
Na Odontologia, a Ortopantomografia (raio-X panorâmico) é um exame complementar de 
diagnóstico que possibilita a visualização de todos os dentes em uma única imagem, porém 
mostrando também detalhes da área nasal e maxilares, apresentando excesso de informação 
não utilizável que dificulta a avaliação individual dos dentes. O objetivo do trabalho aqui 
proposto é desenvolver um modelo baseado em Visão Computacional que possibilite dividir o 
raio-X (panorâmico) em suas unidades significativas (dentes), utilizando métodos de 
segmentação de imagens. Em seguida, a partir dos resultados obtidos com a segmentação 
das imagens de ortopantomografia, pretende-se desenvolver uma ferramenta computacional 
capaz de reconhecer automaticamente anomalias dentárias em imagens de raio-X 
panorâmico. Para alcançar o objetivo proposto, a metodologia comumente utilizada em 
pesquisas da área de Visão Computacional é adotada, realizando análise qualitativa 
durantes as primeiras etapas que são a coleta e anotação de datasets (catalogando as 
imagens que serão analisadas), pré-processamento (Utilizando técnicas para preparar as 
imagens para as etapas subsequentes) e extração das características (Algoritmos são 
utilizados para extração das informações que caracterizam os objetos de interesse). Por fim, 
será realizada análise quantitativa e experimental durante as etapas de segmentação e 
classificação das imagens, onde são novamente utilizados algoritmos responsáveis por 
separar os conjuntos de características extraídas, entre aquelas mais prováveis de 
pertencerem ao objeto de interesse e aquelas menos prováveis. Finalizando com a análise dos 
resultados a partir da utilização de gráficos de medição de desempenho. Portanto, o intuito 
da presente pesquisa é que o modelo proposto (ainda em fase de desenvolvimento) possa 
auxiliar os profissionais da área Odontológica, contribuindo para análise de possíveis 
anomalias dentárias e produzindo informações que servirão de base para uma segunda 
opinião ao diagnóstico médico dentário.
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In dentistry, the Orthopantomography (panoramic X-ray) is a complementary diagnostic test 
that enables the visualization of all the teeth in a single image, but also showing details of the 
nasal and jaw area, with excess unusable information it difficult to assess individual teeth. 
The objective of here proposed work is to develop a model based on Computer Vision that 
allows split the X-ray (panoramic) on their significant units (teeth) using image segmentation 
methods. Then, from the results obtained from the segmentation of panoramic radiography 
for images, it is intended to develop a computational tool capable of automatically 
recognizing anomalies in dental panoramic X-ray images. To achieve the proposed objective, 
the methodology commonly used in research of Computer Vision area is adopted, performing 
qualitative analysis during the early stages are the collection and annotation datasets 
(cataloging the images to be analyzed), preprocessing (Using techniques to prepare the 
images for subsequent steps) and feature extraction (Algorithms are used for extraction of 
information that characterize the objects of interest). Finally, it will be held quantitative and 
experimental analysis through the steps of segmentation and classification of images, which 
are again used algorithms responsible for separate sets of extracted features, among those 
most likely to belong to the object of interest and those less likely. Ending with the analysis of 
the results from the use of performance measurement charts. Therefore, the aim of this 
research is that the model (still under development) can assist Dental professionals, 
contributing to analysis of potential dental anomalies and producing information as a basis 
for a second opinion to the dental medical diagnosis. 

Keywords: Segmentation; Computer Vision; Panoramic x-ray; Feature extraction; 
Automatic detection of dental anomalies. 
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Figura 1. Exemplo do Processo de Determinação Manual do ROI nas Imagens do Dataset. Fonte: Os 
Autores.
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