateter, laparoscópios, agulhas. Quarto, a OCT pode realizar uma 

imagem funcional com espectroscopia, medida do fluxo sanguíneo com Doppler e quantificação 
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da oxigenação do sangue e tecidos birrefringentes. E finalmente técnicas de processamento de 

imagem e algoritmos podem avaliar e extrair informações de diagnóstico quantitativamente das 

imagens de OCT. 
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2.4 COMPONENTES BÁSICOS DA TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA 

 

 

 Os principais componentes de um sistema de tomografia por coerência óptica são o 

interferômetro de Michelson (espelhos, divisor de feixe e fotodetector) e a fonte de luz. A 

FIGURA 1 mostra os componentes básicos do sistema de tomografia por coerência óptica. 

 

 

 

FIGURA 1: Principais componentes de um sistema de tomografia por coerência óptica.  

 

 

2.4.1 Interferômetro de Michelson 

 

O coração do sistema é um interferômetro de Michelson iluminado por uma fonte óptica 

de grande largura de banda. Hecht e Zajac (1979) explicam que o interferômetro consiste em um 
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sistema óptico capaz de produzir interação entre dois feixes originários de uma mesma fonte. 

Assim, a luz gerada por uma fonte é dividida em duas partes que seguem caminhos distintos com 

a mesma extensão, sendo que, na extremidade de cada percurso a luz é refletida ou 

retroespalhada, e com a recombinação dos feixes é observada a interferência entre eles, no braço 

de saída do interferômetro. A alteração de um dos braços ou caminhos do interferômetro leva a 

mudança ou a completa destruição do sinal de interferência. Na análise de tecidos biológicos, 

alterações na extensão do braço de referência do interferômetro permitem a interferência seletiva 

do feixe de referência com a luz espalhada por diferentes camadas da amostra estudada. 

 

2.4.2 Fonte de luz 

 

Gladkova et al. 2000 relataram que fontes de luz de baixa intensidade, no comprimento de 

onda visível ou próximo do infravermelho, são bastante interessantes para as técnicas ópticas de 

obtenção de imagens em tecidos biológicos. Esse fato foi atribuído à “janela terapêutica” 

observada entre os comprimentos de onda de 700 nm e 1300 nm onde para importantes 

constituintes teciduais, como a água e o sangue, a absorção é baixa e o espalhamento da luz é 

relativamente elevado. 

Otis et al. (2000) afirmam que de acordo com a ANSI (American National Standards 

Instituite),  é necessário uma exposição da mesma fonte, com comprimento de onda de 1,3 µm e 

uma potência de 96m W, por 8 horas seguidas para que houvesse dano à pele humana. Desta 

forma, o autor verificou que os experimentos que utilizavam a técnica de OCT estavam dentro 

das normas de segurança da ANSI, oferecendo total segurança tanto ao paciente quanto à equipe 

de profissionais que trabalha com o laser.  
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Thrane et al. (2001) citaram que os diodos superluminescentes utilizados inicialmente 

como fonte dos sistemas de OCT, apesar do custo relativamente baixo, atingiam uma resolução 

de 10-20 µm, conseqüência do comprimento de coerência da fonte. Essa resolução mostrou-se 

insuficiente na caracterização de células e de estruturas subcelulares, como por exemplo, os 

núcleos. Os autores observaram ainda que as melhores resoluções longitudinais foram detectadas 

em sistemas que utilizavam como fonte laser de femtonsegundo de Ti:safira, chegando a ~1 µm 

em estudos in vivo. Porém lembraram que os lasers de femtonsegundo também apresentavam 

algumas limitações, dentre as quais foram citados o custo e a complexidade desses lasers, 

dificultando a aplicação clínica. 

Zhao et al. (2001) também relataram que embora os diodos superluminescentes com 

comprimento de onda centrado entre 850 nm e 1300 nm e a potência média entre 1 e 10 mW 

fossem geralmente empregados nos sistemas de OCT, a resolução axial obtida era limitada entre 

10 e 20 µm. Como alternativa pra a obtenção de uma excelente resolução, próxima de 1µm, foi 

sugerido um laser pulsado de Ti:safira. Operando a 850 nm, essa fonte gerou um espectro de 

banda ultra larga (350 nm) e alta potência, podendo chegar a mais de 100 mW. Porém algumas 

dificuldades atribuídas à técnica e ao custo elevado desses lasers limitam a aplicação clínica.  

Bouma e Tearney (2002) enumeraram quatro características principais para se avaliar uma 

fonte óptica para um sistema de OCT: comprimento de onda, largura de banda, potência e 

estabilidade. Outras características também importantes são a portabilidade e a facilidade de uso.  

Em relação ao comprimento de onda, os mesmos autores, levando em consideração que uma boa 

profundidade de penetração é fundamental para o sistema de OCT, constataram que no intervalo 

da janela terapêutica ou de diagnóstico, o aumento do comprimento de onda tinha como 

conseqüência a diminuição do espalhamento, por isso, os autores sugeriram que os melhores 

resultados seriam obtidos entre 1,3 e 1,6 µm. Também indicaram que a relação sinal/ruído (SNR), 
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que determina a sensibilidade do sistema, é proporcional à potência espalhada pela amostra de 

forma que era necessário aumentar a potência da fonte, sem ultrapassar o limite de dano. Para 

melhorar a relação sinal/ruído, eles analisaram também outros aspectos ligados à fonte como a 

forma espectral e a modulação da amplitude. Avaliando esses requisitos, Bouma e Tearney 

concluíram que as melhores fontes, em termos de resolução, para serem empregadas na 

Tomografia por Coerência Óptica eram os lasers de estado sólido de femtosegundo. 

Kowalevicz et al. (2002) admitiram que os experimentos que utilizavam lasers de 

femtosegundo em estado sólido, como por exemplo o Ti:safira, obtinham melhor resolução (~1 

µm) do que os empregavam diodos superluminescentes (~10 µm), fato atribuído à largura de 

banda que era bem menor nos diodos. Porém, visando minimizar os custos dos sistemas de OCT 

sem prejudicar sua resolução, os autores empregaram um diodo com potência de 40,3 µW, 

largura de banda de 138 nm, bombeando um fino cristal de Ti:Al2O3. Desta forma, obtiveram um 

sistema com imagens de resolução axial de 2,2 µm no ar e 1,7 µm na amostra. Sugeriram ainda a 

melhoria dos resultados através do aumento da fluorescência da fonte, reduzindo a temperatura e 

aumentando a densidade do cristal de Ti:Al2O3. Concluíram então que as fontes de luz 

fluorescentes podem se tornar uma alternativa viável e de menor custo para sistemas de OCT, 

permitindo a obtenção de imagens de alta resolução, semelhantes às relacionadas aos lasers de 

femtosegundo. 
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2.5 TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA NA ÁREA MÉDICA 

 

Reiss et al. (1999) afirmaram que áreas como Oftalmologia, Cardiologia, Dermatologia 

foram extremamente beneficiadas pelas imagens bastante detalhadas obtidas através desta nova 

técnica. Ao examinar o globo ocular, tornou-se possível a distinção entre a córnea, íris e retina, 

tornando-se um instrumento de diagnóstico poderoso para doenças como glaucoma e edema 

macular na diabete, na qual as mudanças na retina podem ser quantificadas. No coração, além de 

ter sido observado seus compartimentos, átrios e ventrículos, a técnica também disponibilizou 

informações a respeito do fluxo e velocidade do sangue. Em imagens obtidas a partir da pele, sem 

que fosse necessária a realização de biópsia, foram examinadas suas várias camadas. Com esta 

ampla aplicação, a expectativa é prevenir doenças cardíacas, bem como diagnosticar o risco de 

desenvolvimento de tumores malignos, representando um grande avanço para as Ciências da 

Saúde.  

Tearney e Bouma (2000) investigaram a aplicação clínica da tomografia por coerência 

óptica em diagnosticar patologias nos sistemas cardiovascular e gastrintestinal. Os autores 

encontraram correlação entre as imagens realizadas pelo OCT de artérias coronárias em 

cadáveres humanos e o exame histológico das mesmas, quanto à presença de ateromas e 

calcificações nas camadas íntima, média e adventícia. Este foi um importante passo para o 

conhecimento das imagens in vivo de OCT de patologias como aterosclerose, grande responsável 

por infartos no miocárdio. As imagens in vivo do trato gastrointestinal superior trouxeram 

também previsões otimistas para a Medicina, ao permitir diferenciar o epitélio normal do epitélio 

neoplásico em caso de câncer de esôfago conhecido como Esôfago de Bearrett. Os autores 

utilizaram uma fonte de luz com potência de 5mW, comprimento de onda de 1300 nm e largura 

de banda de 72 nm obtendo uma resolução axial de 10µm. 
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Gladkova et al. (2000) utilizaram a técnica de OCT para detectar in vivo características 

particulares da pele sadia ou portadora de patologias ao invés do método irreversível e invasivo 

tradicional empregado biópsia excisional. Para obterem imagens da pele, foi utilizado como fonte 

um diodo superluminescente operando num comprimento de onda de 1280nm, numa potência de 

0,5 – 2 mW, resultando numa resolução axial de 20 µm e resolução lateral variando entre 15 e 30 

µm. As imagens tomográficas detectaram não só reações patológicas gerais do corpo humano 

como a inflamação e a necrose, mas também diagnosticaram processos específicos da pele, 

incluindo hiperqueratose, paraqueratose e formação de cavidades intradérmicas.  

Esenaliev, Larin e Larina (2001) propuseram o uso do OCT como método não invasivo 

para a monitoração dos níveis de glicose. Para isso eles se basearam num fato já conhecido de 

que o aumento na concentração de glicose diminuía o coeficiente de espalhamento dos tecidos. 

Os pesquisadores, buscando determinar a sensibilidade da técnica de OCT às mudanças na 

concentração de glicose, bem como, estimar as mudanças nos sinais de OCT como resultado nas 

variações dos níveis sanguíneos de glicose, utilizaram dois sistemas, um com o comprimento de 

onda de 830 nm e o outro de 1300 nm. Através da obtenção de imagens por OCT da pele de 

coelhos e porcos, antes e depois da administração de glicose, observaram que, conforme o 

esperado, os sinais de OCT diminuíam substancialmente e linearmente com o aumento da 

concentração de glicose no sangue, possibilitando os autores sugerirem a técnica experimental 

empregada como método de avaliação das oscilações dos níveis de glicose, auxiliando no 

controle e diagnóstico da diabete. 

Schenk e Brezinski (2002) propuseram a associação do OCT com o ultra-som. As 

imagens foram feitas a partir de três montagens distintas: sem ultra-som, com ultra-som pulsado, 

e funcionando no modo contínuo. Como fonte do OCT utilizou-se um diodo com comprimento 

de onda e 1300 nm, potência de 12 mW, resolução axial de 24 µm, resolução transversal de 30 
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µm e relação sinal ruído de 101 dB. Ao final do experimento, constatou-se que houve melhoras 

na resolução das imagens, principalmente no sistema onde se empregou o ultra-som contínuo. 

Porém como essas modificações não foram tão expressivas, os autores relataram que após 

algumas melhoras no sistema utilizado, a associação proposta poderia trazer contribuições 

significativas para a obtenção de imagens.  

Yabushita et al. (2002), através de um estudo in vitro, utilizaram a técnica de OCT para 

caracterizar placas arteroescleróticas. A ruptura espontânea de placas arteroescleróticas seguida 

de trombose é a causa mais freqüente de eventos coronários agudos e de morte súbita Para este 

fim, os pesquisadores avaliaram através da Tomografia por Coerência Óptica e, posteriormente, 

do exame histopatológico, artérias retiradas de cadáveres humanos. Para a montagem do sistema 

de OCT empregado na pesquisa, foi utilizada uma fonte de comprimento de onda central de 

1310nm, largura de banda de 65 nm, resultando numa resolução axial de aproximadamente 10µm 

e transversal de 25 µm. Ao final da pesquisa, foi possível observar que a técnica de OCT 

apresentou um alto grau de sensibilidade e especificidade na distinção dos diversos tipos de 

placas arteroescleróticas, sugerindo um novo método de diagnóstico na área da cardiologia. 

Yelbuz et al. (2002) obtiveram imagens tomográficas em 3 dimensões e pequenos vídeos 

registrando os vários estágios de desenvolvimento de embriões de frango. Após a análise pela 

técnica de OCT, os embriões foram devidamente preparados e submetidos à avaliação 

microscópica da estrutura anatômica. Os resultados obtidos mostraram uma correlação entre as 

imagens tomográficas e as histológicas da mesma área, permitindo a identificação de diferenças 

morfológicas importantes entre as amostras normais e as que apresentavam alguma patologia, 

além de diferenciar estruturalmente os diversos estágios de desenvolvimento cardíaco. Desta 

forma, os autores indicaram a tomografia por coerência óptica como uma ferramenta importante 

de diagnóstico, auxiliando na compreensão dos mecanismos das malformações cardíacas 
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congênitas, porém citaram como limitação o acesso à estrutura cardíaca. Mesmo assim, 

afirmaram que a técnica já poderia ser empregada para avaliações de histopatologias postmorten, 

já que permite resultados rápidos, em alta resolução e não submeteria as amostras a alterações 

decorrentes do preparo histológico. 

Martin et al. (2003) utilizaram a PSOCT (tomografia por coerência óptica sensível à 

polarização) para estudar tendões e ligamentos que são estruturas com certa tendência a 

desenvolver patologias devido principalmente à vascularidade relativa, ao trauma mecânico e à 

degradação do colágeno. Para a avaliação dessas estruturas geralmente são empregados: a 

ressonância magnética, o ultra-som e a artroscopia, mas nenhuma dessas técnicas proporcionava 

informações sobre as alterações patológicas e histológicas dos tecidos. Os autores estudaram in 

vitro tendões de Aquiles, do bíceps e ligamentos cruzados anteriores que tiveram uma área 

delimitada e submetida à PSOCT. A resolução axial nesse estudo foi de 16 µm, a lateral de 30 

µm. As imagens foram obtidas a partir de um comprimento de onda próximo ao infravermelho, 

de 1300 nm. A relação sinal-ruído foi de 109 dB. Após a avaliação óptica, as áreas previamente 

delimitadas foram devidamente preparadas (com os corantes específicos) para a análise 

histológica. O estudo demonstrou a habilidade da PSOCT em definir a natureza extremamente 

organizada do colágeno nos tendões e ligamentos, o que torna a técnica uma importante 

ferramenta de diagnóstico para a ortopedia, visto que a integridade do colágeno é um importante 

indicador da estabilidade estrutural e do estado patológico. 

Pierce et al. (2004) desenvolveram um sistema portátil baseado em OCT capaz de, num 

intervalo de tempo de apenas 1 segundo, gerar simultaneamente imagens com alta resolução das 

estruturas da pele, da birrefringência do colágeno e do fluxo sanguíneo. A potência da fonte 

empregada foi de 20 mW e sua largura de banda de 70 nm. Visando uma boa penetração na pele, 

empregou-se um comprimento de onda de 1310 nm. Numa tentativa de aumentar a potência 
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óptica no tecido, aumentando a sensibilidade e diminuir o ruído do sistema, foi empregada uma 

razão de divisão entre os braços de referência e de amostra de 90:10, enquanto que nos sistemas 

convencionais era utilizada uma razão de 50:50. 

Boppart et al. (2004) sugeriram, pela primeira vez, a tomografia por coerência óptica 

como um método de diagnóstico precoce do câncer de mama e também como auxiliar durante a 

cirurgia, garantindo a remoção total do tumor sem prejuízo para os tecidos vizinhos sadios. Os 

pesquisadores contaram com a excelente resolução da técnica sugerida que, no sistema utilizado 

para o estudo, foi de 2 µm (axial) e de 10 µm a lateral. A fonte de baixa coerência utilizada foi 

um laser Ti:safira com um comprimento de onda centrado em 800 nm, largura de banda de 20 

nm, potência de 500 mW, emitindo pulsos aproximadamente 80 fs. No braço de referência, foi 

montado um galvanômetro que se deslocava 3 mm numa freqüência de 30 Hz. Os ratos 

submetidos ao experimento tiveram o tumor maligno induzido em vários estágios e, em seguida, 

foram avaliados pelo OCT e histologicamente. Foram feitas imagens em duas e três dimensões de 

tecidos mamários sadios e comprometidos pelo câncer. Os resultados mostraram que a técnica 

sugerida representa uma grande contribuição não só para o diagnóstico precoce da lesão, mas 

também gerando imagens que permitissem a remoção precisa das margens do tumor durante o ato 

cirúrgico, identificando células tumorais. 

Bechara et al. (2004) acreditaram que OCT poderia ser uma técnica promissora para 

diagnóstico de tumores de pele. Em seus estudos investigaram pacientes com carcinoma 

basocelular e nevo melanocítico que antes de serem submetidos à biópsia tiveram uma área da 

lesão delimitada e examinada através da tomografia por coerência óptica. Através da construção 

de imagens tridimensionais, eles observaram algumas dificuldades atribuídas às deformações 

decorrentes do processo de preparo histológico e aos diferentes níveis de secção do tecido. 
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Porém, mesmo com esses obstáculos, foi possível utilizar o OCT como um método promissor de 

diagnóstico na Dermatologia. 

Wu (2004) desenvolveu um método para monitorar a velocidade do fluxo sanguíneo e o 

ângulo Doppler simultaneamente através da Tomografia por Coerência Óptica, pois monitorar a 

velocidade do fluxo sanguíneo pode ter um grande valor para a pesquisa biomédica e no 

diagnóstico clínico. Doppler OCT pode ser aplicada para diagnóstico prático da microcirculação 

in vivo. 
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2.6 TOMOGRAFIA POR COERÊNCIA ÓPTICA NA ODONTOLOGIA 

 

 

Colston et al. (1998a) realizaram o primeiro estudo de formação de imagem em tecidos 

biológicos duros com OCT. Os autores realizaram imagens, in vitro, de tecidos duros e moles da 

cavidade oral de suínos com um protótipo do sistema de OCT desenvolvido por eles e 

compararam-nas com a fotomicrografia da imagem histológica. O OCT criou imagens de secção 

transversal da região periodontal do primeiro pré-molar decíduo do porco secionado após 

congelamento e obteve informações da estrutura interna da gengiva, do dente e da interface dos 

dois, mostrando que o OCT tem um grande potencial clínico para pesquisas da etiologia das 

doenças periodontais por ser um método que não provoca dor e ser mais preciso do que os 

métodos mecânicos de sondagem periodontal tradicionais. A fonte de luz utilizado no sistema foi 

diodo superluminescente com comprimento de onda de 1310nm, largura de banda espectral de 47 

nm e resolução transversal de 20 µm. 

Colston et al. (1998b), baseados neste estudo de OCT com modelo animal, desenvolveram 

e fabricaram uma peça de mão para fazer imagem intraoral de tecidos dentais em humanos e 

publicaram o primeiro trabalho que utilizou a técnica de OCT para obtenção de imagens in vivo 

de tecidos bucais humanos, permitindo a observação tanto das estruturas formadas por tecidos 

moles como por tecidos duros da cavidade bucal tais quais: esmalte dental, junção amelo-

dentinária, dentina, gengiva marginal, sulco gengival, ligamento periodontal, osso alveolar, osso 

mandibular. Foi possível visualizar também através da imagem realizada pelo OCT, uma 

restauração em resina e a interface entre o esmalte e a resina. A resolução axial do sistema de 

OCT foi de 15 µm e a profundidade máxima foi de 3 mm em tecidos duros e 1,5 mm em tecido 

mole. As imagens obtidas demonstraram o potencial do OCT e a variedade de aplicações clínicas 
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desta técnica incluindo diagnóstico de doenças periodontais, detecção de cáries e avaliação de 

restaurações dentárias. Como desvantagem do sistema, os autores relataram a existência de 

artefatos na imagem quando realizado em tecidos birrefrigentes, e a necessidade de melhorar o 

tempo de aquisição da imagem. 

Feldchtein et al. (1998) apresentaram uma extensa investigação da formação de imagem 

por OCT tanto in vitro como in vivo das estruturas de tecidos duros e moles da cavidade oral. O 

sistema de OCT utilizado tinha como fonte de luz diodo superluminescente operando em 830 nm 

e 1280 nm com uma  resolução axial no primeiro de 13µm e no segundo de 17µm. O tempo de 

varredura axial foi de 2-5 segundos. Em relação às estruturas de tecido mole, os autores 

investigaram vários tipos de mucosa oral: mucosa mastigatória do palato duro e da mucosa 

gengival; mucosa de revestimento do palato mole e alveolar e mucosa especializada do dorso da 

língua. Nos tecidos moles que havia queratina foi difícil a distinção entre a lâmina própria e a 

submucosa (quando presente) devido à queratina reduzir o contraste, mas, na mucosa com o 

epitélio não queratinizado, estas estruturas apresentavam-se distintas, permitindo ainda a 

observação de vasos sanguíneos e glândulas. Nos tecidos duros, os autores investigaram a 

habilidade do OCT em formar imagens de lesões cariosas e não cariosas em esmalte e dentina nas 

áreas cervical, proximais e sulcos oclusais de vários dentes, além de avaliar a qualidade das 

restaurações ao verificar fendas entre o material restaurador e o dente, bolhas de ar incorporadas 

durante a inserção do material e outros defeitos que determinassem a sua substituição. Este 

estudo indicou que o OCT é capaz de formar imagens de alta resolução e com muitas aplicações 

clínicas podendo ser um novo método de imagem para a odontologia. 

Wang et al. (1999) investigaram através da tomografia por coerência óptica sensível à 

polarização (PS-OCT) as propriedades ópticas estruturais do esmalte e da dentina humanos. Com 

esta nova técnica os autores  propuseram medir a intensidade das franjas de interferência da luz 
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retroespalhada em duas componentes ortogonais de polarização em cada posição da amostra para 

determinar a magnitude da birrefrigência da amostra em função da profundidade. O sistema 

idealizado pelos autores utilizou como fonte de luz um diodo superluminescente, contínuo de 

comprimento de onda próximo ao infravermelho (λο=856 nm e ∆λ= 25nm). Os índices de 

refração da dentina e do esmalte encontrados foram 1.50 ±0.02 e 1.62±0.02 respectivamente. 

Otis et al. (2000a) realizaram imagens in vivo de estruturas dentais sadias em adulto com 

um sistema de OCT desenvolvido e testado por eles que apresentavam 140 microwatt de 

potência, 1310nm, diodo superluminescente como fonte de luz, 70 femtowatts de luz refletida e 

profundidade de imagem de aproximadamente 3 mm. O tempo de aquisição de imagem foi de 45 

segundos. A varredura por OCT foi realizada através do longo eixo do dente pré-molar próximo à 

região cervical. A imagem representa uma secção vestíbulo-lingual do dente determinado pelo 

diâmetro do feixe (20 µm). Podem ser visualizadas estruturas tais como: tecido periodontal, sulco 

gengival, epitélio juncional, interface dente-compósito e adaptação marginal das restaurações. Os 

autores consideraram que o OCT tem a capacidade de revelar detalhes da estrutura dental normal 

e quantificar os principais problemas dentários como cáries, restaurações defeituosas e doença 

periodontal, com potencial para identificar a doença periodontal ativa antes mesmo de ocorrer 

uma perda óssea alveolar, podendo ser utilizada na proservação da doença ou como uma 

documentação visual da progressão da doença periodontal, da resposta à terapia ou ambos.  

Otis et al. (2000b) realizaram um estudo in vitro com amostras de tecidos bucais de 

porcos para comparar dois sistemas de OCT com comprimento de onda diferentes, de 850 nm, e 

1310 nm. Os pesquisadores concluíram que o emprego de uma fonte com maior comprimento de 

onda permitiu a obtenção de uma imagem com maior resolução e maior riqueza de detalhes para 

o profissional estabelecer o diagnóstico. 
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Amaechi et al. (2001) avaliaram quantitativamente a desmineralização induzida de 15 

dentes bovinos através submersão em solução de ácido tamponado por 3 dias seguidos e 

demonstraram que a tomografia por coerência óptica pode monitorar quantitativamente  as 

mudanças minerais ocorridas nas lesões de cáries de forma longitudinal. 

Fried et al. (2002) demonstraram que a (PS-OCT) pode ser utilizada para detectar cáries 

incipientes, oclusais e interproximais, em esmalte, em dentina e abaixo de restaurações em resina, 

assim como pode ser utilizada para monitorar a progressão da cárie, pois, a desmineralização que 

ocorre durante o processo carioso altera as propriedades ópticas do esmalte e da dentina. Os 

autores utilizaram dentes humanos e bovinos, sadios e com cárie induzidos e um sistema PS-OCT 

que tinha como fonte de Luz um diodo superluminescente 1310 nm com uma resolução de 30 

µm. 

Hsu et al. (2002) compararam a imagem realizada por OCT de uma amostra de mucosa 

gengival humana de um paciente com câncer com a imagem do exame histológico da mesma 

correlacionando-as. Com o sistema de OCT foi possível observar e diferenciar as características 

da porção do tecido normal da parte do tecido comprometido da amostra e ainda foram 

correlacionados ninhos de células cancerosas do exame histopatológico com “cavidades” 

encontradas na mesma localização com OCT. 

Boppart et al. (2002) utilizaram a técnica de OCT para investigar tanto in situ quanto in 

vivo a leucoplasia oral, uma condição oral considerada pré-maligna. Os autores apontaram 

vantagens no diagnóstico da lesão obtido através de imagens da tomografia por coerência óptica 

em relação à biópsia excisional. O OCT permitiu uma avaliação quantitativa do espessamento 

epitelial e da morfologia subepitelial sem que fosse necessária a excisão do tecido a ser avaliado 

e permitiu também a realização de vários exames na mesma área , sem causar qualquer dano ao 
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tecido, podendo ser utilizado como um método eficaz no acompanhamento da lesão durante o 

tratamento quimioterápico sem causar trauma ao paciente. 

Brandenburg, Haller, Hauger (2003) investigaram a utilização clínica da tomografia por 

coerência óptica realizando estudo in vivo e in vitro em tecidos humanos dentais, em tempo real. 

Os autores desenvolveram um protótipo comercial deste sistema e utilizaram-no juntamente com 

o microscópio cirúrgico. Obtiveram imagens de tecidos desmineralizados, lesões cariosas, dentes 

restaurados e mucosa oral e demonstraram a detecção de mudanças microestruturais dos tecidos. 

O estudo confirmou a capacidade da OCT em analisar quantitativamente a desmineralização e em 

monitorar os procedimentos de remineralização em lesões cariosas adjacentes às restaurações 

dentárias, porém, a obtenção da imagem in vivo das superfícies proximais de molares não foi 

viável devido às dimensões largas do tecido e devido à profundidade de penetração do sistema de 

OCT ter sido de apenas 2mm.   

 Otis et al. (2004) utilizaram a tomografia por coerência óptica combinado com o Laser 

doppler fluxometria para produzir imagens tomográficas de alta resolução e detectar a velocidade 

e direção do fluxo sanguíneo labial em 9 voluntários saudáveis. Os autores realizaram uma 

varredura de 12 mm tanto do tecido labial superior quanto inferior resultando em uma imagem de 

profundidade axial de 2,5mm e resolução espacial de 15µm na qual puderam ser visualizadas 

através do OCT as estruturas morfológicas do tecido como: camada epitelial, glândula salivar 

menor, lâmina própria e laços capilares. o tempo de varredura do sistema de 64 segundos. 

 Jones, Staninec, Fried, (2004) demonstraram que a Tomografia por Coerência Óptica 

sensível a polarização (PS-OCT) pode ser utilizada para monitorar a progressão da cárie em 

superfícies oclusais de dentes posteriores com ou sem selantes. Para isso, os autores submeteram 

45 amostras de dentes humanos à ciclagem para induzir cárie durante 14 dias e realizaram 

medidas com OCT nos 0,3,6,9, e 14 dia do ciclo e compararam-nas com a microscopia óptica em 
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dentes posteriores sem selante inicialmente e com selante posteriormente. Os autores 

conseguiram detectar cárie após até 750 µm abaixo dos selantes assim como visualizar a 

progressão da desmineralização em relação aos dias do ciclo. 

 Ko et al. (2005) apresentaram um método que combinava tomografia por coerência óptica 

e espectroscopia Raman para detectar e caracterizar manchas brancas de cáries em dentes 

humanos. O OCT contribui na análise morfológica da cárie apresentando características do 

formato e profundidade da lesão. No dente cariado a imagem da lesão apresentou-se com forma 

triangular, com superfície externa intacta e uma profundidade de 290 µm correspondendo aos 

relatos da Histologia e dos achados bioquímicos da amostra realizados com a espectroscopia 

Raman. Os autores utilizaram um sistema de OCT que tinha com fonte de luz um diodo 

superluminescente, Os mesmos afirmam que este sistema poderá ser de grande utilidade na 

clínica, pois o OCT foi capaz de localizar e verificar a profundidade de cáries incipientes não 

detectadas no exame clínico visual. 

Ngaotheppitak, Darling e Fried (2005) avaliaram se a tomografia por coerência óptica 

sensível a polarização tem a capacidade de inferir se a lesão de cárie incipiente está ativa ou 

paralisada. Os autores examinaram manchas brancas e pigmentadas de cárie encontradas nas 

faces proximais de dentes recém extraídos e compararam as imagens obtidas com PS-OCT 

operando a 1310 nm com a microrradiografia e o exame de microscopia de luz polarizada destas 

manchas.  

Melo (2005) avaliou a integridade da interface dente-restauração no esmalte dental de 

molares humanos extraídos, através da técnica de tomografia por coerência óptica utilizando 

como fonte de luz o laser Titânio safira, operando num comprimento de onda de 800 nm 

resolução axial de 10µm e lateral de 32µm. Além de identificar a falha da restauração, uma fenda 
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de aproximadamente 50µm, a técnica permitiu uma avaliação quantitativa da mesma o que não 

foi possível através de métodos convencionais de diagnóstico. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar o uso da técnica de Tomografia por Coerência Óptica (OCT) como método de 

diagnóstico por imagem da polpa dental em ratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 Foram utilizados nesta pesquisa: 

Forceps infantil 

Espátula Hollemback 

Lamina de bisturi 

Tesoura 

Éter 

Álcool 

Formol a 10% 

Resina Policrom Cristal 

Espátula plástica 

Ultrasom 

Disco de Lixas Carborundum 

Pote de vidro 

Cortadeira 

Microscópio Óptico 

Scanner 

Câmara Digital Nikon 

Tomografia por Coerência Óptica (montagem experimental com laser de fentosegundo, espelhos, 

osciloscópio, detector e microcomputador). 
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4.2 MÉTODO 

 

4.21 Amostra 

 

 Foram utilizados neste trabalho, com a aprovação do Comitê de Ética em Animais 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco número 030/40 (Anexo 

I), dois primeiros molares inferiores extraídos de ratos Wistar do sexo masculino, com cerca de 3 

meses de vida,  pesando 260-320g do Biotério de Antibióticos  da Universidade Federal de 

Pernambuco. Os animais permaneceram em condições de adaptação (23-25oC, ciclo 12 h 

claro/escuro), alimentada com água e ração ad libitum até o momento do experimento e após 

ortonásia na câmara de éter, foi realizado a extração dos primeiros molares inferiores do rato, 

com fórceps infantil, e posterior armazenamento em formol a 10% por 48h para fixação e 

lavagem em água corrente. 

Após a medida com OCT, o dente foi incluso na resina polietileno cristal (Policrom 

Assunção) (FIGURA 2) para permitir o seccionamento da amostra sem risco de quebrar. Após 

secção longitudinal na máquina de cortar, foram realizados polimento com lixa de carborundum 

até chegar na visualização interna e limpeza com ultrasom em solução de água e álcool no 

Laboratório de Química do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco e 

submetido à microscopia óptica.   

 
FIGURA 2: Amostra na resina policrom cristal 
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4.22 Análise pelo método de tomografia por coerência óptica 

 

 

Para implementação do sistema de OCT foi construído um interferômetro de Michelson 

convencional onde os fótons percorrem sua trajetória no ar, composto de um espelho divisor de 

feixe 50/50, apresentado na FIGURA 3. 

 

  
  
FFIIGGUURRAA  33::  MMoonnttaaggeemm  eexxppeerriimmeennttaall  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  OOCCTT  aapprreesseennttaannddoo  ooss  bbrraaççooss  ddoo  iinntteerrffeerrôômmeettrroo  ddee  MMiicchheellssoonn,,  
nnuumm  ddeelleess  aa  aammoossttrraa  nnoo  oouuttrroo  oo  ssiisstteemmaa  ddee  vvaarrrreedduurraa..  
  
  
  

O sistema de varredura empregado foi baseado na técnica de varredura rápida de 

Fourier que consiste de uma grade de difração, uma lente convergente, um galvanômetro e um 

espelho de dobra como apresentado na FIGURA 10, e é conhecido como “Fast Fourier 

Scanning”. O espelho plano do galvanômetro atua como um filtro espacial de fase que introduz 

uma rampa linear na fase no domínio das freqüências.  Este sistema de introdução de atraso 
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temporal (varredura) é baseado na propriedade da transformada de Fourier onde uma rampa de 

fase no domínio de freqüências corresponde a um atraso de grupo no domínio do tempo.  

 

 

 

 
FIGURA 4: Sistema de atraso fast-fourrier scanning. A luz e difratada pela grade de difração (G) e colimada 
pela lente (L), refletida de volta para lente e o espelho do galvanômetro (E1), recomposta pela grade (E2 )e 
volta novamente pela grade de difração, retornando na mesma direção incidente sem deslocamento lateral do 
feixe (a).Detalhe do espelho do galvanômetro para o calculo do atraso total introduzido (b) 
 
 

 A varredura lateral da amostra é realizada através de transladores lineares de alta 

resolução e reprodutibilidade, controlados por computador. Esta configuração tem uma vantagem 
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em relação aos interferômetros implementados com fibras ópticas, pois reduz os problemas de 

perda de informação de polarização do sinal induzidas pelos materiais birrefrigentes. Entretanto 

são necessários espelhos de banda larga, centrados em 830 nm e com aproximadamente 100nm 

de largura de banda, divisores de feixe 50/50 com essas mesmas características e insensíveis a 

polarização além de detectores. 

Como fonte óptica foi utilizado o laser de titânio safira (Ti: Al2O3) da marca Coherent 

operando em regime de travamento de modos (50fs e 1 nJ, largura de banda de 20nm). Na 

amostra, o laser apresentou uma potência média de 50 mW, abaixo do limiar de dano para este 

comprimento de onda que permitiu uma alta relação sinal ruído. 

A FIGURA 5 apresenta o sinal de autocorrelação para o interferômetro de 

Michelson apresentado na FIGURA 3, quando a amostra e substituída por um espelho. O sinal 

apresentado foi obtido após processamento através de um circuito eletrônico especialmente 

desenvolvido para esse sistema, que realiza uma filtragem em freqüência e a obtenção do modulo 

do sinal, que originalmente oscila entre valores positivos e negativos. Ainda na FIGURA 5 é 

possível ver o ajuste de uma função com perfil gaussiano determinando desta forma, a resolução 

do sistema pela largura a meia altura, sendo esta de 15,7 µm 
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FIGURA 5: Sinal de OCT para determinação da resolução do sistema, obtido quando a amostra e substituída por um 
espelho. 
 

 

A coerência espacial é medida pelo comprimento de coerência, lc que é dado por: 

 

λ

λ

π ∆
=

2
02ln2

cl  

 

Sendo ∆λ a largura de banda da fonte de luz, e λ0 o comprimento de onda central da fonte.  

A resolução axial esperada, calculada através da equação (1) para o sistema com 

comprimento de onda (λ) de 800 nm e largura de banda (∆λ) de ~ 20 nm foi de 14 µm, valor 

menor do que o obtido experimentalmente. 

 

(1) 
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A resolução transversal (lateral), ∆x, no OCT depende do tamanho do foco do feixe, da seguinte 

forma: 

 

d

f
x

π

λ4
=∆  

 
 

Com ƒ sendo o comprimento focal e d o diâmetro do feixe na lente. Para se obter uma boa 

resolução axial, é necessário que se tenha uma ampla abertura numérica (razão ƒ/d). A resolução 

lateral (∆x) que depende do comprimento focal da lente, foi de aproximadamente 10 µm, 

resultado obtido a partir da equação (2). 

Para o comprimento focal (ƒ) de 10 cm e o diâmetro do feixe na lente (d) aproximadamente 3 

mm, tem-se:  

 

mx µ
π

35
3

)10800(4 9

=
×

=∆
−

 

 

 

Para se formar imagens bidimensionais, as amostras foram posicionada no braço da 

amostra do interferômetro e deslocadas em seu longo eixo (deslocamento lateral ou ∆z) , em cada 

ponto foi feita uma varredura axial. A FIGURA 6 mostra uma das amostras posicionada, com 

(4) 

(2) 

(3) 
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imagens do laser de prova no ponto inicial e final da varredura, captadas através de uma webcam 

no local. 

 

 

FIGURA 6: Amostra posicionada no OCT mostrando através de um laser indicador a posição inicial da varredura (a) 
e a posição final da varredura (b).   
 
 

 A FIGURA 7 apresenta o processo de formação da imagem de OCT. Cada varredura feita 

em uma determinada posição da amostra gera um sinal de retroespalhamento contendo 

informações acerca das estruturas internas da amostra, e representa uma linha na composição da 

matriz da imagem (x, a(x)) sub conjunto de X e um subconjunto F da imagem I, FIGURA 7 (a). 

Organizando todas as linhas da matriz, ou seja todas as varreduras individuais em posições 

diferentes da amostra, obtemos uma imagem bidimensional. Finalmente, se criarmos uma pilha 

de imagens bidimensionais, temos uma imagem tridimensional. 
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FIGURA 7: Processo de formação de uma imagem 3D. Cada varredura é feita em uma posição da amostra 
(a). As várias varreduras em diferentes posições são agrupadas formando uma imagem em 2D (b) e as 
imagens são empilhadas formando uma imagem em 3D (c) 
 

 

O sinal de interferência gerado foi captado através de um fotodetector de alta eficiência 

(RS do Brasil, 194-290) e o sinal gerado pelo sistema de detecção foi eletronicamente filtrado, de 

acordo com a velocidade do transladador, e amplificado 100x. O sinal amplificado e filtrado foi 

enviado a um osciloscópio digital de 300MHz (TDS3032B da Tektronix) conectado a um 

computador.Todo este sistema foi controlado por um programa desenvolvido baseado na 

ferramenta computacional Labview da National Instruments (Austin, TX). Após a tomada dos 

dados, os resultados foram analisados e os gráficos elaborados com o software Origin 6.  
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4.23 Análise microscópica 

 

 

Depois de submetidas à análise pelo OCT, as amostras foram avaliadas através da 

microscopia óptica. Para esta avaliação foi utilizado um Microscópio Óptico Optiphot-100 da 

marca Nikon com uma lente de 5X de aumento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 8: Imagem microscópica de secção transversal do dente do rato incluso na resina 
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Dentina 

Câmara 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados obtidos através da técnica de tomografia por coerência óptica.  

  

As imagens dos primeiros molares do rato, tanto da estrutura de esmalte, dentina como câmara 

pulpar e região do canal radicular, obtidas com a técnica de tomografia por coerência óptica, 

estão mostrados nas figuras abaixo.  

A FIGURA 9 corresponde à região radicular da raiz distal do primeiro molar inferior do rato 1. 

Nesta imagem é possível identificar o esmalte como uma camada com maior espalhamento, logo 

em seguida a dentina, uma região com menor espalhamento e o canal radicular na área mais 

escura e central. 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 9: Imagem de OCT do canal radicular da raiz distal do primeiro molar inferior do rato.  

  

  AA  FFIIGGUURRAA  1100  ccoorrrreessppoonnddee  aa  uummaa  iimmaaggeemm  sseecccciioonnaaddaa  ddee  uummaa  rreeggiiããoo  440000  µµmm  aacciimmaa  ddoo  

ccaannaall  rraaddiiccuullaarr,,  ccoorrrreessppoonnddeennddoo  aa  áárreeaa  ddaa  ccoorrooaa  ddoo  ddeennttee,,  nnaa  rreeggiiããoo  ddaa  ccââmmaarraa  ppuullppaarr..  NNeessttaa  

iimmaaggeemm,,  aa  ccââmmaarraa  ppuullppaarr  ppooddee  sseerr  iiddeennttiiffiiccaaddaa,,  mmaass  nnããoo  hhoouuvvee  lliinnhhaa  ddee  ccoonnttrraassttee  ssuuffiicciieennttee  

ddeelliimmiittaannddoo--aa..  

Dentina 

Canal 
Radicular 

100 µm 

 

Esmalte 
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FFIIGGUURRAA  1100::  IImmaaggeemm  ddee  OOCCTT  ddaa  ccââmmaarraa  ppuullppaarr  ddoo  pprriimmeeiirroo  mmoollaarr  iinnffeerriioorr  ddoo  rraattoo  

  

AA  FFIIGGUURRAA  1111  ccoorrrreessppoonnddee  àà  iimmaaggeemm  ddaa  rreeggiiããoo  ddaa  ccoorrooaa  ddeennttaall  eemm  uumm  ccoorrttee  ddee  440000  µµmm  

aacciimmaa  ddaa  aanntteerriioorr,,  mmoossttrraannddoo  uma área qquuee  nnããoo  aapprreesseennttaa  rreeggiiããoo  ddee  ccââmmaarraa  ppuullppaarr,,  ppooddee--ssee  

vveerriiffiiccaarr  oo  eessmmaallttee  ee  ddeennttiinnaa..  

 
FIGURA 11: Imagem de OCT do esmalte e dentina na região de coroa dental do primeiro molar inferior do rato 

 
A FIGURA 12 mostra a área da coroa dental em outro dente na qual puderam ser visualizados o 

esmalte, a dentina e a câmara pulpar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 12: Imagem de OCT do primeiro molar inferior de rato 2 
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5.2 Resultados obtidos através da microscopia óptica 

 

 

Com as amostras devidamente secionadas, tornou-se possível através da microscopia 

óptica correlacionar a imagem histológica com a imagem da tomografia por coerência óptica. 

AA  FFIIGGUURRAA  1133  mmoossttrraa  aa  ccoommppaarraaççããoo  eennttrree  aass  iimmaaggeennss  ddoo  mmiiccrroossccóóppiioo  ee  aass  iimmaaggeennss  oobbttiiddaass  ddoo  

OOCCTT  ddaa  rreeggiiããoo  llooggoo  aabbaaiixxoo  ddaa  ccoorrooaa  ddoo  ddeennttee..  FFooii  ppoossssíívveell  iiddeennttiiffiiccaarr  ee  ccoorrrreellaacciioonnaarr  aa  ddeennttiinnaa  ee  

aa  ccââmmaarraa  ppuullppaarr  nnaass  dduuaass  iimmaaggeennss..  

  
  

 

 

FFIIGGUURRAA  1133::  CCoorrrreellaaççããoo  ddaa  iimmaaggeennss  ddee  OOCCTT  ee  ddaa    mmiiccrroossccooppiiaa  óóppttiiccaa  rreeggiiããoo  ddaa  ccââmmaarraa  ppuullppaarr  
  

  

  

A FIGURA 14 mostra a comparação entre as imagens secionadas do OCT e do 

microscópio óptico do primeiro molar inferior do rato. Características similares no formato são 

identificadas nas duas figuras de forma a ver o contorno nas duas áreas. 
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FIGURA 14: Correlação da imagens de OCT e da  microscopia óptica em relação ao formato do dente 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 A polpa dental é um tecido vivo contido por paredes inelásticas, responsável pelas 

funções sensorial, de defesa, nutrição do dente que não permite um exame direto sem o prejuízo 

da vitalidade da mesma (OLGIVIE, 1976). Vários autores afirmam que os métodos de 

diagnóstico da polpa dental utilizados atualmente apresentam limitações (DE DEUS, 1992; 

ESTRELA et al. 1995; COHEN, 1988; SMITH et al. 2004), e outros autores estão desenvolvendo 

pesquisas de novos instrumentos para o diagnóstico pulpar, inclusive óptico 

(SCHIMITT,WEBER, WALKER, 1991; NISSAN et al., 1992; OIKARINEM et al., 1997).  

Ao se propor à tomografia por coerência óptica para diagnóstico pulpar teve-se em mente as 

vantagens desta técnica como: método de diagnóstico por imagem não invasivo, capacidade de 

produção da imagem em tempo real, capacidade de fazer imagens a nível microscópico, 

capacidade de associado a técnica Doppler fornecer imagem do fluxo sanguíneo, formar imagens 

de tecidos duros e tecidos moles, produzir imagens tridimensionais e não fazer uso de radiação 

ionizante com seus efeitos cumulativos como a tomografia computadorizada (RHODES et al. 

1989).  

 Em contraponto, apesar de a tomografia por coerência óptica estar se mostrando uma 

técnica promissora em diversas áreas ao longo dos 10 anos em que foi implementada e estar cada 

vez mais se aprimorando em relação às fontes ópticas e sistemas de varreduras nos últimos 

tempos, há ainda pouca profundidade de penetração do sistema. Por esse motivo, foi escolhido 

para esse experimento o dente de rato, por este apresentar tamanho reduzido e com as mesmas 

características do dente humano (LOVSCHALL, FEJERSKOV, JOSEPHSEN, 2002). De fato, ao 

se analisar o dente do rato com o OCT pode-se inicialmente verificar, através das franjas de 
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interferência no osciloscópio, muitos picos relativos as estruturas dentárias com o comprimento 

aproximado do tamanho do dente do rato, de aproximadamente 3 mm. 

Para podermos identificar qual pico relacionava-se com qual estrutura foram feitas várias 

tentativas. De fato, o primeiro molar tem como característica muitas cúspides, reentrâncias e 

saliências que dificultavam a correlação, além, de um tamanho reduzido que dificultava a 

manipulação e o seccionamento da amostra.  

A utilização da resina policrom cristal incolor teve como meta permitir o seccionamento 

do dente após a análise pelo OCT, mas apesar de ser incolor, as imagens produzidas com o OCT 

apresentaram artefatos não vistos quando comparados com amostras não imersas em resina, então 

foi dada prioridade a amostra sem resina para análise na tomografia por coerência óptica, sendo 

as amostras inclusas na resina somente após a análise pelo OCT para ser submetido a análise na 

microscopia. Para aumentar o sinal, ainda foram tentados a inclusão de material espalhador 

dentro da polpa e fora da raiz (amálgama de prata e tinta prateada respectivamente), sem sucesso. 

De fato, foi possível correlacionar as estruturas apenas com a realização da microscopia óptica no 

local da realização da varredura do OCT e somente após o corte da amostra, possibilitada pela 

inclusão desta na resina. 

Para o OCT, foi utilizado como fonte de luz de baixa coerência um laser de estado sólido 

de Ti: safira emitindo pulsos curtos, da ordem de 50 fs. A escolha da fonte para esse experimento 

esta de acordo com as observações realizadas por Bouma e Tearney (2002) que afirmaram que ao 

se selecionar uma fonte de sistema de OCT é importante levar em consideração seu comprimento 

de onda, sua largura de banda, sua potência e estabilidade e os lasers em estado sólido de 

fentosegundos são a melhor opção. O comprimento de onda utilizado foi de 830nm, próximo ao 

infravermelho, que está dentro da janela terapêutica, de acordo com Gladkova et al. (2000), onde 

em tecido biológicos a absorção e baixa e o espalhamento relativamente elevado. A potência 
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média do feixe de saída do laser foi de 500mW, mas com o valor máximo de 50mW que ao 

incidir na amostra não oferece qualquer risco a equipe profissional, de acordo com Otis et al. 

(2000).    

Através desse experimento foi possível mostrar que a profundidade de penetração foi adequada 

para visualizar todas as estruturas do dente, inclusive a câmara pulpar pelo OCT que formou 

imagens em duas dimensões que permitiram a identificação do esmalte dental, dentina, câmara 

pulpar e canal radicular de primeiro molar de rato permitindo também uma correlação anatômica 

da imagem produzida pelo OCT com a imagem da microscopia. Este é um achado muito 

importante porque daí pode se realizar novas pesquisas buscando obter informações da polpa 

dental com a técnica de tomografia por coerência óptica. 

MMaass,,  ppaarraa  uummaa  mmeellhhoorraa  ddoo  ccoonnttrraassttee  ee  ddaa  pprrooffuunnddiiddaaddee  ddee  ppeenneettrraaççããoo  ddoo  ssiisstteemmaa,,  ppooddee  sseerr  

uuttiilliizzaaddoo  uumm  ccoommpprriimmeennttoo  ddee  oonnddaa  mmaaiiss  aaddeeqquuaaddoo,,  ccoommoo  11330000  nnmm  aaoo  iinnvvééss  ddee  883300  nnmm  ppaarraa  

aavvaalliiaaççããoo  ddaass  eessttrruuttuurraass  iinntteerrnnaass  ddoo  ddeennttee  ee  ffontes de diodo superluminescentes podem ser 

utilizados a fim de desenvolver equipamentos mais compactos que permitam o uso na clínica. 

Com o aumento do comprimento de onda e com fontes luminosas de diodos a tomografia por 

coerência óptica tem maior capacidade de se tornar uma ferramenta clinicamente atrativa no 

diagnóstico de patologias dentais e pulpares. 

 Importante ter em mente que a resolução do sistema que utilizamos foi da ordem de 14µm, mas, 

tem-se conseguido uma resolução de até 2 µm. Com essa resolução poderiam ser visualizadas 

várias estruturas da polpa dental, in vivo, como o odontoblasto, por exemplo, com cerca 5 a 7µm 

de diâmetro e 25 a 40µm de comprimento e as maiores artérias da polpa que possuem 50 a 

100µm (BHASKAR, 1978). Na verdade deve se considerar o tipo de tecido analisado, suas 

propriedades e índices de difração. Mas vale salientar que através da Tomografia por coerência 

óptica já foi realizada “biópsia in vivo” em tecidos conjuntivos, o mesmo tecido constituinte da 
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polpa dental, com uma correlação entre a imagem histológica e a imagem de OCT (REISS et al., 

1999). 

  Ao considerar que nenhum trabalho na literatura consultado foi empregado buscando unir 

a tomografia por coerência óptica com a endodontia esperamos contribuir para o andamento de 

pesquisas nesta direção.  Muitas informações podem ser coletadas em pesquisas a partir deste 

recurso como, por exemplo, pode-se procurar visualizar de forma dinâmica eventos biológicos na 

polpa como resposta da polpa ao preparo biomecânico e a medicamentos, assim como a formação 

da barreira dentinária em tempo real e in vivo, avaliar espessura da camada de dentina mínima 

necessária para provocar alterações pulpares, tentar correlacionar o quadro clínico com o 

histológico das alterações pulpares e•analisar o fluxo sanguíneo pulpar através da técnica do 

Doppler OCT 
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7 CONCLUSAO 

 

 

A técnica de diagnóstico por imagem tomografia por coerência óptica pode ser aplicada 

em estudos da polpa dental, pois as imagens obtidas através do OCT puderam claramente 

identificar as principais estruturas do dente como esmalte, dentina, e o local onde se localiza a 

polpa dental quando comparada com a técnica de microscopia óptica.  
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