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RESUMO 

 

Objetivo: Observar a morfologia do sistema de canais da raiz mésio-vestibular 

de molares superiores utilizando a microtomografia computadorizada sob a 

óptica das classificações vigentes. 

Métodos: Cento e onze raízes mésio-vestibulares foram escaneadas pelo 

microtomógrafo Skyscan 1173, com pixel de tamanho 14,8 µm e resolução 

espacial de 21,39 µm. As imagens tridimensionais foram analisadas quanto ao 

número de canais, assim como a presença de canais acessórios nos 

diferentes terços e o número de forames, considerando-se a possibilidade em 

classificar as configurações de canais sob a proposição de Weine et al. ou de 

Vertucci. 

Resultados: Observou-se que 45,05% dos canais visualizados puderam ser 

classificados como o proposto por Weine et al. e 63,06% pela classificação de 

Vertucci. Um único orifício de entrada foi encontrado em 54,05% das 

amostras, dois orifícios em 42,35% e apenas 3,6% apresentaram três orifícios 

ao nível da câmara pulpar. Um único forame apical estava presente em 

15,32% das raízes, dois forames em 23,42%, e 61,26% apresentaram três ou 

mais forames. 

Conclusão:  As diferentes apresentações anatômicas do sistema de canais 

radiculares da raiz mésio-vestibular de molares superiores visualizadas 

através da microtomografia não puderam ser classificadas em sua totalidade 

através das proposições vigentes. Uma correlação entre o número de orifícios 

de entrada, número de forames e a configuração do canal radicular não pôde 

ser feita. 

 

Palavras-chave: microtomografia, raiz mésio-vestibular, anatomia interna. 
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ABSTRACT 

 

Aim: Observe the morphology of the canal system of the maxillary first molar 

mesiobuccal roots using micro-computed tomography, considering two current 

root canal classifications. 

Methods: One hundred eleven mesiobuccal roots were scanned using a 

Skyscan 1173 micro-CT scanner, at a pixel size of 14.8 µm, and spatial 

resolution set on 21.39 µm. Three-dimensional images were analyzed for the 

number of canals as well as for the presence of accessory canals at different 

thirds and the amount of foramens, considering the possibility of classifying 

canals settings based on the propositions Weine et al. or Vertucci. 

Results: Only 45.05% of root canals could be classified using the classification 

of Weine et al. (1969), and 63.06% using the classification of Vertucci (1984). A 

single entry orifice was found in 54.05% of the roots, two orifices in 42.35%, 

and only 3.6% presented three orifices at the pulp chamber level. A single 

apical foramen was present in 15.32% of the samples, two foramens were 

found in 23.42% and three or more foramens were present in 61.26%. 

Conclusion: The different anatomical configurations of the root canal system 

of the maxillary molars mesiobuccal roots visualized by micro-tomography 

could not be thoroughly classified by the current available propositions. It was 

not possible to establish some correlation between the number of entry orifices, 

number of foramens, and the configuration of the root canal. 

 

Keywords: micro-tomography, mesiobuccal root, root canal anatomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante o grande período de descrédito no qual a Endodontia se 

encontrava no início do século XX, devido ao impacto inicial causado pela 

teoria da Infecção Focal exposta por Hunter em 1910, o estudo da anatomia 

interna ganhou grande relevância ao mostrar a íntima relação entre o 

insucesso da terapia endodôntica e a complexidade do Sistema de Canais 

Radiculares (SCR) (WEINE et al., 1969; SWARTZ et al., 1983; DE DEUS, 

1992; FOGEL et al., 1994; IMURA et al., 1998; WOLCOTT et al., 2002). 

Os primeiros estudos com métodos considerados mais científicos 

focados no entendimento desta anatomia, não por acaso, ocorreram já no 

início dos anos 20 e desde então diferentes técnicas e metodologias foram 

formuladas e empregadas para este fim (DE DEUS, 1992).  

Baseadas em conhecimentos gerados a partir destas diferentes 

técnicas de estudo, diversas nomenclaturas e classificações, assim como 

instrumentais e técnicas, foram propostos buscando soluções para a clínica 

endodôntica, tornando o estudo da anatomia interna um dos grandes pilares 

da Endodontia moderna (GREEN, 1955; PINEDA, 1973).   

Desde então, é largamente aceito que uma das maiores causas para a 

falha da terapia endodôntica seria o não reconhecimento de todos os canais 

radiculares presentes e o consequente tratamento inadequado do SCR 

(WEINE, 1969; VERTUCCI, 1984; NEAVERTH et al., 1987; KULILD & 

PETERS, 1990; FOGEL et al., 1994; ÇALISKAN et al., 1995).  

Devido à raiz mésio-vestibular (MV) dos molares superiores apresentar 

um dos mais altos índices de insucesso, tanto em tratamento convencional 

quanto cirúrgico, o estudo de sua anatomia interna ganhou grande importância 

(WEINE et al., 1969; INGLE & BEVERIDGE, 1976), tendo gerado o maior 

número de trabalhos e investigações clínicas dentre todas as raízes dentárias 

(CLEGHORN et al., 2006). Principalmente devido à sua morfologia e 

quantidade de canais, o tratamento endodôntico desta unidade radicular é 

considerado um dos maiores desafios ao clínico (VERMA & LOVE, 2011), de 

forma que vários estudos consideram que a presença de dois canais é 



2 

 

 

anatomicamente normal nesta raiz, em um dente completamente formado 

(KULILD & PETERS, 1990). A maioria dos estudos, portanto, estima que a 

anatomia mais comum do primeiro molar permanente exiba três raízes e 

quatro canais (CLEGHORN et al., 2006). Desta forma, a falha ao encontrar e 

tratar o quarto canal, também chamado de canal mésio-palatino (MP), 

prejudicaria o prognóstico a longo prazo (WOLCOTT et al., 2002). 

Entretanto, a compreensão desta anatomia durante todo o séc. XX foi 

baseada em técnicas de estudo que apresentavam limitações variadas, 

dependendo da técnica utilizada, as quais geraram dificuldades na 

interpretação das estruturas e comprometeram seu entendimento, além de 

limitá-lo, e foram responsáveis pela grande discrepância vista nos resultados 

de diversos estudos que se propuseram, principalmente, a quantificar o 

número de canais na raiz MV (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971; CLEGHORN 

et al., 2006; VERMA & LOVE, 2011).  

Esta grande discrepância entre o percentual de canais MP 

identificados é vista não somente entre estudos que utilizaram diferentes 

técnicas, assim como entre dados advindos da mesma técnica (POMERANZ & 

FISHELBERG, 1974; WELLER & HARTWELL, 1989; CLEGHORN et al., 

2006). Diferenças também existem em relação às diferentes classificações, ao 

número de deltas apicais, istmos e conexões entre canais. Isto se deveu às 

diferentes definições utilizadas como parâmetro pelos autores (NEAVERTH et 

al., 1987; CLEGHORN et al., 2006). 

A partir da década de 90, com o desenvolvimento da microtomografia 

computadorizada (µCT) em alta resolução, tornou-se possível o estudo da 

anatomia interna dos dentes por esta ferramenta, que não apresenta as 

antigas limitações e possibilita a observação de detalhes não fornecidos pelas 

técnicas anteriores (VERMA & LOVE, 2011).  

Desta forma, as classificações e nomenclaturas propostas ao longo do 

século XX, assim como os paradigmas gerados, devem ser postos à luz desta 

nova tecnologia, sendo adaptados ou reformulados, como o intuito de se 

compreender melhor a anatomia dental interna.  
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O objetivo deste estudo foi o de analisar a raiz MV de 111 molares 

superiores, utilizando a tecnologia de µCT, buscando classificar sua anatomia 

interna, quantificar a incidência de canais MP e canais acessórios, assim como 

reconhecer e quantificar o número de forames apicais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Anatomia dos molares superiores 

O tratamento endodôntico dos molares permanentes superiores é 

considerados por alguns autores como um dos maiores desafios clínicos na 

Endodontia (VERMA & LOVE, 2011), sendo considerado um axioma que o 

SCR da raiz MV de molares superiores frequentemente apresente mais de um 

canal radicular (HARTWELL & BELLIZZI, 1982; KULILD & PETERS, 1990). 

Desta maneira, a forma anatômica mais comum de molares superiores exibiria 

três raízes e quatro canais (YANG et al., 1988; CLEGHORN et al., 2006).   

Devido ao alto índice de insucesso no tratamento da raiz MV dos 

molares superiores, tanto em tratamento convencional quanto cirúrgico, o 

estudo da anatomia desta raiz ganhou grande importância, principalmente 

quanto à morfologia e quantidade de canais (WEINE et al., 1969; INGLE & 

BEVERIDGE, 1976). Outra característica de grande relevância clínica é o fato 

da raiz MV ser classificada entre as que possuem a maior incidência de canais 

laterais, comunicação interconduto, forames apicais e deltas apicais 

(ÇALISKAN et al. 1995). 

A morfologia externa da raiz MV apresenta ampla dimensão no sentido 

vestíbulo-palatina com concavidades em sua superfície mesial e distal, o que 

condiz com a grande maioria de raízes com dois canais (CLEGHORN et al., 

2006). No sentido mésio-distal, entretanto, é muito delgada, como visto nas 

tomadas radiográficas ortorradiais, dificultando a visualização de sua anatomia 

interna (WEINE, 1969). 

A importância para o endodontista, porém, se encontra na morfologia 

interna do SCR, que ao longo dos anos foi enfatizada fortemente na 

formulação de procedimentos em Endodontia (GREEN, 1955). Nesta raiz, a 

alta incidência de dois canais no terço coronal apoia a hipótese de que dois 

canais é o considerado como anatomicamente normal para esta raiz em um 

dente completamente formado (KULILD & PETERS, 1990).  

Alguns autores também relataram que a raiz MV de molares 

superiores pode apresentar três orifícios e três canais (MARTÍNEZ-BERNÁ & 
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RUIZ-BADANELLI, 1983; BEATTY, 1984; FERGUSON et al., 2005). Desta 

forma, a nomenclatura que utilizaremos neste trabalho se referirá ao terceiro 

canal como “mésio-central” (CMC), sendo o mais próximo à parede vestibular 

o “mésio-vestibular” (CMV) e o mais próximo à palatina “mésio-palatino” (CMP) 

(MARTÍNEZ-BERNÁ & RUIZ-BADANELLI, 1983). A utilização do termo 

“lingual” (ex.: mésio-lingual) em relação aos molares superiores tem sido 

evitada, já que a língua teria uma relação mais íntima com a mandíbula e o 

palato compõe a maxila (KARTHIKEYAN & MAHALAXMI, 2010). 

Como historicamente se considerava a presença de apenas um canal 

na raiz MV, o CMP é frequentemente denominado como o “quarto canal” no 

molar superior. Por esta linha de raciocínio, poder-se-ia nomear o CMC, como 

o quinto canal. Desta forma, até poucas décadas, os clínicos pareciam não 

observar a presença do CMP (HARTWELL & BELLIZZI, 1982) sendo 

frequentemente deixado este sem tratamento. Esta falha em identificar sua 

presença pode levar ao insucesso do tratamento, principalmente em casos 

onde há dois canais com forames distintos (WEINE et al., 1969; VERTUCCI, 

1984; FOGEL et al., 1994). Esta prática clínica justifica desta forma, o fato de a 

raiz MV ser uma das mais frequentes candidatas à apicectomia (WEINE, 

1969).  

O endodontista deve sempre procurar pela existência de um canal 

adicional durante todo o tratamento endodôntico, sendo muito importante ter a 

convicção que o CMP está presente na maioria dos molares superiores. 

Melhorando desta forma o acesso e tempo clínico disponibilizado, junto à 

utilização de todas as tecnologias disponíveis (STROPKO, 1999). 

 

2.1.1. Classificação dos canais  

Ao longo dos anos várias classificações foram propostas para a 

anatomia interna da raiz MV do molar superior, advindas da necessidade de se 

enquadrar as morfologias não usuais, oferecendo melhores condições para o 

sucesso clínico do endodontista. A primeira proposta de classificação foi 

proposta por WEINE (1969), em estudo que utilizou a técnica de secção 
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transversal e analisou a anatomia interna da raiz MV de molares superiores, 

dividindo-a em três tipos: 

Tipo I - Um único canal com extensão da câmara pulpar ao ápice; 

Tipo II - Um largo CMV, e um pequeno CMP localizado à palatina, que se 

fusionariam de 1 a 4 mm do ápice; 

Tipo III - Dois canais distintos e dois forames distintos, com o CMV mais largo 

e normalmente mais longo da câmara pulpar ao ápice radicular; 

Tipo IV - Um único canal deixando a câmara e se dividindo em dois canais 

separados (WEINE, 1999) - Figura 1.. 

           

 

Figura 1 - Classificação esquemática da proposta de Weine (1969). 

 

 De maneira bem simples, esta proposta teve o intuito definir a 

frequência encontrada por cada tipo, pois este conhecimento influenciaria na 

clínica e, consequentemente, no sucesso da terapia endodôntica. Por 

exemplo, em raízes tipo II da classificação de WEINE (1969), um possível 

CMP não identificado, e consequentemente não tratado, pode ser isolado dos 

tecidos perirradiculares por confluir com o CMV e terminar em forame único. 

Porém, os autores ressaltam que, em caso de apicectomia, este canal se 

tornaria exposto, aumentando a chance de insucesso. O mesmo não pode ser 

dito para raízes com polpa viva do tipo III, nas quais, caso o tratamento seja 

feito somente no CMV, não tratando o CMP, a sintomatologia poderia persistir 

(WEINE et al., 1969). 

PINEDA & KUTTLER (1972), em estudo radiográfico in vitro que 

utilizou 2.015 raízes de molares superiores, relataram seus achados de 

divisões e fusões através de números que indicavam a quantidade de canais 

visualizados, através do modelo a seguir: 

Tipo I  Tipo II  Tipo III  Tipo IV 
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“1” - para um canal em toda extensão; 

“2-1” - em casos de dois orifícios de entrada e um único forame; 

“1-2-1” - para um canal no nível da câmara pulpar que se dividia em dois e se 

fusionava, para desembocar em um único forame; 

“2” - para dois canais independentes; 

“1-2” - começando em um canal que desemboca em dois forames distintos; 

“2-1-2” - para dois canais na câmara pulpar que se fusionavam e voltavam a 

se dividir, terminando em dois forames distintos. 

Este mesmo estudo relatou a possível ocorrência de 3, 4 e 5 canais na 

raiz mésio-vestibular do primeiro molar superior (PINEDA & KUTTLER, 1972). 

GREEN (1973), em estudo que utilizou a técnica de secção vertical, 

propôs uma classificação dividindo as variações anatômicas dos canais da raiz 

MV em seis grupos de “A” a “F”, sendo que os quatro primeiros 

corresponderiam à classificação proposta por WEINE (1969), porém não 

seguiriam a mesma ordem. Os dois últimos grupos seriam classificações de 

canais que apresentariam septos e istmos. Esta foi a primeira classificação a 

considerar não somente o número que canais em si, como também suas 

características, ao levar em consideração a presença de septos e istmos.  

PINNEDA (1973) propôs classificação em seis grupos, modificando a 

classificação de seu estudo anterior (PINEDA & KUTTLER, 1972), removendo 

o grupo “1-2-1” e incluindo o grupo de número 6. Este novo grupo, na opinião 

do autor, não poderia ser limpo de maneira conservadora (PINEDA, 1973). 

Esta foi a única classificação ao longo da história a considerar a existência de 

canais reticulares. 

Uma nova classificação, um pouco mais complexa, se comparada à 

proposta por WEINE (1969), porém muito utilizada na literatura, foi proposta 

por VERTUCCI (1984), descrevendo o SCR e identificando oito configurações 

distintas possíveis. Esta classificação foi considerada mais aplicável em 

estudos de laboratório (CLEGHORN et al., 2006) e propôs a divisão da 

anatomia interna em oito tipos: 

Tipo I - Um único canal com extensão da câmara pulpar ao ápice; 
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Tipo II - Dois canais separados deixam a câmara pulpar que se juntam 

próximo ao ápice e formam um canal; 

Tipo III - Um canal deixa a câmara pulpar, se divide em dois e antes do ápice 

se junta novamente para um forame único; 

Tipo IV - Dois canais separados e distintos em toda extensão da câmara 

pulpar ao ápice; 

Tipo V - Um canal deixa a câmara pulpar e se divide antes do ápice em dois 

canais separados e distintos, terminando em forames apicais separados; 

Tipo VI - Dois canais separados deixam a câmara pulpar, se juntam e se 

dividem novamente aquém do ápice, terminando em dois forames distintos; 

Tipo VII - Um canal deixa a câmara pulpar, se divide e se juntam durante o 

trajeto, e finalmente se dividem novamente aquém do ápice em dois forames 

distintos; 

Tipo VIII - Três canais separados e distintos em toda extensão, da câmara 

pulpar ao ápice radicular. (VERTUCCI, 1984) - Figura 2. 

 

  

Figura 2 - Classificação esquemática da proposta de Vertucci (1984). 
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Devido à classificação proposta por VERTUCCI (1984) somente 

abordar SCRs que iniciam com três orifícios de entrada e não se juntam ao 

longo de trajeto, ALAVI et al. (2002), através da observação de outras 

possibilidades morfológicas, propôs a inclusão de mais cinco tipos, sendo 

nomeados de acordo com a proposta de PINEDA & KUTTLER (1972), a qual 

utiliza números de canais a partir do orifício de entrada, seguindo com suas 

subdivisões.  

O primeiro tipo relatado foi nomeado como “1-3-1”, cujo significado é: 

possui um canal de entrada que se subdivide em três canais, voltando a se 

agrupar para terminarem em um único forame. Para este novo tipo, foram 

relatadas incidências de 1,9% e 1,5%, para primeiros e segundos molares 

respectivamente. Outros quatro tipos foram nomeados como: “3-1”; “3-2”; “2-

3”; e “3-4”. Estes últimos somente foram visualizados em terceiros molares 

superiores (ALAVI et al., 2002). 

Utilizando esta mesma técnica de nomenclatura, outros sete tipos 

foram descritos com relação à morfologia de molares inferiores, sendo eles: “3-

1”; “2-1-2-1”; “4-2”; “3-2”; “2-3”; “4”; e “5-4” (GULABIVALA et al., 2001).  

Ao longo da história, diversos estudos propuseram classificações 

“extras” à classificação de VERTUCCI (1984), sendo que todos utilizaram a 

metodologia de nomeação, através de números, proposta por PINEDA & 

KUTTLER (1972). 

Em 1990, KULILD & PETERS, propuseram mais uma nova 

classificação, baseada na classificação de WEINE et al. (1969), dividindo em 

subtipos os tipos propostos por estes últimos.  

 

2.2. Técnicas para estudo da morfologia do SCR 

Por ser considerado um dos maiores desafios ao clínico para a 

realização de tratamento endodôntico (VERMA & LOVE, 2011), a raiz MV de 

molares superiores motivou a maior quantidade de estudos e relatos do que 

qualquer outra raiz na literatura endodôntica (FERGUSEN et al., 2005), sendo 

fortemente enfatizada na formulação de procedimentos em Endodontia 

(GREEN, 1955).  
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Segundo GREEN (1955), no estudo da anatomia humana, a 

morfologia do canal radicular deve ser a mais apaixonante, assim como a mais 

difícil de classificar.  

Pode-se verificar na literatura que até 1925, quando da divulgação dos 

trabalhos de HESS (1925), as pesquisas e observações sobre a topografia da 

cavidade pulpar eram baseadas em métodos precários e muitas vezes com 

material inadequado (DE DEUS, 1992). Ao longo dos anos, várias técnicas 

foram formuladas e empregadas no estudo do SCR. Alguns autores 

associaram mais de uma técnica com o intuito de melhoras a avaliação.    

 

2.2.1. Técnicas de estudo através de moldagem do SCR 

Um dos primeiros métodos de estudo foi chamado de vulcanização, 

sendo a técnica utilizada por HESS (1925), em que o autor duplicou a 

anatomia da cavidade pulpar através da vulcanite. Os moldes feitos de 

vulcanite eram então estudados e classificados segundo o objetivo proposto, 

porém, não poderiam ser considerados como réplicas fiéis ao SCR devido à 

vulcanite não penetrar em todas as ramificações do canal, além de ser levada 

a pequenas trincas e defeitos produzidos durante o procedimento de secagem, 

processamento e vulcanização propriamente dita (SKIDMORE & BJORNDAL, 

1971). Mesmo assim, os resultados do estudo feito pela vulcanização com 513 

molares maxilares, mostrou a presença do CMP em 53% das raízes MVs 

(HESS, 1925).  

Após a metade do século XX duas novas técnicas se propuseram a 

moldar o SCR através de diferentes materiais, como a que emprega a resina 

de poliéster (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971) e a que emprega o silicone de 

impressão (DAVIS et al., 1972). Assim como o método de vulcanização, estas 

técnicas necessitam da manipulação prévia dos canais radiculares através de 

limagem, e, após este procedimento, os canais são preenchidos com o 

material de moldagem (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971; DAVIS et al., 1972).  

DAVIS et al. (1972) após utilizarem o silicone de impressão, utilizaram 

a técnica de dentes diafanizados e analisaram as irregularidades através de 

microscópio. Este estudo pode demonstrar a presença de irregularidades nos 
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canais, canais laterais, detalhes da câmara pulpar, as redes entre canais, os 

forames de formato irregular, assim como canais acessórios em diversas 

instâncias. Em diversos espécimes foi relatado que os canais acessórios eram 

por demais finos para serem observados sem magnificação. 

Na técnica em que se utiliza a resina de poliéster corada com 

pigmentos vermelhos para a moldagem do SCR, esta é inserida através do 

acesso coronário por meio de um dispositivo a vácuo. Após este 

procedimento, o dente era diafanizado e era analisado o número de canais por 

dente e por raiz (SKIDMORE & BJORNDAL, 1971).  

A maior parte dos trabalhos produzidos intitulados como “estudo da 

morfologia interna” utilizou-se de métodos que necessitam de alargamento 

prévio do conduto para injeção de produtos na cavidade endodôntica. 

Subsequentemente, a estrutura dentária era dissolvida pelo uso de ácidos, e o 

formato resultante era considerado como o formato original do canal (GREEN, 

1973). Desta forma, técnicas que necessitam de preparos no canal radicular 

ou debridamento prévio, como a moldagem com vulcanite, silicone de 

impressão e resina de poliester, poderiam modificar o SCR e desta forma, 

qualquer descrição, avaliação ou conclusão relatadas por estes trabalhos não 

deveriam ser consideradas precisas (GREEN, 1960). Esta mesma limitação é 

vista em estudos com tinturas e através de transiluminação (SKIDMORE & 

BJORNDAL, 1971). 

 

2.2.2. Técnica de Diafanização 

Dois anos após o estudo de HESS (1925) através da vulcanização, 

OKUMURA (1927) propôs uma técnica chamada de diafanização. Neste 

método, considerado como não destrutivo, utiliza-se ácido clorídrico, ácido 

nítrico ou ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) para a descalcificação do 

espécime, tornando a estrutura dentinária translúcida. Através do acesso 

coronário, impregna-se o canal radicular com tintas, permitindo a avaliação do 

espécime por uma visão tridimensional, mantendo o formato e a relação entre 

os canais radiculares e a morfologia externa da amostra. Nesta técnica não é 
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necessária à utilização de instrumentos no interior do canal para a penetração 

de tintas, o que preserva a anatomia original do canal (VERTUCCI, 1984).  

OKUMURA (1927) analisou 229 dentes extraídos, injetando “tinta 

Indiana” associada à diafanização e relatou que 53% dos molares superiores 

apresentaram dois canais na raiz mésio-vestibular. 

Ao longo dos anos, a Técnica de Diafanização foi utilizada por 

diversos autores, sendo considerada por alguns como o padrão ouro no 

estudo da anatomia interna (GULABIVALA et al., 2001; ALAVI et al., 2002). 

Esta técnica tem sido associada a diferentes formas de impregnação do canal 

radicular a fim de se realçar a anatomia interna, como o seu emprego com 

tinta Indiana (OKUMURA, 1927; ÇALISKAN et al., 1995; IMURA et al., 1998; 

GULABIVALA et al., 2001), ou com a tinta Chinesa (DE DEUS, 1975; YANG et 

al., 1988). Por vezes também foi empregada junto à microscopia óptica, em 

diferentes graus de magnificação, para uma avaliação mais precisa 

(VERTUCCI, 1984; ÇALISKAN et al., 1995; GUABILAVA et al., 2001; SMADI & 

KHRAISAT, 2007) ou até mesmo à microscopia eletrônica de varredura (SEM) 

(GILLES & READER, 1990). 

As críticas ao Método de Diafanização se baseiam a sua sensibilidade 

à penetração da tinta, pois esta poderia penetrar em pequenas ranhuras e 

rachaduras, assim como não penetrar em canais devido à presença de 

barreiras, como calcificações e materiais orgânicos (SKIDMORE & 

BJORNDAL, 1971; VIGOUROUX & BOSAANS, 1978; GULABIVALA et al., 

2001). 

A Técnica da Diafanização foi vastamente utilizada na avaliação da 

presença do 4˚ canal no molar superior, gerando percentuais de incidência 

bastante variáveis, como: 55% (VERTUCCI, 1984), 64% (ÇALISKAN et al., 

1995), 77,3% (SMADI & KHRAISAT, 2007), 80,9% (IMURA et al., 1998) e 85% 

(GILLES & READER, 1990) em primeiros molares, e de 29% (VERTUCCI, 

1984), 45% (ÇALISKAN et al., 1995), 66% (SINGH et al., 1994) e 67% (IMURA 

et al., 1998) em segundo molares superiores. Estudos que não distinguiram as 

amostras quanto aos dentes (primeiro ou segundo molares superiores), 
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encontraram de 31% (POMERANZ & FISHELBERG, 1974) a 65% (ALAVI et 

al., 2002) de incidência do 4º canal. 

 

2.2.3. Técnica de Secção 

Uma das técnicas mais utilizadas ao longo dos anos, devido 

principalmente a sua facilidade de realização, é a técnica de Secção, que pode 

ser utilizada tanto com cortes seriais no sentido longitudinal (GREEN, 1955; 

GREEN, 1973; WEINE, 1969), quanto transversal (KULILD & PETERS, 1990; 

DEGERNESS & BOWLES, 2008; DEGERNESS & BOWLES, 2010) ou até 

acompanhando o trajeto dos canais (WEINE, 1969).  

GREEN (1955) seccionou 100 molares superiores no sentido 

longitudinal, analisando a estrutura com magnificação através de lupas, 

encontrando em raízes MV um canal em 85% e dois canais em 15% dos 

espécimes. 

Este método também pode ser realizado através do emprego de 

discos de lixa grossos para o desgaste e análise dos espécimes, como feito 

por WEINE et al. (1969) que seccionaram 208 raízes MV de primeiros molares 

superiores, classificando os espécimes de acordo com a classificação 

proposta por este mesmo autor: tipo I - 101 (48,5 %); tipo II - 78 (37,5%); e, 

tipo III - 29 (14%).  

WU et al. (2002) utilizaram este método para a análise e avaliação do 

diâmetro apical, enquanto KULILD & PETERS (1990) levaram ao microscópio 

molares superiores para a avaliação da incidência do CMP. Neste último 

estudo, os autores relataram que em alguns espécimes perdeu-se o canal 

estudado devido à divergência entre a curvatura muito aguda do canal e o 

ângulo de secção. Desta maneira, algumas das limitações apresentadas, além 

da destruição do espécime, seriam: a visualização restrita a duas dimensões, 

a influência do ângulo de corte e o pequeno número de seções para avaliação 

(PAQUÉ et al., 2010). 

A Técnica de Secção apresentou grande variação de percentual nos 

diferentes estudos, sendo relatada a presença do 4º canal em 36% (GREEN, 

1973), 51,5% (WEINE, 1969) e 79,8% (DEGERNESS & BOWLES, 2010), 
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estudos estes que não distinguiram entre primeiro e segundo molar. Já nos 

estudos que distinguiram entre os tipos de molares, KULILD & PETERS (1990) 

encontraram o 4º canal em 96% dos primeiros molares e 94% em segundos 

molares, e DEGERNESS & BOWLES (2010) encontraram 79,8% e 60,3%, 

respectivamente. 

Quando a técnica de secção se deu em plano axial, em nível de 5 mm 

além da junção cemento-esmalte, a incidência do CMP foi de 90% dos 

espécimes (BALDASSARI-CRUZ et al., 2002). 

Alguns autores utilizaram o Método de Secção com o intuito de se 

verificar a correspondência entre os achados de outros métodos, como quando 

da utilização de microscópio clínico (GÖRDUYSUS et al., 2001; BALDASSARI-

CRUZ et al., 2002). 

 

2.2.4. Técnica Histológica 

Cortes histológicos também foram utilizados para o estudo da 

anatomia interna por SELTZER et al. (1966) para avaliação de calcificações 

distróficas, forames acessórios e canais laterais, assim como para o estudo de 

reabsorções. Esta técnica, porém, apresenta limitações similares às técnicas 

que se utilizam de secção ou corte do espécime, tendo como desvantagem a 

influência da angulação e espessura do corte, além da destruição do espécime 

(GILLES & READER, 1990). 

 

2.2.5. Técnica da Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 

A SEM também foi utilizada por estudos que visaram a avaliação da 

anatomia do SCR, fornecendo dados como o diâmetro do orifício de entrada 

dos canais radiculares. Este método, porém, também é sensível ao corte e 

apresenta limitações similares aos métodos de secção e histológico (GILLES & 

READER, 1990). 

 

2.2.6. Avaliações Clínicas 

A maioria das publicações, entretanto, utilizou metodologias clínicas, 

fornecendo grandes contribuições ao longo da história da Endodontia, sendo 
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muitas vezes associados a radiografias ou algum tipo de magnificação. Nesta 

metodologia também se incluem os relatos de caso clínico (BOND et al., 

1988), o auxílio de radiografias in vivo, além da utilização de cones 

absorventes para auxiliar na diferenciação entre um ou dois canais. Ao inserir 

cones de papel em um dos canais, caso o nível de hipoclorito de sódio não se 

modificasse no outro canal, estes seriam classificados como canais separados 

(STROPKO, 1999). 

SEMPIRA & HARTWELL (2000) analisaram a anatomia de 200 

molares superiores encontrando 30% de canais MP, não sendo utilizada neste 

estudo a classificação proposta por WEINE et al. (1969). Este resultado foi 

considerado muito divergente de outros estudos, divergência esta creditada ao 

critério adotado pelos autores para definir o que seria canal MP. Estes autores 

consideraram como canal MP apenas aqueles que apresentassem a 

possibilidade de ser negociado e obturado a pelo menos 4 mm do ápice. 

Já o estudo de SOMMA et al. (2009) identificou canais MP em 80% 

dos dentes analisados, havendo um conduto independente em 42% dos 

espécimes e em 47% foram classificados como do tipo II de WEINE (1969). 

Resultado similar ao encontrado por CLEGHORN et al. (2006), no qual dois ou 

mais canais estão presentes em 56,8% e 43,1% dos espécimes apresentaram 

um único canal. 

Estudos clínicos sem a utilização de magnificação apresentaram uma 

discrepância entre percentuais, variando a incidência de dois canais na raiz 

MV de molares superiores de 16,4% (HARTWELL & BELLIZZI, 1982) a 93% 

(GÖRDUYSUS et al., 2001), sem distinção entre primeiros e segundos 

molares. 

Estudos que trabalharam somente em primeiros molares superiores 

apresentaram percentuais variáveis da incidência do 4º canal: 18,2% 

(BUHRLEY et al., 2002), 77% (NEAVERTH et al., 1987), 86% (ARX, 2005) e 

56,7% (SMADI & KHRAISAT, 2007).  IMURA et al. (1998), assim como 

STROPKO (1999) e POMERANZ & FISHELBERG (1974) compararam a 

incidência tanto em primeiros quanto em segundos molares, utilizando-se 
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desta metodologia, encontrando 52%, 93% e 28,2% em primeiros molares, e 

40%, 60% e 38% em segundos molares superiores. 

NEAVERTH et al. (1987) avaliaram 228 primeiros molares superiores, 

pelo mesmo operador, e determinaram a quantidade de canais e forames de 

acordo com validações clínicas e radiográficas. Destes, 18% apresentavam 

um canal e um forame; 16,7% dois canais e um forame; 60,1% dois canais e 

dois forames; 0,9% três canais e um forame; 1,8% três canais e dois forames; 

0,4% três canais e três forames. 

As diferenças de percentuais entre os diversos estudos foram 

justificadas tanto pela experiência do operador como também pelo formato de 

acesso aos canais, já que após na proposta de acesso romboidal houve 

aumento na ocorrência de canais MP (WOLCOTT et al., 2002). Em 10 anos de 

estudos clínicos sem a implantação de acesso romboidal, encontrava-se 

16,4% de 4˚ canal; nos 6 anos posteriores, com acesso romboidal, subiu para 

39 % e 21,4% em primeiros e segundos molares, respectivamente (WELLER & 

HARTWELL, 1989). 

VERTUCCI et al. (1984) avaliaram a disposição e relação dos canais 

MV e MP em visão axial no assoalho da câmara pulpar, e KULILD & PETERS 

(1990) estudaram a incidência e disposição do MP em relação ao MV, ao 

longo de todo o comprimento da raiz e sua relação com as superfícies 

externas. 

Alguns autores relataram a ocorrência do terceiro canal na raiz MV, 

sendo que foi relatado que este se fusionaria na região apical com o MP 

(MARTÍNEZ-BERNÁ & RUIZ-BADANELLI, 1983; BEATTY, 1984; FERGUSON 

et al., 2005), terminando em um único forame (MARTÍNEZ-BERNÁ & RUIZ-

BADANELLI, 1983). Segundo MARTÍNEZ-BERNÁ & RUIZ-BADANELLI 

(1983), a ocorrência deste 5º canal seria de apenas 0,88%. 

 

2.2.6.1. Avaliações Clínicas com auxílio de magnificação  

STROPKO (1999) utilizou tanto lupas de 2,5x e 4x de magnificação, 

quanto microscópio cirúrgico, em 1732 molares superiores, relatando 73,2% e 

50,7% de canais MP em primeiros e segundos molares superiores, 
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respectivamente. O autor observou que houve um aumento no número de 

canais MP encontrados com a utilização de microscópio em relação à lupa, 

aumentando de 83,5% para 93% e de 51,1% para 60,4%, para primeiros e 

segundos molares, respectivamente. O autor salienta ainda que esta diferença 

pode ser explicada tanto pela utilização do microscópio cirúrgico quanto pelo 

tempo clínico mais adequado quando da utilização desta tecnologia. 

SMADI & KHRAISAT (2007) compararam a quantidade de canais MP 

visualizados a olho nu, através de lupas de 3,5x de magnificação, encontrando 

incidências de 56,7% e 62,9%, respectivamente. Após a detecção dos canais 

por ambos os métodos, os autores diafanizaram os dentes para estabelecer a 

incidência ou não dos canais MP, encontrando-os em 77,32% dos espécimes. 

Desta forma, os autores estabeleceram que a efetividade na localização 

destes canais foi de 73,3% para a visualização a olho nu e 82,7% quanto 

utilizado auxílio de lupas de 3,5x de magnificação.  

GÖRDUYSUS et al. (2001) também empregaram o microscópio 

cirúrgico e radiografias para analisar dentes extraídos, encontrando o canal 

MP em 96% das amostras. Entretanto, o encontro deste orifício secundário 

nem sempre levou a um canal verdadeiro. Os autores foram capazes de 

verificar a existência de canais em 84% destes orifícios. 

Já WOLCOTT et al. (2002) encontraram o canal MP em 58,8% dos 

primeiros molares e 35,3% dos segundos molares. Esta incidência menor em 

comparação a outros estudos clínicos foi justificada pelo critério utilizado na 

definição de canal MP, que somente considerou como canal quando este era 

negociável e pôde ser obturado até o ápice ou até 5 mm deste nos casos de 

forame único para os dois canais. 

BALDASSARI-CRUZ et al. (2002), em trabalho in vitro, compararam o 

número de canais identificados através da técnica de secção, com auxílio de 

microscópio e sem magnificação, e relataram 90%, 82% e 51% na incidência 

do 4˚ canal, respectivamente. 

FOGEL et al. (1994) analisaram 208 molares com auxílio de 

microscópio clínico, classificando 28,9% das amostras como tipo I; 39,4% 

como tipo II e 31,7% como tipo III. Este percentual de canais tipo III foi similar 
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ao que já havia sido encontrado em outro estudo que demonstrou a ocorrência 

deste tipo em 33% das raízes MV dos primeiros molares superiores através de 

microscopia eletrônica de varredura (GILLES & READER, 1990). 

BUHRLEY et al. (2002) observaram a ocorrência de canais MP com a 

utilização de diferentes acessórios clínicos para a identificação da embocadura 

do canal na câmara pulpar, encontrando 57,4% no grupo que empregou o 

auxílio do microscópio clínico, 55,3% no grupo com auxílio de lupas e, 18,2% 

no grupo que não empregou auxílio de magnificação. 

Outros estudos clínicos que avaliaram o auxílio de magnificação 

através de lupas encontraram percentuais variáveis para ocorrência de canal 

MP: 33,1% (SEMPIRA & HARTWELL, 2000), 55,3% (BUHRLEY et al., 2002) e 

63,9% (SMADI & KHRAISAT, 2007). Já o estudo de FOGEL et al. (1994) que 

empregou o microscópio cirúrgico, descreveu 71% de incidência do MP, e 

outros estudos que também empregaram o microscópio cirúrgico, mas durante 

procedimentos clínicos encontraram índices variáveis: 53,3% (FILHO et al., 

2009); 57,4% (BUHRLEY et al., 2002); e 96% (GÖRDUYSUS et al., 2001). 

A introdução e a vasta utilização do microscópio operatório certamente 

têm melhorado e facilitado aos endodontistas a localização (FERGUSON et 

al., 2005) e o tratamento de canais MP (GÖRDUYSUS et al., 2001). 

  

2.2.7. Técnica Radiográfica 

A avaliação da anatomia interna também foi relatada com base em 

imagens radiográficas, tanto in vitro (WEINE et al., 1999) quanto in vivo 

(PEIKOFF et al., 1996). Seu uso foi combinado com fotografias e avaliados em 

softwares de imagem em alguns estudos (IQBAL et al., 2007), além do uso de 

radiografias digitais com e sem solução de contraste (PATTANSHETTI et al., 

2008).  

Estes métodos são considerados não destrutivos e possibilitam a 

avaliação no sentido vestíbulo-palatino dos dentes, assim como no sentido 

mésio-distal, em estudos in vitro. Apresentam, porém, limitações como a 

distorção e sobreposição de estruturas, que são inevitáveis mesmo com uso 

de plataformas específicas. Desta forma, com o uso destes métodos 
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informações significativas podem se perder e comprometer os resultados, 

além das informações obtidas não serem precisas, permitindo a avaliação 

somente em um plano e fornecendo uma imagem não real, e sim uma 

projeção bidimensional de um objeto tridimensional (SKIDMORE & 

BJORNDAL, 1971; WEINE et al., 1999; PETERS et al., 2000; PATTANSHETTI 

et al., 2008; PATEL et al., 2009). 

PINEDA & KUTTLER (1972) consideravam este método o mais 

vantajoso, pois seria o método utilizado durante o tratamento endodôntico, o 

que permitiria demonstrar de maneira mais completa e detalhada possível a 

visão do clínico em radiografias intraorais de rotina. Utilizaram duas 

incidências para o estudo, mésio-distal e vestíbulo-palatina, seccionando a raiz 

de interesse, no caso dos molares superiores, a fim de se evitar a 

sobreposição. 

Em estudo com 140 primeiros molares superiores, FILHO et al. (2009) 

observaram que 32,14% e 67,14 apresentaram, respectivamente, um e dois 

canais na raiz MV. Algumas amostras que mostraram anatomia incomum 

foram diafanizadas, injetou-se tintura “indiana” e foram levadas à magnificação 

de 4x. 

Também empregando o Método Radiográfico, GÖRDUYSUS et al. 

(2001) revelaram que 42,1% dos canais negociados foram classificados como 

tipo III, terminando em forames separados, 33% seriam do tipo II e 25% seriam 

do tipo IV. 

Outros estudos com este método mostraram variados percentuais de 

raízes MV com dois canais: 54% (WEINE et al., 1999), 54,3% (PINEDA, 1973) 

e 60,7% (PINEDA & KUTTLER, 1972) em primeiros molares superiores; assim 

como 23% (PEIKOFF et al., 1996) e 35,4% (PINEDA & KUTTLER, 1972) em 

segundos molares superiores. 

Dentre os métodos de estudo, o Método Radiográfico é considerado 

como o que apresenta menor prevalência de canais MP, confirmando que a 

radiografia é um método pouco eficiente na visualização das variações da 

morfologia interna dos canais radiculares (TROPE et al., 1986; ALAVI et al., 

2002).  
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A angulação da tomada radiográfica também pode ser considerada um 

dos motivos para tamanha discrepância de percentual entre os estudos, vista a 

dificuldade de se manter a mesma angulação, principalmente em trabalhos in 

vivo (STROPKO, 1999). STROPKO (1999) também mencionou que alguns 

espécimes tiveram sua classificação modificada após nova tomada 

radiográfica em diferente angulação. 

Outra dificuldade encontrada neste método é diferenciar dois canais 

em istmo de um canal em forma de fita, no qual duas limas poderiam ser 

inseridas em suas extremidades, classificando-os erroneamente como dois 

canais, ao invés de um, por ser uma projeção (GREEN, 1973). Além disto, as 

radiografias revelariam uma perda de alguns milímetros da estrutura do ápice 

na presença de lesões periapicais (NEAVERTH et al., 1987). 

Alguns autores associaram ao Método Radiográfico a inserção de 

solução de contraste no canal radicular, sendo computados desta forma 59% 

de molares superiores com dois canais na raiz MV (THOMAS et al., 1993). 

A associação a géis de contraste permitiu estudo sobre o volume do 

SCR. Ao se juntar as aquisições de uma série de tomadas radiográficas em 

diferentes ângulos pré-determinados, as imagens foram levadas a um 

computador que permitiu o calculo do volume apresentado pelo canal (MAYO 

et al., 1986). 

 

2.2.8. Técnica da Tomografia Computadorizada 

TACHIBANA & MATSUMOTO (1990) foram os primeiros 

pesquisadores a propor a utilização da Tomografia Computadorizada para 

estudos em endodontia. A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 

(CBCT ou Tomografia Computadorizada Cone-Beam, ou ainda no original em 

Inglês: Cone Beam Computed Tomography), segundo os autores pode 

oferecer uma imagem mais fidedigna da anatomia interna das raízes dentais 

do que as radiografias convencionais. 

FILHO et al. (2009) empregaram CBCT para a quantificação de canais 

MP, encontrando 37,1% de raízes MV com a presença deste canal. Estes 

autores trabalharam com diferentes metodologias: através da visualização 
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clinica, da técnica radiográfica ex-vivo e com CBCT, encontrando diferentes 

percentagens no número de canais MP na raiz MV. A diferença entre os 

resultados clínicos e radiográficos foi explicada pelo fato de ser mais fácil 

manipular um dente extraído (FILHO et al., 2009). 

Segundo NEELAKANTAN et al. (2010), a técnica ideal para estudo da 

anatomia interna de dentes extraídos deve ser precisa, simples, não destrutiva 

e, o mais importante, possível de ser empregada in vivo. De todas as técnicas 

até então desenvolvidas, a µCT é a que mais se aproxima destas 

características, com a única limitação de ainda não permitir o emprego in vivo. 

O acesso não-destrutivo do qual a tecnologia µCT permite, torna 

possível o estudo da morfologia de maneira mais precisa, sem as deficiências 

das técnicas anteriores. Outra vantagem deste método é a possibilidade da 

anatomia interna do dente ser reconstruída e observada sob várias angulações 

diferentes (VERMA & LOVE, 2011), além da obtenção de imagens com 

resolução espacial da ordem de micrômetros. 

Utilizando a µCT, VERMA & LOVE (2011) conseguiram classificar 

somente 60% das amostras na classificação proposta por WEINE (1969) e 

70% por VERTUCCI (1984), devido a grande diversidade de configurações 

anatômicas que não eram antes percebidas pelos outros métodos. 

A técnica de µCT permite a análise geométrica de variáveis como 

volume, área de superfície, forma de seção transversal, conicidade e 

percentual de superfície preparada, de forma não destrutiva (GAO et al., 2009; 

PAQUÉ et al., 2009). Sua principal vantagem é o estudo de características 

morfológicas, com resolução espacial micrométrica, de maneira rápida, não 

invasiva e não-destrutiva (RHODES et al., 2000; GAO et al., 2009).  Com 

auxílio de processamento de imagem é possível obter inúmeras formas de 

estudo e classificação, tais como valores numéricos da área do canal, 

superfícies não tocadas, espessura de dentina removida, erros na 

instrumentação como zips, rasgos e degraus (GAO et al., 2009). Pode-se 

avaliar também o número e o tipo de canais, localização e número de forames 

apicais, presença de deltas apicais, ramificações do canal principal como a 

presença de canais acessórios, canais recorrentes, laterais e acessórios, 
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prevalência de istmos e sua localização, assim como medir o maior e o menor 

diâmetro 1 mm aquém do limite apical (SOMMA et al., 2009; PAQUÉ et al., 

2010; VERMA & LOVE, 2011). 

 

2.3. Discrepância entre estudos e as definições utilizadas 

Existe uma grande diferença entre os percentuais de canais MP 

identificados, não somente entre as diferentes técnicas de estudos, como 

também entre estudos que utilizaram a mesma técnica (POMERANZ & 

FISHELBERG, 1974; WELLER & HARTWELL, 1989; CLEGHORN et al., 

2006), como visto na Tabela 1. Assim como divergências nas diferentes 

classificações, em número de deltas apicais, istmos e conexões entre canais. 

Isto se deve a diferentes definições utilizadas como parâmetro (NEAVERTH et 

al., 1987; CLEGHORN et al., 2006). 

Em alguns estudos, o canal MP na raiz MV de molares superiores é 

definido como um orifício separado encontrado no assoalho da câmara pulpar. 

Em outros, porém, são definidos somente quando dois instrumentos atingem, 

em orifícios separados, a profundidade de 16 mm. Alguns estudos clínicos os 

classificam apenas se forem canais tratáveis, enquanto alguns autores não 

especificaram qual parâmetro utilizado para a definição de um canal MP 

(CLEGHORN et al., 2006). 

Alguns autores consideram que o canal MP somente deve ser 

considerado relevante se puder ser negociado e obturado até o ápice 

(STROPKO, 1999; WOLCOTT et al., 2002) ou terminar em até 5 mm aquém 

deste, ao se fusionar ao MV (WOLCOTT et al., 2002). Outros estudos, porém, 

computaram como canais adicionais mesmo os canais nos quais não foi 

possível a negociação em toda sua extensão. Nestes casos, os canais foram 

classificados como “difíceis de negociar” (FILHO et al., 2009). 

FOGEL et al. (1994) investigaram somente os canais tratáveis, mesmo 

que outros orifícios fossem localizados. Se estes canais não permitissem 

tratamento, por serem muito pequenos, não seriam computados.  

STROPKO (1999) considerou somente os canais onde a lima de 

exploração penetrasse de 3 a 4 mm. KULILD & PETERS (1990) computaram 
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como canal mesmo se o orifício de entrada levasse a um canal obstruído 

(dead-ended canals), o que ocorreu em 24% de seus dentes em estudo in 

vitro. 

BUHRLEY et al. (2002) identificaram canais MP somente através da 

observação da embocadura do canal na câmara pulpar, tanto com auxílio do 

microscópio clínico, lupas, ou sem o emprego de magnificação. 

Além destas diferenças ocasionadas pelas definições, observa-se uma 

grande diferença entre estudos laboratoriais e clínicos, não somente devido a 

melhor visibilidade e acesso irrestrito, proporcionada pelas condições de 

laboratório, como também pela metodologia utilizada em cada estudo (FOGEL 

et al., 1994).   

 

Tabela 1: Prevalência de dois canais na raiz mésio-vestibular de primeiros e segundos 

molares superiores em diferentes metodologias e países. 

ANO AUTOR METODO N° 

Amostras 

% País Dente 

2010 Neelakantan et al. CBCT 190 30,7% Indian 2MS 

2009 Filho et al. CBCT 54 37,1% Brasil - 

2010 Neelakantan et al. CBCT 211 44,1% Indian 1MS 

2013 Reis et al. CBCT 185 82,7% Brasil 2MS 

2013 Reis et al. CBCT 158 88,6% Brasil 1MS 

1982 Hartwell & Bellizzi Clínico 714 16,4% USA 1MS 

1982 Weller & Hartwell Clínico 1134 16,4% USA 1 e 2MS 

2000 Sempira & Hartwell Clínico 130 33,1% USA 1 e 2MS 

1982 Weller & Hartwell Clínico 1134 34,4% USA 1 e 2MS 

2002 Wolcott et al. Clínico 1873 35,3% USA 2MS 

2008 Pattanshetti & Kandari Clínico 110 42,0% Kuwait 1MS 

2009 Filho et al. Clínico 209 53,3% Brasil - 

2002 Buhrley et al. Clínico 130 55,3% USA 1 e 2MS 

2002 Buhrley et al. Clínico 94 57,4% USA 1 e 2MS 

2002 Wolcott et al. Clínico 1873 58,8% USA 1MS 

2007 Smadi & Khraisat Clínico 100 63,9% Jordania 1MS 

1994 Fogel Clínico 208 71,0% Canada 1MS 

2005 Arx Clínico 32 76,0% switzerland 1MS 

1987 Neaverth et al. Clínico 228 77,0% USA 1MS 

1999 Stropko Clínico 802 93,0% USA 1MS 
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2001 Görduysus et al. Clínico 45 96,0%   1 e 2MS 

1984 Vertucci Diafanização 100 29,0% USA 2MS 

1995 Çaliskan et al. Diafanização 100 45,0% Turquia 2MS 

1984 Vertucci Diafanização 100 55,0% USA 1MS 

1995 Çaliskan et al. Diafanização 100 64,0% Turquia 1MS 

2002 Alavi et al. Diafanização 52 65,0% Thai 1 e 2MS 

1990 Giles & Reader Diafanização 37 67,0% USA 2MS 

1998 Imura et al. Diafanização 30 67,0%   2MS 

2009 Filho et al. Diafanização 140 67,1% Brasil 1MS 

2007 Smadi & Khraisat Diafanização 100 77,3% Jordania 1MS 

1998 Imura et al. Diafanização 42 80,9%   1MS 

1990 Giles & Reader Diafanização 21 85,0% USA 1MS 

2011 Verma & love MicroCT 20 90,0%   1MS 

2002 Baldassari et al. Microscopia in vitro 39 51,0% USA 1 e 2MS 

1978 Vigouroux & Bosaans Microscopia in vitro 134 71,6% Chile 1MS 

2002 Baldassari et al. Microscopia in vitro 39 82,0% USA 1 e 2MS 

1996 Peikoff et al. Radiográfico 520 23,0% Canada 2MS 

1972 Pineda & Kuttler Radiográfico 294 35,4% Mexico 2MS 

1999 Weine et al. Radiográfico 293 54,0% Japan 1MS 

1973 Pineda Radiográfico 245 54,3% Mexico 1MS 

1972 Pineda & Kuttler Radiográfico 262 60,7% Mexico 1MS 

1973 Green Secção 100 36,0% USA 1 e 2MS 

1969 Weine Secção 208 51,5% USA 1MS 

2010 Degerness Secção 63 60,3% USA 2MS 

2010 Degerness Secção 90 79,8% USA 1MS 

2002 Baldassari et al. Secção 39 90,0% USA 1 e 2MS 

1990 Kulild & Peters Secção 32 94,0% USA 2MS 

1990 Kulild & Peters Secção 51 96,0% USA 1MS 

 

 

CLEGHORN et al. (2006) afirmaram que os métodos laboratoriais 

tendem a detectar uma maior incidência de dois canais na raiz MV (60,5%) do 

que aqueles realizados in vivo (54,7%). Porém, a utilização de iluminação 

direta, microscópios clínicos e acessos modificados, aumentaram as 

possibilidades de mesmo em ambiente clínico, encontrar um número maior de 

canais MP (FOGEL et al., 1994). De fato, em condições in vitro ideais, KULILD 
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& PETERS (1990) relataram ter detectado um canal MP em 90,2% dos 

molares superiores, não sendo observada diferença estatisticamente 

significativa entre esta incidência entre primeiros e segundos molares 

superiores.  

O tipo de acesso, assim como a experiência do operador, poderiam 

aumentar a incidência de detecção do segundo canal na raiz MV, como visto 

após a proposta do acesso em forma romboidal (WOLCOTT et al., 2002). O 

número de amostras analisadas também poderia levar a diferenças de 

percentuais significativas (WOLCOTT et al., 2002). Por outro lado, já foi 

observado que diferenças regionais importantes podem estar presentes 

quanto à anatomia dentária interna, como demonstrado pela elevada 

incidência de canais C-shaped na população chinesa (FAN et al., 2012). 

Mesmo considerando a mesma técnica de estudo, no caso os clínicos, 

a partir da introdução do microscópio operatório houve um aumento na 

prevalência de canais MP, ao se avaliar o assoalho da câmara pulpar (KULILD 

& PETERS, 1990; FOGEL et al., 1994; STROPKO, 1999). 

Esta discrepância pode ser atribuída ao fato de estas técnicas não 

revelarem de maneira tão detalhada a anatomia quanto a µCT permite 

(VERMA & LOVE, 2011). 

 

2.3.1. Influência de diferenças etnias 

Segundo ALAVI et al. (2002), estas diferenças poderiam ser devido à 

origem da amostra. Em trabalho que avaliou o número de raízes apresentadas 

por molares inferiores em caucasianos, africanos e eurasianos, foi encontrada 

percentagem de 5% para dentes com três raízes, enquanto que em Chineses, 

indianos e índios americanos esta percentagem foi de 40% (GUABILAVA et 

al., 2001). 

Outra variação marcante foi relatada em relação ao número de canais 

C-shaped, na qual foi detectada uma incidência de 52% em Chineses 

enquanto que em caucasianos esta condição é considerada rara (GUABILAVA 

et al., 2001; FAN et al., 2012). 
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2.3.2. A influência da Idade e do sexo na morfologia dos canais 

radiculares 

A influência do sexo do paciente se mostrou estatisticamente 

significativa em relação à incidência de canais MP (FOGEL et al., 1994), sendo 

indicada como não influente no número de canais, após revisão de literatura 

(NEAVERTH et al., 1987). 

Outra influência na incidência de canais MP seria a idade do paciente. 

Segundo RICUCCI et al. (2011), em geral, o aumento da idade também 

influenciaria o sucesso da terapia endodôntica, encontrando-se um número 

menor de canais MP com o aumento da idade e das calcificações (FOGEL et 

al., 1994; CLEGHORN et al., 2006).  

Além disto, segundo PUCCI & REIG (1944), a raiz MV é a que 

apresentaria o maior número de variações, tanto em número de canais quanto 

em morfologia. Geralmente esta possui um único largo e achatado canal, no 

sentido mésio-distal, em dentes jovens. À medida que as paredes vão se 

aproximando, devido à deposição dentinária, aumenta-se o número de canais 

e ramificações, desta forma, dois canais seguiriam caminhos paralelos e 

independentes até se fusionarem em um único canal no terço apical. 

Em trabalho de análise de 6.219 raízes e um total de 7.275 canais, em 

que se dividiram as amostras em três grupos de acordo com a idade, a 

influência da idade na redução do diâmetro dos canais radiculares foi 

considerada óbvia. Além da redução do diâmetro, o número e o grau de 

curvatura também aumentaram (PINEDA & KUTTLER, 1972). 

NEAVERTH et al. (1987) relataram uma diminuição de 86% para 

63,2% de casos que apresentaram dois canais à medida que a pessoa 

envelheceria. Concomitantemente, houve um aumento de 9,1% para 31,6% de 

casos de canais únicos com o avanço da idade. 

Um maior número de orifícios de entrada foi relacionado a pessoas do 

grupo com menos de 40 anos, em relação aos mais velhos (GILLES & 

READER, 1990), assim como a uma maior frequência de pacientes com 

somente um canal tratável na raiz MV (FOGEL et al., 1994). 
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2.3.3. Diferença nos percentuais e definições dos forames apicais 

Assim como o orifício de entrada, o forame apical foi estudado e 

interessantes informações foram vistas. Verificou-se que 27% dos espécimes 

analisados apresentaram diâmetro menor a 2 mm do que a 1 mm do ápice, 

demonstrando, segundo os autores, uma constrição apical anatômica múltipla 

(PAQUÉ et al., 2010). 

WEINE (1969) descreveu que 86% das raízes terminavam em um 

único forame, porém, estudos mais recentes com emprego de µCT mostraram 

que esta incidência se situa entre 30 e 37% (SOMMA et al., 2009; VERMA & 

LOVE, 2011). Em estudo com técnica radiográfica e auxílio de cones de papel 

absorvente para a determinação do término em canal fusionado ou em dois 

forames distintos, foi computado que 54,9% e 45,6% apresentaram forames 

únicos e 45,1% e 54,4% dois forames, em primeiros e segundos molares 

respectivamente (STROPKO, 1999).  

Outra característica importante é o relato que, frequentemente, o 

forame apical desemboca aquém do ápice (GREEN, 1955), e quando há 

presença de dois canais, estes nem sempre tem suas terminações ao mesmo 

nível no terço apical (PINEDA, 1973). DEGERNEES & BOWLES (2010) 

observaram que em 71,8% dos espécimes não havia canais a 0,5mm do ápice 

anatômico, sugerindo que o canal pode sair antes do ápice anatômico. 

Resultado similar a GILLES & READER (1990), que afirmaram que a 

localização do forame apical em canais do tipo III de WEINE (1969) foi 

indicada a 2,00 mm e 1,45 mm do ápice em primeiros e segundos molares 

respectivamente, apresentando, entretanto uma vasta extensão. 

  

2.3.4. Definição de deltas apicais, canais acessórios e laterais 

Deltas apicais foram definidos como um complexo de ramificações da 

polpa, localizadas próxima ao ápice anatômico, em que o canal principal não é 

discernível (VERTUCCI, 2005). Outros autores conceituaram de forma mais 

consensual, definindo-o como um canal que apresenta mais do que três 

forames apicais (SOMMA et al., 2009).  
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SOMMA et al. (2009) demonstraram que 20% dos espécimes 

apresentavam três forames apicais distintos e outros 20%, delta apical. Outro 

estudo em molares superiores mostrou que destes 32% apresentavam 

forames acessórios, sendo 20% somente um, 10% apresentavam dois e 2% 

tinham três forames acessórios (GREEN, 1960). Em estudo utilizando a 

diafanização e tintura “indiana” foi verificado um dente com cinco forames 

distintos (ÇALISKAN et al., 1995).  

Deltas apicais foram relatados em 8 de 20 espécimes estudados por 

VERMA & LOVE (2011). 

Canais acessórios são definidos como ramificações do canal principal 

que divergem em ângulos retos ou oblíquos, para desembocar na superfície 

lateral da raiz (ALAVI et al., 2002). Este tipo de canal foi detectado em 85% 

das raízes, sendo sua incidência mais prevalente no terço apical, não havendo 

registro no terço cervical da raiz (VERMA & LOVE, 2011). Dados que vêm ao 

encontro dos achados de ALAVI et al. (2002), que relataram uma maior 

frequência no terço apical da raiz, e ÇALISKAN et al. (1995) que relataram que 

canais laterais foram encontrados em maior número no terço médio.  

A avaliação histológica sugeriu que 34% dos incisivos superiores 

apresentariam canais acessórios ou canais laterais e que estes não seriam 

influenciados pela idade (SELTZER et al., 1966). 

 

2.3.5. Localização do orifício de entrada do canal MP 

A raiz mésio-vestibular é ampla no sentido vestíbulo-palatino e o canal 

apresenta forma de elipse com o comprimento maior da vestibular para 

palatina. Desta forma, o orifício deve ser todo explorado, pois pode haver um 

canal adicional resultando em dois forames apicais (GREEN, 1955). A 

localização do canal MP sempre é um desafio para o endodontista pelo seu 

pequeno diâmetro, além de poder compartilhar o mesmo orifício de entrada 

com o canal MV (ALAVI et al., 2002). 

Em alguns casos o canal MP não seria encontrado devido à presença 

de uma “marquise” ou “prateleira” que encobriria seu orifício, não permitindo a 

visualização e acesso direto ao conduto (NEAVERTH et al., 1987). A utilização 
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de brocas esféricas n˚ 4 ou 6 em baixa rotação foi proposta para auxílio na 

localização do canal MP, pois frequentemente revelariam orifícios abaixo de 

marquises ou em formato de cauda que poderiam não ser então detectados 

(HARTWELL & BELLIZZI, 1982).  

GILLES & READER (1990) observaram que 81% e 59% dos primeiros 

e segundos molares, respectivamente, apresentavam orifícios de entrada 

separados, sendo que em uma amostragem de 58 dentes, 8 apresentavam 

orifício em forma de fita, 4 apresentaram três orifícios, sendo que mais próximo 

ao MV se fusionava ao este e, o segundo, continuava em um canal único. 

WEINE et al. (1969) demonstraram que o conduto MP normalmente 

está situado a uma posição mais palatina em relação ao canal principal (MV), 

e normalmente mais próximo a mesial em relação a uma linha imaginária que 

ligaria o orifício MV ao canal palatino (FOGEL et al., 1994; GÖRDUYSUS et 

al., 2001), sendo normalmente encontrado de 2 a 3 mm segundo STROPKO 

(1999), de 1 a 4 mm para a palatina do canal MV segundo SLOWEY (1974) e 

entre 5 mm e 1 mm da média entre os orifícios MV e palatino, por 

GÖRDUYSUS et al. (2001). 

GILLES & READER (1990) descreveram a média do diâmetro do 

orifício de entrada do canal MV sendo de 0,49 mm, e a distância média entre 

os condutos MV e MP de 2,31 mm. As distâncias foram maiores para canais 

tipo III de WEINE (1969) e indica que estes orifícios são largos o suficiente 

para serem explorados. 

 

2.4. Tomografia Computadorizada (CT) 

A teoria para a reconstrução da imagem tomográfica tem seu início 

quando RADON estabeleceu que objetos tridimensionais pudessem ser 

reconstruídos por uma série de imagens bidimensionais em diferentes 

angulações (BUSH, 1938; GRAY, 1942; BROOKS et al., RADON et al., 1971; 

SUKOVIC, 2003; COTTI & CAMPISI, 2004). 

Criada no final dos anos 60 e patenteada por Hounsfield & Comark, a 

Tomografia Auxiliada por Computador, ou simplesmente Tomografia 

Computadorizada (Computer Assisted Tomography ou Computed Tomography 
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- CT) gerou um imediato e profundo impacto no diagnóstico radiográfico na 

medicina (RADON et al., 1971; GRODZINS et al., 1983; ELLIOTT et al., 1984; 

FLANNERY et al., 1987; MORTON et al., 1990), por permitir a reconstrução bi 

e tridimensional da estrutura interna de sistemas e órgãos do corpo humano 

(FELDKAMP et al., 1994; HERMAN et al., 1995; KUDO et al., 1998). Esta 

invenção propiciou o prêmio Nobel de medicina de 1979 para o inglês Godfrey 

Newbold Hounsfield e o sul-africano Allan MacLeod Cormack (PATEL et al., 

2009).  

Esta grande repercussão da invenção da CT foi devido as suas 

propriedades de avaliação de tecidos, até então difícil de serem demonstradas 

possibilitando três grandes vantagens sobre as radiografias convencionais: a 

não sobreposição de imagens, a habilidade de se distinguir objetos de 

densidade semelhantes e o fornecimento de dados digitais, que permitem 

grande flexibilidade no processamento, análise e arquivamento de informações 

(COHENCA et al., 2007). A característica mais relevante, porém, é o fato de se 

ser livre de distorção (PETERS et al., 2000). 

O prefixo grego tomo significa “corte” ou “seção”, desta forma 

tomografia é a técnica para se cortar, de modo virtual, o espécime, utilizando a 

energia dos raios X para se revelar os detalhes interiores. Cada corte da 

imagem em CT é chamada de slice (fatia) e corresponde a certa espessura do 

objeto escaneado. A imagem formada é representado por uma escala de cinza 

que irá permitir a informação do objeto corresponde à atenuação dos raios X e 

reflete a proporção de raios dispersos ou absorvidos à medida que passam por 

cada voxel1. Esta atenuação depende primariamente da energia dos raios X, 

assim como da densidade e do número atômico do objeto escaneado 

(KETCHAM & CARLSON, 2001). 

Da mesma forma que uma imagem bidimensional é dividida em pixels, 

a imagem tomográfica (tridimensional) é dividida em voxels. Essencialmente, 

um voxel na CBCT é um pixel tridimensional isotrópico, ou seja, uma figura de 

lados geométricos iguais, permitindo assim que um objeto seja medido de 
                                                            
1  Voxel:  elemento  de  volume  que  representa  um  valor  em  uma  grade  regular  no  espaço 

tridimensional. É análogo ao pixel, que representa os dados de imagem bidimensional (plana). 
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maneira precisa em diferentes direções (COTTON et al., 2007); além de a 

possibilidade de todo o volume poder ser reorientado em cortes, sem 

distorções, de acordo com o que se deseja avaliar, ou seja, o parâmetro de 

estudo (SCARFE et al., 2006). 

A CBCT foi elaborada a partir de algoritmos (sequência de 

procedimentos computacionais) que possibilitaram a aquisição da imagem 

tomográfica por meio de dados coletados com um feixe de radiação em forma 

de cone, de largura suficiente para abranger toda a região de interesse, e com 

auxílio de um detector plano. Sendo, desta forma, diferente do princípio 

clássico de aquisição da tomografia espiral que se baseia em um feixe de 

aquisição em forma de leque (CAVALCANTI, 2010). 

TACHIBANA & MATSUMOTO (1990) estudaram a aplicação da CT em 

Endodontia concluindo que a reconstrução tridimensional era possível. A 

resolução utilizada na época era de 0,6 mm (ou 600 µm) e não possibilitava 

uma análise detalhada das estruturas da anatomia dentária interna. 

GAMBILL et al. (1996) avaliaram dois sistemas de instrumentação 

endodôntica utilizando a tecnologia de CT, utilizando aparelho que oferecia um 

tamanho de pixel de 1,5 mm. Empregando como parâmetros de comparação o 

transporte do canal, a remoção de dentina, o tempo de instrumentação e a 

qualidade do preparo, verificando qual sistema produziu preparos mais 

centralizados e circulares, este estudo concluiu que o método é passível de 

repetição e não invasivo, sendo indicado ao estudo de certos aspectos da 

instrumentação endodôntica. 

 

2.4.1. Microtomografia computadorizada (µCT) 

A microtomografia computadorizada é uma técnica de ensaio não-

destrutivo que combina o uso dos raios-X obtidos por tubos de alta potência 

com computadores adaptados para processar grande volume de informação e 

produzir imagens com alto grau de resolução. A µCT tem sido especialmente 

desenvolvida para a inspeção de pequenas estruturas, tendo o mesmo 

principio da CT. Entretanto algumas adaptações foram realizadas para permitir 
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uma melhora na resolução espacial (RICARDO, 1988; LOPES et al., 1997; 

OLIVEIRA, 2012). 

Dentro do aparelho de µCT existem dois componentes principais fixos, 

em uma relação simples e direta, posicionados em extremos opostos: o tubo 

de raios-X e um detector, permitindo a colocação de filtros em frente à fonte de 

raios-X e/ou detector. A haste para alocação do corpo de prova se encontra 

entre o tubo e o detector, e pode realizar tanto um giro de 360˚ quanto de 180˚. 

Com esta configuração as projeções podem ser feitas com menos vibrações, 

além de obter um número maior de projeções, permitindo uma melhora na 

resolução (OLIVEIRA, 2012). 

A cada passo de rotação (determinado grau de giro) o aparelho 

adquire uma ou mais imagens-base, tendo ao final do processo, diversas 

imagens sob diferentes ângulos e perspectivas. Este grau de giro é 

determinado ao se inserir os parâmetros de aquisição. Ao término do giro, 

essa sequência de imagens-base (raw data) é reconstruída em um 

computador acoplado ao microtomógrafo (COHENCA et al., 2007; PATEL et 

al., 2009). Nesta tecnologia, todos os algoritmos são computados e somente 

após toda aquisição são reformatados em imagens (VANNIER, 2003). 

Existem duas configurações geométricas possíveis nos aparelhos de 

µCT. A mais comum é a mesma encontrada nos equipamentos médicos de TC 

em que o paciente permanece “imóvel” enquanto o conjunto fonte de raios X e 

detector se movem sincronizadamente durante o escaneamento. A grande 

parte dos equipamentos para investigação in vitro existentes em laboratório 

utiliza uma configuração diferente em que o objeto a ser inspecionado gira em 

torno de seu eixo z e o conjunto fonte-detector permanece imóvel. Algumas 

vantagens podem ser obtidas nesse tipo de configuração, uma vez que não há 

limitação de dose de radiação durante o escaneamento, já que se trata de 

inspeção in vitro, e há apenas o movimento do espécime. Dessa forma, podem 

ser utilizadas fontes de raios X mais potentes (com maiores energias e 

consequentemente com maior poder de penetração) e menores tamanhos 

focais dos tubos de raios X, o que fornece uma melhor resolução espacial 

(KETCHAM & CARLSON, 2001; LIMA, 2002; LIMA, 2006). 
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A redução no diâmetro do foco no tubo de raios-X, é um atributo muito 

importante do ensaio de μCT, pois quanto menor for esse parâmetro melhor 

será a focalização das estruturas inspecionadas, pois está relacionada com a 

qualidade da imagem adquirida. O tamanho do foco pode variar desde 4 a 1 

mm (foco normal) até 100 a 1 μm (micro foco), passando pelas dimensões de 

1 a 0,1 mm (minifoco) (LIMA, 2002). Os tubos de raios X microfoco, por 

possuírem um tamanho focal pequeno, apresentam mais outras duas 

vantagens que são: uma alta produção de radiação e uma boa estabilidade na 

energia máxima (NABEL et al., 1986). 

A resolução espacial fornece a capacidade do sistema tomográfico em 

conseguir o melhor reconhecimento possível das características do corpo de 

prova. Este parâmetro operacional é afetado pela precisão do sistema 

mecânico de µCT e pelo algoritmo de reconstrução (LIMA, 2002). Ao 

considerar a resolução espacial de um sistema, devemos considerar um 

aspecto conhecido como nitidez. Nitidez representa a capacidade que um 

sistema tem em definir a borda do objeto, e é avaliada de acordo com o 

borramento gerado na imagem em um sistema (KETCHAM & CARLSON, 

2001; ROMANS, 2013). O borramento pode ser causado por fatores 

extrínsecos, tais como o movimento do paciente, o que não ocorre na 

microtomografia, pois o objeto de estudo é estático; ou pode resultar de fatores 

intrínsecos à técnica radiográfica, uma vez que a interação da radiação com a 

matéria ocorre de forma probabilística. Entretanto, é importante se ter em 

mente que como a resolução é determinada primariamente pelo sistema de 

detecção, é possível obter uma melhor resolução espacial para as amostras 

com uma menor dimensão da seção transversal através do aumento da 

distância entre a amostra e a fonte de raios X. 

A Figura 3 apresenta um esquema didático da geometria envolvida no 

processo de borramento, também conhecido como penumbra geométrica, de 

forma que esse efeito é um problema normalmente encontrado nos sistemas 

de raios X convencionais, cujo foco é da ordem dos milímetros. Nessa figura, 

os raios-X são atenuados por uma amostra que está representada no detector 

a partir de “d” até “e”. À direita de “f” não há atenuação pela amostra, mas a 
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intensidade dos raios-X acaba sendo quantificada. Entre “e” e “f” somente 

parte dos raios-X serão atenuados. Isto é chamado de intervalo de penumbra 

e esta transição do máximo de atenuação para nenhuma atenuação, cria um 

borramento na imagem. Em resumo, reduzindo o tamanho do foco reduz-se 

também a penumbra, assim como o borramento. 

 

 

Figura 3 - Ilustração do efeito do tamanho do foco na qualidade da imagem (OLIVEIRA, 2012). 
 

 

Desta forma, haverá um ganho na qualidade da imagem, pois as 

características que determinam uma melhora na imagem são: nitidez (clareza 

da imagem) e contraste (reconhecimento entre as diversas estruturas da 

imagem ou os diferentes tons de cinza da imagem). A nitidez da imagem está 

ligada a desfocagem geométrica (penumbra) e à ampliação da imagem; já o 

contraste está relacionado com o coeficiente de atenuação. Pode-se entender 

então que quanto menor o diâmetro do tubo de raios-X, menor será a 

desfocagem geométrica e, portanto, melhor será a qualidade da imagem. A 

vantagem de tamanha alta resolução é uma melhor identificação das 

pequenas estruturas, resultando em uma melhor exposição de pequenos 

istmos, comunicações intercanais, canais acessórios e múltiplos forames 

apicais (VERMA & LOVE, 2011). 
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2.4.1.1. Resolução espacial e a influência do tamanho do pixel 

Toda imagem digital é mostrada em forma de uma matriz (N x M), 

sendo o elemento de imagem formado pela interseção das linhas e colunas 

denominado pixel (forma derivada da expressão “picture element”). Quanto 

maior o número de linhas e colunas melhor será a resolução da imagem 

(KETCHAM & CARLSON, 2001).  

Para criar uma imagem, o sistema deve segmentar os dados brutos 

(raw data) em seções pequenas, sendo a matriz uma grade utilizada para 

quebrar os dados em linhas e colunas de quadrados pequenos. Cada 

quadrado é um elemento de imagem, um pixel. O tamanho da matriz refere-se 

à quantidade de pixels que estão presentes na rede. A matriz 1024x1024 terá 

1024 pixels ao longo das linhas e 1024 pixels para as colunas. Portanto, o 

tamanho da matriz é um dos fatores que controlam o tamanho do pixel 

(ROMANS, 2013). 

Cada pixel tem uma largura X e um comprimento Y. O pixel é a menor 

unidade bidimensional de uma imagem digital. Tendo em vista que cada pixel 

representa um pedaço da imagem, quanto menor o pixel (e, portanto mais 

pixels de mesmo tamanho), melhor será a definição da imagem. Seu valor 

representa uma quantidade proporcional à atenuação dos raios X após 

interagirem com o objeto e serem registrados pelo detector. Para cada valor do 

pixel designa-se um valor de cinza que é proporcional a densidade do material 

inspecionado, ponto a ponto, formando-se assim imagens com diferentes tons 

de cinza, que por sua vez, correspondem as diferentes densidades dos 

material. Se um objeto ou parte deste, um poro ou um canalículo do SCR, for 

menor do que um pixel, sua densidade será calculada como a média das 

informações do objeto restantes no espaço do pixel. Este fenômeno é referido 

como “Partial Volume Effect” (efeito do volume parcial) ou “Volume Averaging” 

(nivelamento de volume), resultando em uma imagem menos precisa 

(ROMANS, 2013). 

Quanto maior o pixel, mais provável que diferentes objetos estejam 

contidos dentro de um mesmo pixel, sendo o valor deste, uma média de seu 

volume. Uma vez que nenhum objeto menor que um pixel pode ser 
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apresentado com precisão devido à média de volume, o tamanho do pixel 

afeta a resolução espacial. Desta forma, quando os pixels são menores, é 

menos provável que eles contenham diferentes objetos e densidades, 

portanto, diminuem a probabilidade do Partial Volume Effect, melhorando a 

resolução espacial. Uma vez que nenhum objeto menor do que um pixel pode 

ser acuradamente exibido devido à média de volume (e o tamanho da matriz 

influencia o tamanho do pixel), segue-se que o tamanho da matriz afeta a 

resolução espacial (ROMANS, 2013).  

O tamanho do pixel, nos estudos que utilizaram μCT na avaliação do 

SCR, sofreu mudanças desde os primeiros estudos. Os primeiros aparelhos de 

μCT permitiam um tamanho de pixel de 127 µm (NIELSEN et al., 1995). Ao 

longo dos anos, com a melhora tecnológica, o tamanho do pixel, assim como o 

tempo de aquisição/reconstrução diminuíram e, em 1999, RHODES et al. já 

apresentavam imagens com resolução de 81 µm, seguido dos estudos de 

PETERS et al. (2001) e GEKELMAN et al. (2009) com 34 µm, SOMMA et al. 

(2009) 19,1 µm e PAQUÉ et al. (2010) 10 µm. 

A vantagem destas resoluções espaciais tão altas é a ótima qualidade 

das imagens geradas, resultando em imagens mais nítidas de pequenos 

istmos, conexões entre canais, canais acessórios e múltiplos forames apicais 

(VERMA & LOVE, 2011). 

A resolução espacial, portanto, afeta diretamente resultados de 

estudos, como visto no trabalho de PETERS & PAQUÉ (2011), que 

compararam a quantidade de área tocada do canal principal por diferentes 

sistemas de instrumentação, em diferentes resoluções. Este estudo mostrou 

que quando foi utilizado um pixel de 20 µm, apresentava-se como 25,2% de 

área do canal não tocada, mas quando se recalculou a mesma área com pixel 

de 34 µm, o resultado foi de 38,8% de área não tocada pelos instrumentos 

(PETERS & PAQUÉ, 2011). 

  

2.4.1.2. - Microtomografia em Endodontia 

No início da década de 90 a CT despertou o interesse de 

pesquisadores no campo da Endodontia. Entretanto, a resolução dos 
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tomógrafos era pequena para análises do SCR. Com o desenvolvimento da 

µCT, além da resolução de imagem, ferramentas tridimensionais em 

imaginologia e ferramentas de manipulação e aprimoramento de imagens, 

possibilitaram um maior conhecimento da morfologia do dente, assim como a 

visualização da área de interesse em volume tridimensional (VERMA & LOVE, 

2011). 

Visto que o tecido dentário é composto por tecidos com diferentes 

densidades, tornou-se possível o uso da técnica de µCT em odontologia 

(NIELSEN et al., 1995), sendo utilizada para avaliação do preparo de canais 

radiculares em experimentos endodônticos há mais de uma década, 

permitindo uma avaliação quantitativa, qualitativa e em três dimensões, do 

desempenho de vários sistemas e técnicas de instrumentação e obturação, 

além do estudo da anatomia interna. Os diversos estudos vistos na literatura 

diferem apenas pelo tipo de aparelho de µCT, pela resolução espacial e pelo 

software de avaliação das imagens adquiridas (PETERS & PAQUÉ, 2011). 

Desta forma, a µCT, por permitir a reconstrução tridimensional a partir 

de dados em escala micrométrica, vem aumentando a popularidade e o valor 

do método (GAO et al., 2009). 

Previamente à introdução desta técnica, os parâmetros de estudo 

somente poderiam ser avaliados de maneira individual, não sendo possível a 

avaliação de diversos parâmetros no mesmo espécime já que cada parâmetro 

necessitava da destruição do espécime. Com isto, perdiam-se todos os dados 

junto à destruição do espécime, não permitindo assim o estudo de outros 

parâmetros no mesmo espécime (NIELSEN et al., 1995). 

A precisão e reprodutibilidade da µCT foram avaliadas por PETERS et 

al. (2000, 2001) demonstrando a habilidade da µCT em visualizar 

características morfológicas do canal radicular de maneira precisa, detalhada e 

sem a destruição do dente, fornecendo dados reprodutíveis e mensuráveis em 

três dimensões (RHODES et al., 1999). 

Com a utilização desta tecnologia, a análise do SCR pode ser feita 

tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Tanto a anatomia interna 



38 

 

 

como a externa podem ser demonstradas e analisadas simultaneamente ou 

em separado, assim como suas relações (SOMMA et al., 2009). 

NIELSEN et al. (1995) instrumentaram e obturaram molares superiores 

calcificados, avaliando alguns parâmetros, como: a possibilidade do uso desta 

ferramenta para o estudo da morfologia interna e externa, sem a destruição do 

espécime; a possibilidade de se mostrar mudanças na área de superfície e 

volume tecidual através do tempo; a habilidade de se obter áreas e volumes 

após a instrumentação ou obturação; assim como a capacidade de avaliação 

do transporte do canal após a instrumentação e a obturação. Neste trabalho o 

tamanho do pixel foi de 127 µm e abriu a possibilidade da investigação e 

estudo de calcificações patológicas, dentina regular e irregular. Não sendo 

possível, entretanto, o estudo da anatomia apical, tão importante para o 

sucesso da terapia endodôntica devido à baixa resolução obtida à época. 

RHODES et al. (1999), compararam a precisão da µCT com voxel 

cúbico e resolução isotrópica de 81 µm, com imagens fotográficas de 

resolução de 25 µm. Verificaram uma correlação altamente significativa entre 

os dois métodos, concluindo que a µCT é precisa para a utilização em 

experimentos endodônticos. Neste trabalho, o autor utilizou a subtração de 

imagens verde-vermelho, demonstrando claramente em quais áreas do SCR a 

dentina foi removida durante a instrumentação. Estas imagens puderam ser 

utilizadas para medir o transporte do canal em diferentes técnicas de 

instrumentação, qualitativamente e quantitativamente (RHODES et al., 1999). 

PETERS et al. (2000) propuseram o estudo da curvatura do canal 

radicular através da conexão do centro de gravidade de cada fatia da µCT, ao 

longo do eixo “z”. Pôde-se assim estudar dois parâmetros: o ângulo e o raio de 

curvatura da raiz.  

PAQUÉ et al. (2010) avaliaram a anatomia original do terço apical dos 

canais de molares superiores e sua relação com primeiro instrumento 

endodôntico que se ajustou ao comprimento de trabalho, por sensação tátil. 

Os autores observaram que a sensação de ajuste percebida não correspondeu 

a um ajuste anatômico real, devido à complexidade da anatomia radicular. 
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PETERS & PAQUÉ (2011) analisaram as propriedades de modelagem 

da SAF (Self-Adjusting File) em 20 molares superiores através da µCT, 

utilizando um pixel de tamanho de 20 µm. O estudo demonstrou que o preparo 

realizado por estes instrumentos resulta em canais circunferenciais, 

homogêneos e com pouco transporte (PETERS & PAQUÉ, 2011).  

GAO et al. (2009) propuseram um framework para utilização em 

software gratuito, de avaliação e manipulação das imagens tomográficas, o 

que possibilitaria realizar a instrumentação virtualmente, além de simular a 

utilização de instrumentos, como por exemplo, o Kit Masseran para remoção 

de instrumentos fraturados, assim como procedimentos clínicos, selecionando 

os melhores instrumentos e técnicas, além de avaliar a relação risco/benefício 

de cada um antes da remoção de instrumentos fraturados. Os autores expõem 

as possibilidades de avaliação da espessura dentinária após o preparo, 

quantifica as características da anatomia interna e externa através de uma 

escala de interpretação intuitiva, baseada em escala de cores, que facilita a 

interpretação. O software também permite a simulação do risco de perfuração 

e mostra a espessura dentinária após a instrumentação.  

A grande evolução da µCT, já vista em alguns trabalhos recentes, 

mostra a mudança na forma de avaliação de imagens tomográficas. Muitos 

trabalhos avaliam com ferramentas lineares imagens tridimensionais, não 

extraindo desta forma todo potencial de informações. Este paradoxo está 

sendo superado com a utilização de cores que codificam a espessura 

dentinária de forma intuitiva, abrindo-se novas possibilidades de avaliação e, 

consequentemente, de resultados (GAO et al., 2009). 

Através da avaliação da seção transversal dos canais de 20 molares 

superiores, através da µCT, demonstraram que os canais DV e P são 

circulares em comparação ao MV. Neste mesmo estudo, foi visto que os 

canais MV e MP foram considerados canais ovais longos na maior parte dos 

espécimes (PETERS et al., 2001). 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O tratamento endodôntico dos canais da raiz MV de molares 

superiores representa um desafio clínico devido às variações que podem ser 

observadas neste acidente anatômico. Dados relativos ao número de canais, 

suas interações e número de forames, são cruciais para um adequado manejo 

clínico desta raíze de forma a favorecer o sucesso do tratamento endodôntico. 

Há relatos na literatura que sugerem importantes diferenças regionais 

nas características anatômicas do SCR e não há dados precisos sobre a 

população Brasileira quanto à morfologia da raiz MV de molares superiores. 
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4. HIPÓTESE 

 

O estudo da anatomia interna das raízes MV de uma amostra da 

população Brasileira deve comprovar a diversidade anatômica mostrada por 

estudos anteriores de outros países devido à diversidade étnica presente 

nesta região. 
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5. PROPOSIÇÃO 

 

Objetivo Geral: 

1. Analisar qualitativamente a morfologia interna da raiz mésio-vestibular 

dos molares superiores de dentes extraídos de uma população da 

Cidade do Rio de Janeiro, utilizando a microtomografia 

computadorizada. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Classificar a anatomia dos espécimes do estudo de acordo com a 

classificação proposta por WEINE et al. (1969) e VERTUCCI (1984). 

2. Quantificar o número de canais acessórios nos diferentes terços da raiz. 

3. Quantificar o número de forames apicais, classificando a morfologia 

interna do terço apical em uma das seguintes situações: 

- Término em delta apical; 

- Término em canais reticulares e  

- Término em forame principal com canais acessórios.  

4. Quantificar o número de orifícios de entrada de canais ao nível da 

câmara pulpar. 

 

 



43 

 

 

6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Seleção e preparo da amostra 

Tendo sido o estudo aprovado pelo Comitê de Ética da mesma 

instituição, foram utilizados 120 molares superiores humanos extraídos, com 

rizogênese completa e estrutura radicular hígida, independente de serem 

primeiro ou segundo molares.  

Os dentes foram obtidos no Banco de Dentes da Faculdade de 

Odontologia da Universidade Estácio de Sá, desta forma, a idade, sexo e raça 

dos pacientes, assim como o que motivou a extração do elemento, são 

desconhecidos.  

Foram utilizados no estudo dentes que apresentaram tanto coroa 

intacta quanto não hígida. Somente dentes com a raiz MV livre, ou seja, 

separada da MD e P foram utilizados no estudo. 

Todo tecido mole aderido e cálculos dentários foram removidos com a 

utilização de curetas periodontais e solução de hipoclorito de sódio a 2,5%. 

Foi realizado o acesso coronário com brocas diamantadas em alta 

rotação, mas nenhum instrumento foi introduzido nos canais radiculares para 

que não houvesse qualquer interferência na anatomia original dos mesmos.  

Os espécimes foram numerados de 1 a 111, já que nove amostras 

foram perdidas na manipulação, e estocados a seco em recipientes unitários, 

juntos as suas respectivas bases acrílicas (foi confeccionada uma base de 

resina acrílica para cada espécime ser posicionado no interior do aparelho de 

µCT). 

Para aquisição das imagens foi utilizado o microtomógrafo 

Skyscan 1173 (Bruker Co., Kontich, Bélgica) pertencente ao Laboratório de 

Instrumentação Nuclear (LIN) do PEN/COPPE/UFRJ (Programa de 

Engenharia Nuclear/Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia/Universidade Federal do Rio de Janeiro). Esse 

equipamento possui um tubo de raios-X microfocado com ânodo de 

tungstênio, tamanho focal ≤ 5µm e potência de 8 W, podendo ser calibrado 

para operar desde 40 kV até 130 kV. O detector utilizado é do tipo flat panel 
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podendo operar com tamanhos de matrizes de até 2240x2240 pixels, sendo 

um dos mais modernos empregados em aparelhos de µCT (MACHADO, 

2012). 

 

6.2 Aquisição das imagens 

Anteriormente a aquisição, os espécimes foram imersos por 30 

minutos em solução de soro fisiológico, sendo então levados, ainda úmidos, ao 

µCT. Imediatamente após a aquisição foram recolocados nos respectivos 

recipientes de estoque. 

No interior do µCT, o espécime era posicionado sobre um dispositivo 

de alumínio e mantido em posição através de uma base individual de resina 

acrílica de acordo com estudos anteriores (PETERS et al., 2000; SOMA et al., 

2009). A base de resina acrílica é ligada ao dispositivo de alumínio do 

aparelho por encaixe macho-fêmea em forma de “T”.  

Uma vez posicionados no interior do µCT, iniciava-se a aquisição com 

energia de 70 kV, corrente de 114 µA e filtro de alumínio de 1,0 mm de 

espessura. Utilizou uma matriz de 1024 x 1024 pixels, o que forneceu um 

tamanho de pixel igual a 14,8 µm. As amostras foram rotacionadas a 360˚, 

cada passo de 0,30˚, e a cada imagem foi tomada uma quantidade de cinco 

frames era tomada com random moviment (movimento aleatório) igual a 10. 

Esse último parâmetro possui a vantagem de minimizar artefatos da imagem 

devido a possíveis movimentos da amostra. Desta forma, o tempo de 

escaneamento médio foi de 30 minutos por amostra. Esse tamanho de pixel 

corresponde a uma resolução espacial de 21,39 µm, de acordo com a norma 

EN14784-1 (EUROPEAN STANDARD, 2004).  

As projeções bidimensionais das imagens foram arquivadas em 

formato 16 bits-TIFF e utilizadas para a reconstrução.   
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6.3 Reconstrução tridimensional 

 

A etapa seguinte à aquisição consistiu na reconstrução das secções 

transversais a partir das imagens das projeções angulares. Utilizou-se para 

isto o software NRecon 1.6.5.8 (Bruker Co.), baseado no algoritmo 

(FELDKAMP, 1989), aplicando-se Ring Artifact de 9; Beam Hardening de 40%, 

Smoothing de 1 e intervalo de coeficiente de atenuação variando de 0,0021 a 

0,0533 mm-1. Uma explicação detalhada de cada um dos parâmetros de 

reconstrução pode ser encontrado em outros trabalhos (MACHADO, 2012; 

OLIVEIRA, 2011). As imagens foram salvas em formato bitmap (BMP). 

 

 

Figura 4 - Imagem em tons de cinza após reconstrução, visualizada no software DataViewer 
(Bruker Co., Kontich, Bélgica), referente ao dente n° 14. 

 

6.4 Processamento e análise das imagens 

Através do software CTAn® (Bruker Co., Kontich, Bélgica), foi 

escolhido um volume de interesse (VOI) cilíndrico, começando no intervalo 

entre a primeira fatia axial, que apresenta a separação entre os canais mésio-

800µm
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vestibulares e disto-vestibulares, e a primeira fatia após o término do ápice da 

raiz MV (PETERS et al., 2000). 

A primeira etapa após a definição do VOI é chamada de binarização. 

O processo consiste em separar a toda a imagem reconstruída em duas 

regiões (branco e preto) a partir de um ponto de corte que também pode ser 

chamado como nível de limiar (threshold-TH). Essas regiões são 

representadas por pixels brancos e pretos, sendo definido como pixel preto 

qualquer pixel com intensidade menor ou igual a ponto de corte (o valor de 

TH), e branco qualquer pixel com intensidade maior que o ponto de corte. Para 

tal, foi utilizado o Método Otsu (NOBUYUKI, 1979) personalizando o valor de 

TH para cada amostra, visto que o grau de atenuação da dentina não é igual 

em todos os dentes, aperfeiçoando assim a segmentação. 

Após a binarização foi utilizada uma ferramenta de processamento de 

imagem chamada de shrink-wrap, que define o volume do VOI como sendo 

exatamente a borda do objeto analisado. Nesta etapa, os pixels brancos 

representam a matriz dentinária enquanto os pixels pretos, os vazios, ou seja, 

o sistema de canais radiculares.  

Após o procedimento de quantificação, as imagens então foram 

gravadas em arquivos *.BMP e os programas CTVol® (Bruker Co., Kontich, 

Bélgica) e CTVox® (Bruker Co., Kontich, Bélgica) foram utilizados para a 

realização dos modelos 3Ds.  

As avaliações das imagens foram realizadas por três observadores, 

sendo que dois realizaram a avaliação e categorização das raízes segundo a 

classificação proposta por WEINE et al. (1969) e VERTUCCI (1984) e a 

qualificação e quantificação do número de canais acessórios nos diferentes 

terços. Em caso de divergência de opinião entre estes dois primeiros 

observadores, o terceiro observador definiria a classificação que mais lhe fazia 

sentido entre as duas opiniões.  

Uma observação importante diz respeito aos espécimes que não se 

enquadraram nas classificações propostas por WEINE et al. (1969) e 

VERTUCCI (1984). Estes foram nomeados de acordo com a proposta 

numérica de PINEDA & KUTTLER (1972) e classificados como 
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“inclassificáveis” (VERMA & LOVE, 2011). A qualificação e quantificação dos 

forames apicais foi realizada através das imagens reconstruídas sem o 

processo de binarização, através dos softwares CTVox® e DataViewer®. O 

número de canais acessórios e forames foram descritos por numeral arábico, 

sendo o término apical classificado em: forame único, múltiplo, em deltas ou 

reticulares, de acordo como proposto por DE DEUS (1992). 

 A raiz foi dividida em três terços: Cervical, Médio e Apical; sendo o 

comprimento de cada “terço” definido no software CTAn®, dividindo o número 

de fatias da amostra por três. 

  

6.4.1 Definições utilizadas 

Canais acessórios foram definidos como qualquer ramificação do 

canal radicular que se comunica com a superfície externa - Figura 5 

(VERTUCCI, 2005). 

 

Figura 5 - Imagem exemplificando a definição utilizada para canais acessório no terço cervical 
de um mesmo espécime em relação a morfologia externa (a) e interna em separado (b). Em 

(c), três canais acessórios em terço médio. 

(a)

(b) (c)
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O número de forames apicais presentes foi definido como término 

circular ou oval, como um funil ou cratera, que marca o término do canal 

cementário com a superfície externa - Figura 6 (VERTUCCI, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Número de forames apiacais visualisados, sendo 4 em (a); 1 em (b); 3 em (c); 5 em 
(d); 2 em (e); e 3 em (f). 

(d)(a) 

(b) 

(c) 

(e)

(f)
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Deltas apicais foram definidos como um complexo de ramificações, 

localizado próximo ao ápice anatômico, em que o canal principal não pôde ser 

discernível - Figura 7 (VERTUCCI, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Deltas apicais visualisados tanto em imagens de sua relação com o morfologia 
externa em (a), (b) e (c); quanto do SCR em separado em (d), (e) e (f). 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d)

(e)

(f)
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Canais Reticulares foram definidos como o resultado do 

entrelaçamento de três ou mais canais que correm quase paralelamente, por 

meio de ramificações do intercanal, apresentando aspecto reticulado (DE 

DEUS, 1992). PINNEDA (1973) propôs classificação em seis grupos, 

baseando-se nos estudos de PINEDA & KUTTLER (1972), porém removeu o 

grupo “1-2-1” e incluiu o grupo de número 6, relativo a canais reticulares - 

Figura 8.  

 

 

Figura 8 – Canais reticulares do dente 106 visualizados tanto em imagens de sua relação com 
a morfologia externa em (a); quanto do SCR em separado em (c). Dente 71 em (b) e dente 24 

em (d). 

(a)  (b)

(c) 
(d)
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Classificação 

Nas Tabelas 2 e 3 estão dispostos os dados relativos à classificação 

do SCR em relação às classificações propostas por WEINE (1969) e 

VERTUCCI (1984), respectivamente, a partir da análise tridimensional nos 

softwares CTVox® e DataViewer®. Revelam que 45,05% e 63,06% das 

amostras puderam ser classificadas, e 54,95% e 36,94% das amostras não se 

enquadraram nas classificações de WEINE (1969) ou de VERTUCCI (1984), 

respectivamente.  

 

 

Tabela 2: Distribuição das amostras (n = 111) de acordo com a classificação proposta por WEINE 

(1969), para a configuração dos canais na raiz mésio-vestibular de molares superiores. 

 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Inclassificáveis 

20  5  9 16 61 

18,02% 4,5%  8,11% 14,41% 54,95% 

 

 

Tabela 3: Distribuição das amostras (n = 111) de acordo com a classificação proposta por VERTUCCI 

(1984), para a configuração dos canais na raiz mésio-vestibular de molares superiores 

 

Tipo 

I 

Tipo 

II 

Tipo 

III 

Tipo 

IV 

Tipo 

V 

Tipo 

VI 

Tipo 

VII 

Tipo 

VIII 

Inclas-

sificáveis 

20 5 9 9 16 7 4 0 41 

18,02% 4,5% 8,11% 8,11% 14,41% 6,31% 3,6% 0% 36,94% 
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Figura 9 – Gráfico demonstrando a distribuição das amostras de acordo com a proposta de 

WEINE (1969). 

 
Figura 10 – Gráfico demonstrando a distribuição das amostras de acordo com a proposta de 

VERTUCCI (1984). 

18,02%

4,50%

8,11%

14,41%

54,96%

Classificação Weine et al. (1969)

Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Inclassificáveis

18,02%

4,50%

8,11%

8,11%

14,41%6,31%
3,60%

0%

36,94%

Classificação VERTUCCI (1984)

Tipo I Tipo II Tipo III

Tipo IV Tipo V Tipo VI

Tipo VII Tipo VIII Inclassificáveis
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 7.2 Canais Acessórios 

Canais acessórios foram quantificados nos diferentes terços, sendo o 

terço apical o que apresentou o maior número, com 57 canais acessórios 

distribuídos em 32 amostras. Esta distribuição não se deu de forma uniforme, 

havendo 17 espécimes com um canal acessório; 9 espécimes com 2 canais; 3 

com 3; 2 com 4; e, 1 com 5 canais acessórios. 

O terço médio apresentou 12 canais acessórios em 8 espécimes, 

sendo a amostra de número 24 a que apresentou 3 canais acessórios neste 

terço. As amostras 37 e 47 apresentaram dois canais e, as amostras 63, 70, 

75, 83 e 109 apresentaram um único canal acessório neste terço. 

O terço cervical foi o que apresentou o menor número, com 6 canais 

acessórios em 6 amostras, sendo elas as de número: 37, 47, 49, 66, 74 e 76. 

 

 
Figura 11 – Gráfico correlacionando o número de canais acessórios nos diferentes 

terços com o número de amostras que os continham. 
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7.3 Forames apicais, deltas e canais reticulares 

Independente do número de forames, a morfologia apresentada pelo 

canal radicular de alguns espécimes no terço apical foi classificada entre 

Deltas apicais e canais Reticulares. Desta forma, 14 das 111 amostras ou 

12,61%, apresentaram deltas apicais; e, 4 de 111 ou 3,6% dos espécimes 

apresentaram canais reticulares. 

 

 

Figura 12 – Gráfico da distribuição percentual das amostras de acordo com o número de 

forames que apresentam 

 

Tabela 4: Número e percentuais de forames apicais detectados nas raízes MV dos espécimes 

analisados. 

Quantidade 

de forames 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Incidência 

17 26 38 17 6 2 2 2 0 1 

15,32% 23,42% 34,23% 
15,32% 5,4% 1,8% 1,8% 1,8% 0% 0,9% 

Mais de 3 forames: 30 (27,03%) 

 

 

Quatorze amostras apresentaram em seu terço apical morfologias 

classificadas como deltas apicais, são elas as de nº: 6, 20, 26, 28, 33, 36, 45, 

64, 68, 75, 86, 89, 92 e 108, totalizando 12,61% (14) das amostras.  

15,32%

23,42%

34,23%

27,03%

Número de forames apicais

1 forame

2 Forames

3 Forames

>3 Forames
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Apenas quatro amostras (3,6%) apresentaram morfologias 

compatíveis com canais reticulares no terço apical, foram as de n˚: 24, 71, 106 

e 110. 

 

7.4 Números de orifícios de entrada 

O número de orifícios de entrada foi quantificado pela análise das 

imagens através dos softwares CTVox® e Dataviewer®, sendo que 54,05% (60) 

das amostras apresentaram um único orifício de entrada; 42,35% (47) 

apresentaram dois orifícios; e 3,6% (4) apresentaram três orifícios de entrada.  

 

  
Figura 13 – Gráfico da distribuição percentual das amostras de acordo com o número de 

orifícios de entrada que apresentam 

 

Figura 14 – Cortes axiais a nível de câmara pulpar  representativos de 1 orifício de entrada em 
(a); dois em (b); e três orifícios em (c). 

54,05%
42,35%

3,60%
Número de orifícios de entrada

1 Orificio

2 Orificios

3 Orificios

(a) (b) (c) 
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8. DISCUSSÃO 

 

A inabilidade de se reconhecer a presença e depois obturar todos os 

canais do SCR está altamente relacionada ao fracasso da terapia endodôntica 

(INGLE & BEVERIDGE, 1976), pois bactérias localizadas em ramificações, 

istmos, comunicações entre canais e outras irregularidades estariam 

protegidas da defesa imune do hospedeiro, da ação de antibióticos sistêmicos, 

assim como dos efeitos da instrumentação por limitações físicas, e da ação de 

irrigantes devidos às limitações de tempo (VERMA & LOVE, 2011). Desta 

forma, as bactérias presentes nas porções mais apicais do SCR teriam acesso 

aos tecidos perirradiculares e utilizariam os fluidos destes tecidos como fonte 

de nutrientes para manter sua viabilidade, levando à persistência da 

inflamação perirradicular e impedindo a cura (SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 

Por este motivo, o estudo da anatomia interna foi fortemente 

relacionado à formulação de procedimentos em Endodontia (GREEN, 1955), 

havendo ao longo dos anos o desenvolvimento de diversas técnicas para este 

estudo, gerando propostas de nomenclaturas e classificações (WEINE et al., 

1969; PINEDA & KUTTLER, 1972; DE DEUS, 1972; VERTUCCI, 1984). 

Entretanto, devido às diversas limitações apresentadas por estas técnicas há 

na literatura uma grande discrepância nos resultados relacionados à incidência 

de canais MP, e suas configurações, em molares superiores. 

Com o desenvolvimento da tecnologia micro-CT, surgiu a possibilidade 

de se estudar o SCR de maneira precisa, oferecendo dados reprodutíveis em 

três dimensões (RHODES et al., 1999), além de permitir a análise 

tridimensional tanto quantitativamente quanto qualitativamente, relacionando-

se a anatomia interna a externa de modo simultâneo ou em separado 

(SOMMA et al., 2009). 

Devido a sua escala micrométrica, as imagens deste estudo 

apresentam detalhes não vistos pelas técnicas anteriores (VERMA & LOVE, 

2011), e que justificariam os resultados de 54,95% das amostras não se 

enquadrarem na classificação proposta por WEINE (1969) e 36,94% para 

VERTUCCI (1984).  
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Percentuais em linha com os apresentados por VERMA & LOVE 

(2011), onde 40% das amostras não puderam ser classificadas por WEINE e 

30% por VERTUCCI; e por GU et al.(2011), que obteve 38,6% das amostras 

não classificáveis por Weine. KIM et al. (2013) em estudo em população 

Coreana, encontraram 29,2% e 17,7% de amostras não-classificáveis nas 

classificalções de Weine (1969) e Vertucci (1984), respectivamente. 

Esta diferença observada pode estar relacionada à resolução espacial 

utilizada, além da diferença étnica (CHANG et al., 2012). Diferença étnica 

visualizada na comparação entre estudo em população caucasiana que 

apresentou maioria de 42% no tipo II de Vertucci (SOMMA et al., 2008; 

VERTUCCI, 1984), enquanto que estudo em coreanos acusou prevalência 

(32%) de canais do tipo III (PARK et al., 2009). No presente estudo 

encontramos maior prevalência do tipo I de Vertucci, com 18,02% das 

amostras. 

Esta incidência pode ser justificada visto que a população brasileira 

possui como característica uma grande variedade étnica e racial. Desta forma, 

a implicação antropológica advinda deste estudo ajudará na fomentação de 

dados sobre esta população na literatura internacional, visto que não há na 

literatura estudos com tamanha precisão. 

Neste sentido, um fator relevante a ser considerado está relacionado 

ao tamanho da amostra utilizada neste estudo (111 amostras) e no estudo 

apresentado por KIM et al. (2013), de 101 dentes. Números acima do 

normalmente encontrado na literatura se comparado aos 20 dentes analisados 

por VERMA & LOVE (2011), além que trabalhos sobre anatomia em diferentes 

dentes que utilizaram 46 amostras para avaliação da curvatura (LEE et al., 

2006); 11 dentes para depressões radiculares (GU, 2009); Istmos foram 

avaliados com 10, 20 e 36 dentes para ENDAL et al. (2011), MANNOCI et al. 

(2005) e GU et al. (2009), respectivamente.  

A utilização de primeiros e segundos molares superiores é justificada, 

pois a diferença de incidência de canais MP em primeiro e segundo molares 

superiores não foi estatisticamente significativa (POMERANZ & FISHELBERG, 

1974; KULILD & PETERS, 1990; IMURA et al., 1998; STROPKO, 1999).  
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Desta forma, os resultados deste estudo corroboram a afirmação que 

a morfologia revelada de forma tão detalhada pela µCT tornaria difícil a 

classificação, de todas as configurações visualizadas, de acordo com as 

classificações previamente propostas (VERMA & LOVE, 2011; KIM et al., 

2012). Da mesma forma que uma correlação entre o número de orifícios e a 

configuração morfológica do canal não pôde ser feita, dificuldade esta, 

semelhante à relatada por VERMA & LOVE (2011). Neste sentido, conclui-se 

que as classificações propostas por WEINE (1969) e VERTUCCI (1984) não 

refletem plenamente as configurações apresentadas pela raiz MV de molares 

superiores através da µCT. 

A intenção demonstrada pelas propostas de WEINE (1969) e 

VERTUCCI (1984), de melhorar a previsibilidade de situações clínicas e 

cirúrgicas através da observação de radiografias em diferentes angulações, e 

com a consciência das possíveis combinações da morfologia interna 

propostas, era de que o endodontista poderia supor qual tipo de configuração 

estaria presente antes do início do tratamento (VERTUCCI, 1984), ditando o 

local inicial de acesso, as primeiras limas a ser utilizadas, o que contribuiria 

para uma abordagem racional, essencial para o sucesso da terapia (SLOWEY, 

1974).  

Este trabalho não teve o objetivo de estabelecer uma nova 

classificação, porém, parece ser interessante o desenvolvimento de 

classificações com a mesma intenção demonstrada por WEINE (1969) e 

VERTUCCI (1984), visto que a anatomia do canal radicular de cada dente tem 

certas características que comumente ocorrem, bem como inúmeros casos 

atípicos que podem ser mapeados, objetivando uma endodontia que ofereça 

tratamentos mais previsíveis, com maiores índices de sucesso (SLOWEY, 

1974).  

O estabelecimento desta classificação, entretanto, não seria 

interessante se relatada numericamente, como proposto por PINEDA & 

KUTTLER (1972), levando em consideração somente o número de canais 

visualizados. A descrição através de números, vastamente utilizada, é 

compatível com as técnicas bidimensionais até então conhecidas, porém, uma 
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classificação moderna deve ser proposta levando em consideração 

informações tridimensionais como: o formato do canal e sua relação com a 

raiz, nos diferentes terços; a relação entre morfologia interna e externa; o 

volume; a presença de septos e istmos, como proposto por GREEN (1973); 

assim como outros parâmetros tridimensionais como o grau de curvatura. 

Este pensamento tridimensional já foi relatado por SOMMA et al. 

(2009) que descreveram as características morfológicas da raiz MV quando 

esta apresentou somente um único canal. Em 67%, este aparece em forma de 

fita nos terços cervical e médio e tinha a tendência de se tornar circular nos 3-

4 mm apicais; enquanto que em 33% das amostras, a seção do canal se 

apresentava circular em quase toda sua extensão. Estas informações 

poderiam ser categorizadas como “padrões” pela micro-CT e relacionadas à 

morfologia externa vista nas imagens na tomografia clínica (CBCT). 

Durante todo a período anterior ao desenvolvimento da tomografia 

computadorizada, o estudo da radiografia foi considerado o passo mais 

importante na identificação de canais MP (WEINE, 1969), que poderiam 

apresentar duas características indicativas da sua presença: a imagem 

correspondente ao canal não se encontrar no centro da raiz e a visualização 

de uma sombra sutil ao longo do terço cervical (SLOWEY, 1974). Outra 

informação relevante seria quando o canal, em uma radiografia de incidência 

ortorradial, mostrasse um estreitamento súbito e marcante ou até mesmo 

desaparece, significando que naquele ponto, no plano vestíbulo-palatino, o 

canal se dividiria em dois. (PINEDA & KUTTLER, 1972). 

Porém, diferentemente da visualização radiográfica de bifurcações em 

canais de dentes como os incisivos inferiores, em raízes mesiais de molares 

inferiores e pré-molares superiores, a presença de dois canais na raiz MV de 

molares superiores, não necessariamente, pode ser determinada por 

diferentes angulações (WEINE, 1969).  

Outra forma de visualização de alto valor diagnóstico seria a 

radiografia de determinação do comprimento de trabalho, também conhecida 

como odontometria, com limas inseridas nos canais. Nestes casos, porém, a 
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asa do grampo de isolamento poderia ser projetada sobreposta à entrada do 

canal (WEINE, 1969; SLOWEY, 1974). 

Desta forma, mesmo que alguns autores defendam que o canal MP 

possa ser visto na radiografia inicial de tratamento, isto parece ser a exceção e 

não a regra (WEINE, 1969; SLOWEY, 1974). Fatores que contribuiriam para 

esta dificuldade seriam o pequeno calibre deste canal, sua proximidade ao 

canal principal (WEINE, 1969; SLOWEY, 1974), a sobreposição do espaço 

referente ao ligamento periodontal pela morfologia externa da raiz MV, além de 

imagens sugestivas de calcificações nos canais da raiz MV, que não seriam 

confirmadas clinicamente, e sim justificadas pela existência e sobreposição de 

dois canais (BEATTY, 1984).  

Assim, a dependência da visualização da configuração interna da raiz 

MV através de radiografias não parece ser a medida mais indicada, 

principalmente após o desenvolvimento da CBCT.  

Outra maneira de identificação do canal MV seria através da 

observação do assoalho da câmara pulpar, que poderia oferecer pistas da sua 

localização e configuração interna (SLOWEY, 1974; VERTUCCI, 1984). Neste 

sentido, verificamos neste trabalho que 42,35% das amostras apresentaram 

dois e 3,6% apresentaram três orifícios de entrada. Percentual abaixo do 

relatado por revisão sistemática que relatou a existência de orifícios 

secundários em 61% das raízes, em trabalhos in vitro (CLEGHORN et al., 

2006).  

Esta diferença de percentual pode ser devido à falta de definição, na 

literatura específica, entre a distinção de um canal em forma de fita a dois 

canais ligados por istmo. Esta definição se mostraria fundamental 

principalmente nos estudos através de técnicas como a radiográfica, clínica e 

a secção, em que calculariam o número de canais de acordo com o número de 

limas inseridas. Isto levaria a um erro já que um canal em fita poderia ter mais 

de uma lima inserida em seu leito e o istmo não seria identificado devido à 

limitada visualização se comparada à µCT, de escala micrométrica. 

Outro fato que deve ser levado em consideração é que 10% a 24% 

destes orifícios secundários não se estenderiam além do orifício principal e, 
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portanto, não levariam a um canal verdadeiro (STROPKO 1999; GÖRDUYSUS 

et al., 2001). Estes orifícios aparentes que não levam a um canal MP foram 

definidos como “orifícios com fundo” e têm importância clínica, pois a 

exploração de um orifício aparente demandaria tempo clínico e, 

principalmente, certo grau de risco na investigação (GÖRDUYSUS et al., 

2001). 

Neste trabalho, não relatamos a ocorrência deste tipo de orifício, 

porém, foi observado que algumas amostras apresentaram constrições e 

curvaturas que poderiam impedir a exploração através dos instrumentos 

endodônticos atuais, por limitação física. De qualquer forma, para que esta 

informação seja clinicamente significativa, é desejável saber quantos destes 

canais poderiam ser encontrados e tratados clinicamente (SLOWEY, 1974), 

pois mesmo a limpeza parcial do canal MP pode melhorar a probabilidade de 

sucesso (GÖRDUYSUS et al., 2001). 

NEAVERTH et al., em 1987, afirmaram: “Se aceitarmos o fato de que 

encontrar e obturar todos os canais é importante para o sucesso da terapia, 

por que então, muitos estudos relatam um alto grau de sucesso?” Os 

resultados deste estudo e de outros anteriores mostram que muitos canais 

provavelmente não estão sendo encontrados e os que estão, nem sempre 

devem estar sendo obturados adequadamente (NEAVERTH et al., 1987).  

O fato de neste estudo 42,35% das amostras apresentarem dois 

orifícios de entrada, somado a 81,08% apresentarem dois, três e ou até 

mesmo quatro canais, em algum trecho de sua raiz, deve ser confrontado ao 

índice de sucesso da terapia endodôntica. Em molares superiores este índice 

de sucesso tem sido relatado como sendo entre 88% e 91,18%, para primeiros 

e segundos molares respectivamente (SWARTZ et al., 1983). 

Primeiramente, deve-se considerar que este índice de sucesso 

reportado, através de revisões sistemáticas, provavelmente está 

superestimado (WU et al., 2009). Outros estudos relataram que as taxas 

médias de sucesso variaram de 68% a 85%, com base em critérios rigorosos, 

porém a qualidade dos fatores relatados que afetam o resultado dos 
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tratamentos não é ótima, havendo variação significativa entre os estudos (NG 

et al., 2007).  

Outro dado é que a média de pacientes que voltam para o 

acompanhamento tem sido de 52,7% (WU et al., 2009). NG et al. (2007), 

relataram que dos 15 estudos revisados, em que o acompanhamento foi de 

quatro anos ou mais, apenas um incluiu extrações e retratamentos na 

categoria de fracassos. Nos outros 14 estudos, extrações não foram 

mencionadas ou foram excluídas, enquanto os retratamentos simplesmente 

não foram mencionados. 

Outro fator que deve ser levado em consideração seria a utilização da 

radiografia periapical como parâmetro de sucesso e fracasso em todos os 

estudos desde 1922 (NG et al., 2007), sendo bem estabelecido que esta 

técnica tem valor limitado na avaliação da saúde periapical (BENDER & 

SELTZER. 1961; PAULA-SILVA et al., 2009). 

Deve-se ter em mente que a imagem radiográfica corresponde à 

projeção bidimensional de uma estrutura tridimensional. Lesões periapicais 

confinadas no osso esponjoso podem não ser detectadas em radiografias 

periapicais e, embora lesões de certas dimensões possam ser detectadas em 

regiões cobertas por uma fina espessura de osso compacto, lesões de mesmo 

tamanho poderiam não ser detectadas em regiões com espessura um pouco 

maior de osso compacto (BENDER & SELTZER, 1961). Desta forma, PAULA-

SILVA et al. (2009) relataram que em 75% dos casos em que se confirmou a 

cura através de radiografias periapicais, apresentavam de fato periodontite 

apical quando analisados através de cortes histológicos.  

Nos últimos anos, diversos trabalhos mencionam a superioridade da 

CBCT na detecção de doenças periapicais em comparação com radiografia 

periapical (WU et al., 2009), como o aumento de 34% a mais de lesões 

periapicais diagnosticadas pela CBCT em relação às radiografias (LOW et al., 

2008). 

ESTRELA et al. (2008) relataram que com uma base de dados de 888 

exames, totalizando 1508 dentes, em que de todos os exames em que a 

CBCT permitiu a identificação de lesão periapical, somente 54,5% também 
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foram diagnosticadas em radiografias periapicais. Por sua vez, PAULA-SILVA 

et al. (2009) relataram que em 30 casos onde se diagnosticou a redução da 

rarefação periapical, 80% apresentaram um aumento do tamanho em imagens 

CBCT. Este fato pode ser justificado, pois quando as lesões se expandem em 

osso esponjoso, frequentemente na direção lingual, esta só poderia ser 

revelada em imagens volumétricas ou tridimensionais. O diagnóstico de 

redução da imagem radiolúcida através de radiografias não garante que o 

processo de cura se iniciou (PAULA-SILVA et al., 2009). 

Com o desenvolvimento da tecnologia CBCT, um melhor entendimento 

do grau de sucesso da terapia endodôntica se torna possível (WU et al., 2009). 

Desta forma, o percentual de sucesso deve ser reavaliado em estudos 

longitudinais de longo prazo, utilizando a CBCT e critérios rigorosos, assim 

como deve haver rediscussões sobre a definição de fracasso e sucesso.  

Neste sentido, a ciência Endodôntica que sempre esteve altamente 

relacionada à radiologia bidimensional (NG et al., 2007) se encontra no início 

de sua era tridimensional, assim como já ocorreu com diversas áreas da 

Medicina. 

Portanto, com a visualização tridimensional proporcionada pela 

tomografia computadorizada, tanto clínica (CBCT), na identificação de 

“padrões” e índice de sucesso, quanto do SCR possibilitado pela µCT (in vitro), 

possibilitará um maior entendimento da real efetividade dos procedimentos 

atuais irá estimular o desenvolvimento de novas ideias e estratégias (WU et 

al., 2009), rediscutindo conceitos e finalidades no tratamento das doenças 

periapicais.  

Estes conceitos e finalidades do preparo endodôntico têm divergido 

consideravelmente em diferentes momentos do desenvolvimento da ciência 

endodôntica (SCHILDER, 1974). Da mesma forma, através dos anos, o 

preparo do canal radicular tem sido descrito de várias formas, que incluem 

“instrumentação”, “instrumentação biomecânica” e “instrumentação químico-

mecânica”. Cada termo tem algo a oferecer ao avanço do pensamento e 

prática endodôntica, tendendo a incluir o progresso conquistado a cada 

modificação introduzida (SCHILDER, 1974). Como definição, temos que a 
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Instrumentação é o ato de se manipular, com instrumentos específicos e de 

maneiras próprias, os espaços do canal radicular para a colocação de 

medicamentos ou obturação. A instrumentação biomecânica implicaria neste 

processo baseado em certos princípios biológicos, como por exemplo, a 

extensão deste preparo. Já a instrumentação químico-mecânica reconheceria 

o fato de que estes procedimentos poderiam ser facilitados enormemente com 

o uso de irrigantes químicos específicos (SCHILDER, 1974). 

As mudanças nos conceitos de preparos endodônticos e os métodos 

empregados nos procedimentos endodônticos continuam, em sua maior parte, 

não relacionados com a real anatomia do sistema de canais radiculares 

(SCHILDER, 1974). Trabalhos recentes quantificaram através da µCT, relatam 

que 37,8% (PETERS & PAQUÉ, 2011) e 40% (ZHAO et al., 2013) da 

superfície do canal não foi preparada por diferentes sistemas de 

instrumentação, na raiz mésio-vestibular de molares superiores. Este fato, se 

relacionado a não melhora das taxas de sucesso nos últimos quatro anos ou 

cinco décadas (NG et al., 2007), deve ser confrontado às melhorias 

tecnológicas nas áreas da instrumentação e obturação vistas no mesmo 

período, além da pouca evolução vista em estudos a respeito das substâncias 

químicas utilizadas.  

Desta forma, o papel da substância química como auxiliar também 

deveria ser repensado, já que os inúmeros forames visualizados nas imagens 

deste estudo, com suas diferentes morfologias, assim como os canais 

acessórios, forames apicais, canais em fita, istmos e comunicações, não 

seriam passíveis de limpeza mecânica.  

Neste sentido, este trabalho relata que somente 15,32% das amostras 

estudadas apresentaram um forame na raiz MV, e 24,42% dois. Este 

percentual somado daria que 39,74% das raízes poderiam se enquadrar, se 

considerado somente o número de saídas, nas classificações de WEINE 

(1969) e VERTUCCI (1984), que simplificaram a anatomia em quantos canais 

se deveria instrumentar e quantos cones de obturação utilizar. Com este 

pensamento, 61,26% dos canais que desembocariam nestes forames apicais 
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seriam limpos apenas por substâncias químicas, e nestes se incluiriam os 

deltas apicais e canais reticulares. 

Neste trabalho, como os espécimes foram posicionados sobre um 

dispositivo de alumínio e mantido em posição através de uma base individual 

de resina acrílica, torna-se possível, em um futuro estudo, demonstrar através 

da subtração de imagens verde-vermelho, quais áreas do SCR a dentina 

seriam atingidas com químicos durante a irrigação, qualitativamente e 

quantitativamente. Metodologia vastamente aplicada na avaliação de 

instrumentos e técnicas de instrumentação (RHODES et al., 1999; PETERS & 

PAQUÉ, 2011; ZHAO et al., 2013). 

Portanto, a técnica da µCT proporcionaria o teste de diferentes 

substâncias químicas, tendo a anatomia original do canal como prova. O que 

melhoraria nosso entendimento em relação às ações das substâncias 

químicas e suas potencialidades. Quimicamente também seriam limpos os 

canais acessórios quantificados neste estudo, que apresentaram maior 

frequência no terço apical, com 28,82% das amostras num total de 57 canais; 

7,20% das amostras apresentaram total de 12 canais no terço médio; e, 5,4% 

com apresentaram um canal acessório no terço cervical. Deve-se chamar a 

atenção para o calibre apresentado por alguns canais acessórios, como visto 

na Figura 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Canais acessórios calibrosos visualizados nas amostras n˚ 49 (a) e (b); e n˚66 (c) e 
(d). 
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Estes canais acessórios, assim como os canais comunicantes e 

istmos, em trabalhos de µCT têm sua frequência relacionada à resolução 

espacial utilizada, devido à física da radiação. Compreender os fatores que 

afetam a qualidade da imagem por CT, assim como as limitações deste 

sistema deve ser prioridade àqueles que trabalham com esta ferramenta. 

Neste sentido, pode ser observado que alguns autores da literatura 

endodôntica se referem à resolução espacial como sinônimo de tamanho do 

pixel (VERMA & LOVE, 2011; MANNOCCI et al., 2005), o que é um erro 

segundo a norma EN14784-1 (EUROPEAN STANDARD, 2004). 

A informação mais relevante neste tipo de trabalho seria a resolução 

espacial, que determinaria o tamanho mínimo das estruturas passíveis de 

visualização. Porém, os trabalhos não apresentam esta informação, mas sim 

as características do tomógrafo (como a marca, modelo etc.) e o tamanho do 

pixel, pensando talvez neste último como sinônimo de resolução espacial. 

Deve-se ter em mente que o tamanho do pixel é apenas um dos fatores 

utilizados no cálculo da resolução espacial segundo a norma EN14784-1 

(EUROPEAN STANDARD, 2004). Desta forma, uma informação tão 

importante pode gerar erros na interpretação e definição das estruturas 

visualizadas. 

Portanto, seria desejável uma discussão a respeito da padronização 

dos parâmetros, assim como o formato de apresentação dos dados e 

resultados dos estudos que utilizam à µCT, principalmente quanto à resolução 

espacial, tanto nos trabalhos que utilizam a tomografia computadorizada 

clínica (CBCT) quanto à µCT.  

Além da necessidade de estudos que definiriam a resolução espacial 

ótima para a análise da anatomia interna através da µCT, a fim de se evitar 

erros na interpretação de poros que talvez não façam sentido em um primeiro 

momento, como visto na Figura 16, relativa à amostra n˚ 53. Erro de 

interpretação como os vistos no trabalho de PARK et al. (2009) que considerou 

a falta de comunicação entre canais menores e o canal principal como 

“segmentos calcificados”. 
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Uma “estrutura” presente em algumas imagens (Figura 10) deve ser 

enfatizada, pois não há na literatura uma nomenclatura específica, sendo 

talvez mencionada como “uma aproximação das paredes” por PUCCI & REIG 

(1944) quando descreveram que dentes jovens apresentariam a raiz MV com 

um único largo e achatado canal, no sentido mésio-distal e, na medida em que 

as paredes iriam se aproximando, devido à deposição dentinária, o número de 

canais e ramificações aumentaria. Sendo desta forma, a estrutura responsável 

pela raiz MV apresentar o maior número de variações, tanto em número de 

canais quanto em morfologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Dente 53 em diferentes resoluções espaciais: 21,39 µm em (a) e 14,99 µm em (b). 
Note a visualização de canais (setas) e “poros” na dentina, principalmente no terço apical. 

 

 

Para a categorização das amostras quanto às classificações propostas 

por WEINE (1969) e VERTUCCI (1984), levamos em consideração que esta 

“estrutura” dividiria o canal em dois, como feito por LEONI et al., visto que a 

visualização desta no plano axial seria compatível com canais separados, 

como visto na Figura 17.                                                                                                   
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Figura 17 – Exemplos das “estruturas” (setas) mencionadas por PUCCI & REIG (1944) e 

que dividem o canal em uma visão axial. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Este estudo confirma a complexidade da anatomia interna da raiz MV 

e revela que as classificações vigentes não refletem plenamente as 

configurações apresentadas pela raiz MV de molares superiores através da 

técnica de microtomografia computadorizada. 

A incidência de canais acessórios foi maior no terço apical, seguido 

pelo terço médio e terço cervical. 

A maior parte das amostras analisadas apresentou mais do que dois 

forames apicais.  

Uma correlação entre o número de orifícios de entrada em nível de 

câmara pulpar e a complexidade anatômica do SCR não pôde ser feita. 
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