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RESUMO 

 

Objetivo: Analisar a similaridade anatômica dos primeiros pré-molares homólogos 

superiores e inferiores, através da microtomografia computadorizada. 

Métodos: 28 primeiros pré-molares superiores e 27 primeiros pré-molares inferiores 

homólogos foram escaneados pelo microtomógrafo Skyscan 1172. As imagens 

tridimensionais foram avaliadas em relação aos parâmetros geométricos 

quantitativos dos canais radiculares, foram quantificados os seguintes critérios: 

volume e área (dentina e canal), SMI, maior e menor diâmetros e espessura mínima 

de dentina a 1mm do forame apical e comprimento da raíz. 

 Resultados: Tanto os pré-molares superiores quanto os inferiores contralaterais 

apresentaram similaridade de volume e área (dentina e canal). O maior diâmetro (em 

mm) dos PMS foi de 0,47 e 0,45 nas raízes vestibulares e nas raízes palatinas 0,41 

e 0,40; já nos PMI foi de 0,58 e 0,48 do lado direito e esquerdo respectivamente. A 

espessura mínima de dentina a 1mm do forame apical (em mm) nas raízes 

vestibulares e palatinas dos PMS e dos PMI do lado direito e esquerdo tiveram os 

seguintes resultados, respectivamente: 0,49 / 0,47; 0,51 / 0,44 e 0,67 e 0,65.  O SMI 

revelou que todos os canais apresentam a forma cilíndrica. Não houve diferença 

estatística entre os contralaterais nos critérios analisados (p<0.05). 

Conclusão: Os pré-molares homólogos analisados não apresentaram diferenças 

nos critérios que foram utilizados, mostrando que há similaridade na anatomia de 

pré-molares contralaterais. 

Palavras-chave: Homologia; Microtomografia; Primeiro pré-molar inferior; Primeiro 

pré-molar superior; Contralaterais; Similaridade, Anatomia 
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ABSTRACT 

 

Objective: Study the anatomical similarity of the first maxillary and mandibular 

homologous premolars throughout microcomputed tomographoy (micro-CT). 

Methods: 28 first homologous maxillary premolars and 27 first homologous 

mandibular premolars were scanned by micro-CT Skycan 1172. The three-

dimensional images were analyzed by the quantitative geometrical standards of the 

canal, the following criteria were applied: volume and area (dentine and canal), SMI, 

minor and major diameter and minimal dentine thickness to 1mm from apical forame 

and the root length. 

 Results: Either the maxillary contralateral premolars and the mandibular 

contralateral ones showed similarity in volume and area (dentine and root canal). The 

biggest diameter (in mm) of the PMS was 0.47 and 0.45 in the buccal roots and 

palatal roots 0.41 and 0.40; the PMI was 0.58 and 0.48 in the right and left sides 

respectively. The minimal thickness of the dentine 1mm of the apical forame (mm) in 

the buccal roots and palatal roots, from the right and left sides, PMS and PMI had the 

following respective results: 0.49 / 0.47; 0.51 / 0.44 and 0.67 and 0.65. The SMI 

showed all canals present a cylindrical form. There was not a statistical difference 

between the analyzed contralateral criteria (p<0.05).  

Conclusions: The premolars homologous analyzed did not present differences in 

the criteria that were used, showing that there is similarity in the anatomy of 

contralateral premolars. 

key words: Homology; Microcomputed tomographoy; First maxillary premolar; First 

mandibular premolar, Contralateral, Similarity, Anatomy 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tratamento endodôntico não cirúrgico tem por objetivo a sanificação dos 

canais radiculares por meio do preparo biomecânico, que consiste na limpeza dos 

canais radiculares utilizando instrumentos e soluções irrigadoras. (SERT & BAYIRLI, 

2004; MARCA, 2011; PORTELA et al., 2011; GUIMARÃES, 2013; OCAK & 

AHMETOĞLU, 2013; RICUCCI et al., 2013). No entanto, o conhecimento da 

anatomia interna dos dentes é de fundamental importância para a realização correta 

da terapêutica endodôntica (PORTELA et al., 2011; GUIMARÃES, 2013; OCAK & 

AHMETOĞLU, 2013). Vários erros são cometidos pela falta de conhecimento 

anatômico, dentre eles, perfurações, desvios da anatomia original do canal e 

iatrogenias diversas que podem levar à perda do elemento dental (MARCA, 2011; 

PORTELA et al., 2011; GUIMARÃES, 2013). 

Os elementos dentários podem apresentar variações quanto ao número de 

canais radiculares, mostrando ramificações e fusões, quanto à direção relativa do 

forame, quanto ao aspecto morfológico, quanto ao calibre e à secção (MARCA, 

2011; PORTELA et al., 2011; GUIMARÃES, 2013; OCAK & AHMETOĞLU, 2013).  

O conhecimento da anatomia do sistema de canais radiculares (SCR) tem 

uma grande influência sobre a taxa de sucesso do tratamento endodôntico. A 

anatomia do canal radicular e a morfologia da raiz podem ser definidas por 

influências raciais, o que exige a identificação da morfologia do canal radicular de 

diferentes raças (NEELAKANTAN et al., 2010b; MARCA, 2011). 

Uma boa radiografia inicial é essencial para identificar a anatomia radicular 

do dente a ser tratado e definir um plano de tratamento. Entretanto, radiografias 

complementares com variações na angulação horizontal poderão aclarar melhor a 
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condição anatômica. Radiografias bem realizadas mostram uma imagem 

bidimensional (2D) de um objeto tridimensional (3D). Uma precisa interpretação 

pode revelar detalhes externos e anatômicos, os quais podem sugerir a presença de 

canais ou de raízes extras (SACHDEVA et al., 2008). 

Com os avanços radiológicos tecnológicos têm-se desenvolvido técnicas 

diferentes que foram introduzidas para facilitar a avaliação interna das variações 

anatômicas radiculares dos dentes (BARATTO FILHO et al., 2009). A Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) constituiu um grande avanço na geração 

de imagens dos dentes e do esqueleto maxilofacial. Imagens de TCFC fornecem 

informações reconstruídas em 3D da área investigada em questão de minutos, 

geralmente com uma dose menor de radiação do que a da tomografia 

computorizada (TC), mas normalmente mais elevada do que a associada com 

simples técnicas radiográficas dentárias (PATEL et al., 2009a).  

Nos últimos anos foi introduzida, além da tomografia computadorizada (TC), 

a microtomografia computorizada (μTC) para estudar a anatomia interna dos dentes. 

Estas técnicas permitem observar a anatomia em 3D (GUIMARÃES, 2013).  

Historicamente, muitos estudos têm avaliado as principais características de 

todos os grupos dentários, no entanto, os pré-molares (PM) foram especialmente 

estudados como resultado da sua mais complexa morfologia do SCR (BARATTO 

FILHO et al., 2009).  

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 μTC é a que mais se 

aproxima destas características, com a única limitação de ainda não permitir o 

emprego in vivo (NEELAKANTAN et al., 2010a). 
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O acesso não destrutivo do qual a tecnologia μTC 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, além da 

obtenção de imagens com resolução espacial da ordem de micrômetros (VERMA & 

LOVE, 2011).  

Até o momento não há trabalhos descritivos comparando as características 

anatômicas de dentes homólogos, portanto, este estudo centra-se em verificar, 

através da μTC, se há similaridade na anatomia dos PM homólogos. 

Por outro lado, além dessa vantagem, esse método vem sendo empregado, 

como padrão ouro, na avaliação da morfologia do canal, a literatura ainda é escassa 

de informações sobre a similaridade entre dentes homólogos. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo a verificação anatômica entre 

pares de dentes homólogos de um mesmo individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Anatomia dos dentes 

 

De acordo com VERTUCCI (1974) foi apenas no final do século XIX, após o 

avanço da Endodontia, que o estudo da anatomia interna dos dentes humanos 

começou a despertar o interesse de pesquisadores. Para os antropologistas, os 

dentes humanos têm características fundamentais que são geneticamente 

transmitidas e são estáveis ao longo de gerações. Estas características são: a) 

coroa dentária coberta com esmalte para cortar, moer e triturar alimentos; b) raízes 

que ancoram cada dente com suporte ósseo alveolar; c) classificação em grupos de 

dentes (incisivos, caninos, PM e molares), e; d) presença de 32 dentes permanentes 

e vinte dentes na dentição decídua. Todas essas características, normalmente, são 

estáveis e encontram-se no homem moderno.  

No entanto, para TURNER (1989), o que pode modificar entre as principais 

etnias são as características secundárias, tais como o número de cúspides, tamanho 

e forma das coroas e raízes. 

TROPE et al. (1986) deixa claro que, no mesmo indivíduo, não há dois 

dentes iguais, considerando-se, entre outros fatores, comprimento, largura, raízes e 

dimensões coronárias, morfologia externa e interna e número de canais radiculares 

e inclinações de dentes inferiores. Existem dentes que têm uma única raiz 

(unirradiculares), enquanto outros (birradiculares) ou mais raízes (multirradiculares). 
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2.2. Métodos para estudo da anatomia dental 

  

 

PINEDA & KUTTLER (1972) utilizaram o método radiográfico no estudo 

morfológico de 4183 dentes extraídos, que foram distribuídos em três grupos de 

acordo com a faixa etária: até 25 anos; entre 35 e 45 e; acima de 55). O resultado 

geral encontra-se na Tabela 1. A única alteração que pode ser observada com o 

aumento da idade foi uma maior atresia da câmara pulpar. 

 

Tabela 1. Distribuição anatômica (%) por grupo dentário de PINEDA & KUTTLER (1972) 

Tipo I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) VI(%) VII(%) VIII(%) 

ICS  100        
ILS  100        
CS  100        
1 PMS  26,2 23,9  41,7 7,7    
2 PMS  55 19 7,8 9,3 8,9    
1 MS MV  39,3 12,2  23,7 12,8 12   
1 MS DV  96,4   3,6     
1 MS P  100        
2 MS MV  64,6 8,2  9,5 14,4 3,3   
2 MS DV  100        
ICI  72,4 2 23,5 1  1,1   
ILI  76,2 3,2 19,3 1,3     
CI  81,5 13,5  5     
1 PMI  69,3  4,9 1,5 24,5    
2 PMI  98,8 1,2       
1 MI M  12,8 30,2  40,3 6,6 10,1   
1 MI D  73 12,7  3,7 8,6 2   
2 MI M  58 20,6  10,7 7,6 3,1   
2 MI D  94,4 2,1  3  0,5   

Legenda: ICS = incisivo central superior; ILS = incisivo lateral superior; CS = canino superior; 1 PMS 
= 1º pré-molar superior; 2 PMS = 2º pré-molar superior; 1 MS MV = 1º molar superior 
mesiovestibular; 1 MS DV = 1º molar superior distovestibular; 1 MS P = 1º molar superior 
palatino; 2 MS MV = 2º molar superior mesiovestibular; 2 MS DV = 2º molar superior 
mesiovestibular; ICI = incisivo central inferior; ILI = incisivo lateral inferior; CI = canino 
inferior; 1 PMI = 1º pré-molar inferior; 2 PMI = 2º pré-molar inferior; 1 MI M = 1º molar 
inferior mesial; 1 MI D = 1º molar inferior distal; 2 MI M = 2º molar inferior mesial; 2 MI D = 
2º molar inferior distal.  

 

VERTUCCI (1984) submeteu 2400 dentes permanentes de todos os grupos 

dentários à diafanização e elaborou uma classificação para enquadrar os tipos 
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anatômicos encontrados (Figura 1). Os resultados do estudo estão descritos na 

Tabela 2. Este estudo tornou-se um marco, tendo em vista que a classificação 

desenvolvida pelo autor ainda é amplamente utilizada nas pesquisas de anatomia 

dental interna, bem como será utilizada na parte experimental deste trabalho. 

 
Figura 1. Ilustração da classificação de VERTUCCI (1984) 
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Tabela 2.  Distribuição anatômica (%) por grupo dentário de VERTUCCI (1984) 

Tipo I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) VI(%) VII(%) VIII(%) 

ICS 100        
ILS 100        
CS 100        
1 PMS 
2 PMS 

8 
48 

18 
22 

 
5 

62 
11 

7 
6 

 
5 

 
2 

 

1 MS MV 
1 MS DV 

45 
100 

37 
 

 18 
 

    

2 MS MV 
2 MS DV 

71 
100 

17 
 

 12 
 

    

ICI 
ILI 

70 
75 

5 
5 

22 
18 

3 
2 

    

CI 
1 PMI 

78 
70 

14 
 

2 
4 

6 
1,5 

 
24 

   

2 PMI 
1 MI M 

97,5 
12 

 
28 

  
43 

2,5 
8 

 
10 

  

1 MI D 
2 MI M 

70 
27 

15 
38 

 5 
26 

8 
9 

8   

2 MI D 92 3  4 1    

Legenda: ICS = incisivo central superior; ILS = incisivo lateral superior; CS = canino superior; 1 PMS 
= 1º pré-molar superior; 2 PMS = 2º pré-molar superior; 1 MS MV = 1º molar superior 
mesiovestibular; 1 MS DV = 1º molar superior distovestibular; 2 MS MV = 2º molar superior 
mesiovestibular; 2 MS DV = 2º molar superior mesiovestibular; ICI = incisivo central inferior; 
ILI = incisivo lateral inferior; CI = canino inferior; 1 PMI = 1º pré-molar inferior; 2 PMI = 2º 
pré-molar inferior; 1 MI M = 1º molar inferior mesial; 1 MI D = 1º molar inferior distal; 2 MI M 
= 2º molar inferior mesial; 2 MI D = 2º molar inferior distal.  

 

Em estudo semelhante ao de VERTUCCI (1984), SERT & BAYIRLI (2004) 

analisaram a anatomia interna e suas variações de acordo com o gênero em uma 

população da Turquia. Foram diafanizados 2800 dentes, metade de cada gênero, e 

a anatomia foi classificada de acordo com VERTUCCI (1984) e em outras 

classificações adicionais quando não era possível enquadrá-la na anterior (Figura 2). 

Nos resultados obtidos (Tabela 3), não houve diferença anatômica significativa com 

relação à etnia e ao gênero  
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Figura 2. Ilustração da classificação de SERT & BAYIRLI (2004) 
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Tabela 3. Distribuição anatômica (%) por grupo dentário e gênero de SERT & BAYIRLI (2004). 

Tipo I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) VI(%) VII(%) VIII(%) 

ICS M 
ICS F 

98 
99 

 
1 

 
2 
 

    

ILS M 
ILS F 

91 
90 

2 
5 

4 
5 

3 
 

    

CS M 
CS F 

91 
96 

3 
 

4 
 

2 
4 

    

1 PMS M 
1 PMS F 

9 
12 

13 
12 

6 
5 

60 
63 

5 
2 

2 
2 

2 
4 

 

2 PMS M 
2 PMS F 

26 
38 

20 
20 

3 
17 

34 
17 

9 
3 

2 
1 

3 
3 

2 
1 

1 MS MV M 
1 MS MV F 

3 
10 

42 
37 

19 
10 

29 
27 

2 
2 

2 
4 

1 
10 

 

1 MS DV M 
1 MS DV F 

92 
89 

1 
5 

5 
2 

1 
4 

1 
 

   

1 MS P M 
1 MS P F 

94 
95 

 
3 
 

3 
3 

 
2 

   

2 MS MV M 
2 MS MV F 

26 
56 

31 
22 

14 
2 

19 
6 

2 
8 

5 
4 

1 
 

1 
 

2 MS DV M 
2 MS DV F 

98 
98 

2 
2 

      

2 MS P M 
2 MS P F 

100 
100 

       

ICI M 
ICI F 

35 
30 

30 
24 

24 
28 

8 
10 

1 
 

1 
 

 
2 
 

ILI M 
ILI F 

38 
36 

29 
24 

23 
29 

10 
8 

    

CI M 
CI F 

90 
62 

10 
22 

 
13 

 
3 

    

1 PMI M 
1 PMI F 

65 
56 

9 
28 

11 
10 

10 
4 

5 
 

  
2 

2 PMI M 
2 PMI F 

57 
85 

7 
7 

7 
 

18 
 

6 
8 

3 
 

2 
 

 

1 MI M M 
1 MI M F 

1 
3 

47 
41 

5 
5 

41 
45 

 
2 

 
2 

 
 

3 
1 MI D M 
1 MI D F 

53 
54 

12 
13 

24 
18 

6 
13 

3 
2 

 
2 
 

 

2 MI M M 
2 MI M F 

14 
11 

36 
27 

20 
33 

23 
23 

3 
1 

2 
 

  

2 MI D M 
2 MI D F 

78 
74 

4 
7 

14 
12 

2 
2 

1 
4 

1 
 

 
1 

 

Legenda: M = masculino; F = feminino. 

 

FERREIRA et al., (2012) utilizaram imagens de TCFC para estudar a 

anatomia dental e configuração dos canais radiculares dos grupos dentais de uma 

população de São Paulo/SP, Brasil, justificando sua análise devido à grande 

miscigenação da mesma. Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Distribuição anatômica (%) por grupo dentário de FERREIRA (2012) 

Tipo I(%) II(%) III(%) IV(%) V(%) VI(%) VII(%) VIII(%) 

ICS 100        
ILS 100        
CS 100        
1 PMS 2 7,9 2,6 51,5 33,4   2,3 
2 PMS 53,7 8,8 15,5 8,6 11,8   1,4 
1 MS MV 34,7        
1 MS DV 100        
1 MS P 100        
2 MS MV 46,1 46  7,8     
2 MS DV 100        
ICI 58,6 5,5 32 1,6 2,1    
ILI 58,2 7,8 32,1 1,1 0,6    
CI 96  2,9  1    
1 PMI 60,7  31,6  6,5   1,1 
2 PMI 76,8  22,4     0,7 
1 MI M 7,6 20,2  72,1     
1 MI D 50,9 24,2 6,1 12,8 5,7    
2 MI M 10,1 21,6  77     
2 MI D 58,3 20,3 1,3 28,6     

Legenda: ICS = incisivo central superior; ILS = incisivo lateral superior; CS = canino superior; 1 PMS 
= 1º pré-molar superior; 2 PMS = 2º pré-molar superior; 1 MS MV = 1º molar superior 
mesiovestibular; 1 MS DV = 1º molar superior distovestibular; 2 MS MV = 2º molar superior 
mesiovestibular; 2 MS DV = 2º molar superior mesiovestibular; 1 MS P = 1º molar superior 
palatino; 2 MS MV – 2º molar superior mesiovestibular; 2 MS DV = 2º molar superior 
mesiovestibular; ICI = incisivo central inferior; ILI = incisivo lateral inferior; CI = canino 
inferior; 1 PMI = 1º pré-molar inferior; 2 PMI = 2º pré-molar inferior; 1 MI M = 1º molar 
inferior mesial; 1 MI D = 1º molar inferior distal; 2 MI M = 2º molar inferior mesial; 2 MI D = 
2º molar inferior distal. 

 

2.3. Sistemas de radiografias computadorizadas 

 

Para COTTON et al. (2007), a TCFC foi desenvolvida para avaliar o tecido 

duro para auxiliar no diagnóstico oral e maxilofacial e no planeamento de colocação 

de implantes. Por outro lado, este sistema tem sido muito útil, particularmente, nas 

dificuldades endodônticas, como resultado da identificação das características 

anatômicas e variações do SCR, uma vez que o diagnóstico e planejamento do 

tratamento endodôntico são difíceis de alcançar com radiografias 2D. 

De acordo com PATEL et al. (2009a), a TCFC revela a relação entre as 

estruturas anatômicas, como o seio maxilar e o nervo alveolar inferior em relação ao 
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ápice da raiz, fraturas radiculares e a anatomia do canal radicular pode ser 

claramente visualizada. 

A técnica de μTC 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).  

A μTC proporciona qualidade de imagem superior a TCFC, mas só pode ser 

realizada em dentes extraídos (WESSEL, 2015). 

 

2.3.1. Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico na Endodontia 

 

Segundo PETERS et al. (2003), na Endodontia, a TCFC foi originalmente 

usada para confirmar o diagnóstico de fraturas radiculares, monitorizar a evolução 

das lesões, analisar as paredes do canal radicular e da anatomia da câmara pulpar e 

a acumulação de resíduos. Mais recentemente, este método tem sido usado para 

avaliar a preparação do canal radicular. Com esta técnica, é possível adquirir 

imagens anteriores e posteriores sem a necessidade de cortar os dentes antes do 

procedimento.  

Para ÖZEN et al. (2009), na Endodontia, a TCFC tem sido utilizada para 

várias aplicações, incluindo o diagnóstico periapical, avaliação da anatomia do canal 

radicular, e da reabsorção óssea, defeitos e no planejamento da cirurgia 

endodôntica. Além de imagens em 3D, a TCFC tem várias outras vantagens sobre a 

radiografia convencional. Estas incluem a remoção de ruído anatômico e resolução 
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de alto contraste, permitindo a diferenciação dos tecidos, com diferença inferior a 1% 

na densidade física deve distinguir-se, em comparação com uma diferença de 10% 

da diferença física, que é necessário para a radiografia convencional. 

De acordo com PATEL et al. (2009b), com a TCFC também pode-se 

determinar o número de raízes, canais e os canais que se unem ou dividem. Este 

conhecimento também é útil no diagnóstico e no reconhecimento do fracasso do 

tratamento endodôntico. 

 

2.3.2. Microtomografia computadorizada na Endodontia 

 

A acurácia e a reprodutibilidade da μTC foram avaliadas por PETERS et al. 

(2000, 2003). Os resultados demonstraram que a μTC possui habilidade de 

visualizar características morfológicas detalhadas do canal radicular, de maneira 

acurada sem destruição do dente, e oferece dados reprodutíveis em 3D, que 

permitem a comparação antes e após o preparo do canal radicular. Demonstrando 

que estudos precisos são possíveis usando μTC. 

Para VIER-PELISSER et al. (2010), a anatomia interna e a externa podem 

ser demonstradas de forma simultânea ou separadamente e ser avaliadas 

qualitativamente e quantitativamente. A introdução da μTC na pesquisa odontológica 

tem facilitado o estudo da anatomia do canal radicular, com melhorias substanciais 

no software e no hardware, diminuindo-se o tamanho do voxel para cerca de 30-40 

μm, o que permite aumento considerável de resolução da imagem. 

Conforme descrito por GAO et al. (2009), com auxílio do processamento 

computacional das imagens da μTC é possível obter inúmeras formas de estudo e 

classificação, tais como valores numéricos da área do canal, superfícies não 
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tocadas, espessura de dentina removida, erros na instrumentação como zips, rasgos 

e degraus.  

 

2.4. Análise morfológica de dentes homólogos 

 

TIAN et al. (2012) avaliaram a morfologia das raízes e canais de 1ºs PMS em 

uma subpopulação chinesa usando a TCFC. Um total de 300 imagens de TCFC 

envolvendo 1ºs PMS foram obtidos de 241 pacientes como parte de um exame oral 

e dental antes da colocação de implantes ou para localizar os dentes impactados 

antes da terapia ortodôntica. As imagens de TCFC foram obtidas utilizando um 

scanner 3D Accuitomo (J. Morita, Quioto, Japão), a 80 kV e 5,0 mA. O tamanho 

voxel das imagens era 0,125 mm e a espessura de corte foi de 1 mm, com uma 

escala de cinza de 14 bits. O processo de aquisição foi realizado por um radiologista 

oral de acordo com o protocolo do fabricante, que garantida a qualidade das 

imagens e fornecida imagens com um campo de visão menor, para minimizar a dose 

de radiação. Posição dos dentes, número de raízes, configuração canal, número de 

canais e número de forame apical por raiz foram investigados. A configuração do 

canal foi classificada de acordo com os critérios de VERTUCCI (1984). O teste exato 

de Fisher foi utilizado para analisar a correlação entre o número de raízes e posição 

dos dentes.  

No geral, 66% (n = 198) dos dentes tinha uma raiz e 33% (n = 100) teve duas 

raízes; o restante 1% (n = 2) tinham três raízes. Esta distribuição de frequência não 

apresentou significância estatística entre os lados esquerdo e direito. A configuração 

do canal mais frequente destes 1ºs PMS foi do tipo IV (n = 153; 51%), seguido do 

tipo II (n = 70; 23%), com apenas 1% (n = 2) de dentes do tipo VIII. Um canal com 
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uma raiz foi responsável por quase 50% (n = 98) da amostra. Dos dentes 

examinados, 85% (n = 255) tinha dois canais radiculares (tipos II-VII) e 14% (n = 43) 

tinha um. Entre os 59 pacientes com dentes bilaterais, 38 tinham um padrão 

simétrico de anatomia dos dentes, incluindo o mesmo número de raízes e os 

mesmos tipos de configuração de canal. Os autores concluíram que a principal 

forma de 1ºs PMS em uma subpopulação chinesa tende a ser uma raiz com dois 

canais. Dentes com uma raiz em 1ºs PMS exibiram um sistema de canais mais 

variável e complexa em comparação com dentes com duas ou três raízes. No caso 

de haver confusão na identificação de configurações de canal complexos usando 

radiografias periapicais, a TCFC poderá ser utilizada como uma ferramenta 

acessória para conseguir uma melhor compreensão dos sistemas de canais. 

PLOTINO et al. (2013) utilizaram imagens de TCFC para analisar os 1ºs e 2ºs 

molares superiores e inferiores de uma população branca e determinar a simetria na raiz e 

na anatomia do canal entre lados direito e esquerdo em um mesmo paciente, avaliando o 

número de raízes e canais e a configuração do canal radicular. A amostra foi composta por 

201 pacientes (121 mulheres e 80 homens) com idade média de 43 anos (variação, 19-

70 anos) que tiveram pelo menos um molar selecionado. Foram analisados um total 

de 596 dentes (161 1ºs molares superiores, 157 2ºs molares superiores, 117 1ºs 

molares inferiores, e 161 2ºs molares inferiores). Durante o exame, o número de 

raízes e sua morfologia, o número de canais radiculares em cada raiz, e a 

configuração do sistema de canais radiculares foram apurados e registrados de 

acordo com a classificação VERTUCCI (1984). Além disso, a simetria entre os lados 

direito e esquerdo no mesmo paciente foi analisada e registrado para o tipo de 

dente. Nos 161 1ºs molares analisados, 154 (95,7%) tinha três raízes separadas; 

raízes distovestibulares (DV) e palatina (P) tiveram um canal, enquanto que 59,7% 
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das raízes mesiovestibulares (MV) (n = 92) tinha um único canal, e 40,3% (n = 62) 

tinham o MV2. Os sete dentes restantes (4,3%) tiveram duas raízes separadas (V e 

P); cinco dentes (71,4%) tinham dois canais (1 para cada raiz), um dente (14,3%) 

tinha três canais (2 na V e 1 na raiz P), e outro dente (14,3%) tinha quatro canais (2 

na V e 2 na raiz P). Nos 157 2ºs molares superiores examinados, o número de 

raízes foi mais variável; 139 (88,5%) tinham três raízes, 13 (8,3%) tiveram duas 

raízes (1 V e 1 P), três (1,9%) tiveram uma raiz, e dois (1,3%) tiveram quatro raízes 

(2 V e 2 P). Quando três raízes separadas estavam presentes, todas as raízes DV e 

P tinha um único canal; 84,9% (n = 118) das raízes MV tinha um único canal, 

enquanto que 15,1% (n = 21) tinha um canal MV. Quando duas raízes separadas 

estavam presentes, nove dentes (69,2%) tiveram um canal em cada raiz, enquanto 

que quatro (30,8%) tinham dois canais na V e 1 na raiz P. Todos os três dentes com 

uma raiz tinham dois canais (V e P), e os dois dentes com quatro raízes tiveram um 

canal em cada raiz. Os 117 1ºs MI tinham duas raízes separadas, uma mesial (M) e 

uma distal (D). Oitenta e um (69,2%) tinham três canais (2 na M e 1 na raiz D), 25 

(21,4%) tinham quatro canais (24 tinham 2 canais na M e 2 canais na raiz D, ao 

passo que um dente tinha 3 canais na M e 1 na raiz D), e 11 (9,4%) tinham dois 

canais (1 para cada raiz). Nos 161 2ºs MI, 144 (89,4%) tiveram duas raízes 

separadas (1 M e 1 D), 14 (8,7%) tiveram um canal, e três (1,9%) tiveram três raízes 

separadas (MV, ML e D). Quando duas raízes separadas estavam presentes, todas 

as raízes D tinha um único canal. Cento e vinte e seis raízes M (87,5%) tinham dois 

canais, ao passo que os outros 18 (12,5%) tinha um canal. Nos 14 dentes que 

tinham uma única raiz, dois (14,2%) tinham um canal, um (7,1%) tinha dois canais 

(M e D), e um (7,1%) tinha três canais (2 M e 1 D), enquanto 10 (71,6%) tinham um 

canal em forma de C. Cinco destes dentes (50%) tinham um canal, três (30%) tinha 
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dois canais separados, e duas (20%) raízes separadas em três canais. Nos 1ºs MS, 

quando o canal MV estava presente, a configuração do canal radicular foi de 67,7% 

do tipo II, 11,3% do tipo III, 17,7% do tipo IV, e 3,3% tipo V. Quando duas raízes e 

três canais estavam presentes, a configuração da raiz V do canal da raiz foi do tipo 

II, enquanto que quando havia duas raízes e quatro canais, a configuração do canal 

radicular, tanto da raiz V e P era do tipo II. Nos 2ºs MS, o canal da raiz MV foi de 

76,2% do tipo II, 14,3% do tipo III, e 9,5% do tipo IV. Quando duas raízes e três 

canais estavam presentes, a configuração do canal da raiz V foi de 75% do tipo II e 

25% do tipo IV; quando uma única raiz e dois canais estavam presentes, a 

configuração do canal radicular foi de 66,6% do tipo II e 33,4% Tipo V. Nos 1ºs MI 

com duas raízes e três canais, a configuração do canal radicular da raiz M foi de 

28,4% do tipo II e 71,6% do tipo IV. Quando duas raízes e quatro canais estavam 

presentes, a configuração do canal radicular da raiz M foi de 36% do tipo II, 60% do 

tipo IV, e 4% Tipo VIII, enquanto que a raiz D foi de 4% tipo I, 44% tipo II, 32 % tipo 

III, e 20% do tipo IV. Nos 2ºs MI com duas raízes e três canais, a configuração do 

canal radicular da raiz M foi de 27% do tipo II, 2,4% do tipo III, e 70,6% do tipo IV. 

Quando uma raiz e dois canais estavam presentes, a configuração do canal foi do 

tipo II, ao passo que aqueles dentes que tinham uma configuração inicial em forma 

de C eram do tipo IV. Quando havia uma raiz e três canais, a configuração do canal 

foi tipo VIII; quando três raízes e cinco canais estavam presentes, a configuração do 

canal da raiz MV e da raiz D foi tipo I e tipo III, respectivamente, enquanto que na 

raiz ML, a configuração era de 50% do tipo II e 50% do tipo III. Dos 45 pacientes que 

tiveram ambos os 1ºs MS, 71,1% (n = 32) mostrou perfeita simetria morfológica na 

raiz e no canal desses dentes. No que se refere aos 2ºs MS, a simetria foi 

observada em 79,6% (n = 43) de 54 pacientes analisados. Dos 34 pacientes que 
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tiveram ambos os 1ºs MI direito e esquerdo, 70,6% (n = 24) mostrou perfeita simetria 

na raiz e morfologia do canal desses dentes. No que se refere aos 2ºs MI, a simetria 

foi observada em 81% (n = 47) dos 58 pacientes analisados. Os autores concluíram 

que não existem artigos que relatam sobre a simetria anatômica dos 1ºs e 2ºs MI e 

MS entre lados direito e esquerdo do mesmo paciente. Os resultados do presente 

estudo demonstram uma porcentagem de simetria que variou entre 70%-81%. Estas 

variações na simetria devem ser levadas em consideração quando do tratamento de 

dois M opostos no mesmo paciente, porque a sua anatomia pode ser diferente em 

até 30% dos casos. Novos estudos devem ser realizados para investigar a simetria 

anatômica em outros tipos de dentes e populações. 

XU et al., (2015) desenvolveram um procedimento de triagem rigorosa para 

identificar pré-molares contralaterais (CLP) com simetria anatômica exata. A técnica 

radiográfica do paralelismo foi usada para adquirir imagens de 60 pares de CLP) em 

regiões mesiodistal (MD) e vestibulolinguais (VL) usando uma máquina de raios X 

(Gendex Especialista DC, Des Plaines, IL, EUA), operando em 65 kV e 7 mA com 

um tempo de exposição de 0,25 segundos. Então, todos os dentes foram 

posicionados e fixados com cera nos alvéolos de mandíbulas humanas e imagens 

de TCFC foram obtidas usando um scanner Accuitomo (J. Morita, Kyoto, Japão) 

operando a 85 kV e 4,0 mA. O tamanho de voxel das imagens era 0,125 mm, e a 

espessura de corte foi de 0,96 mm. As imagens foram tomadas de acordo com o 

protocolo do fabricante. As imagens foram analisadas com reconstruções realizadas 

pelo software embutido: i-Dixel espectador um volume 1.5.0. Em primeiro lugar, os 

120 dentes foram distribuídos em lados direito e esquerdo (n = 60, cada lado), e os 

dentes de cada lado foram rastreados individualmente de acordo com critérios de 

inclusão (forame, o tipo de canal, curvatura do canal e comprimento do dente). A 
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semelhança das amostras foi então avaliada. O segundo processo de seleção 

avaliou os 60 pares de CLP usando os mesmos critérios. Finalmente, a TCFC foi 

usada para estabelecer um protocolo rigoroso de triagem para criar grupos bem 

equilibrados. No primeiro processo de seleção, 80% (24/30) do lado esquerdo e 61% 

(19/31) do lado direito foram selecionados entre dentes com forame maduro; mas os 

dentes incluídos tinham curvaturas de canal assimétricos. No segundo processo de 

triagem, 28 pares foram selecionados após a exclusão com forames imaturos. 

Dezessete pares em que o comprimento de dente e curvatura eram simétricos foram 

selecionados a partir dos 28 CLP. No terceiro rastreio, apenas 21% (6/28) dos PM 

passou o procedimento de rastreio rigoroso e foram idênticos para a criação de 

grupos experimentais equilibrados. Os autores concluíram que é difícil a obtenção 

de grupos bem equilibradas de dentes extraídos não pareados. Dentes 

contralaterais tinham uma melhor simetria do que os dentes não pareados, mas 

apenas uma pequena proporção foi anatomicamente correspondente, conforme 

identificado pelo processo de triagem rigorosa. Portanto, um protocolo de triagem 

científica adequada para uso em diversos estudos deve ser explorado em estudos 

futuros. 

JOHNSEN et al., (2016) desenvolveram uma metodologia de análise 

morfométrica de comparação entre pré-molares contralaterais usando micro-

tomografia computadorizada (μCT) com software semi automatizado, onde o objetivo 

principal foi estabelecer um método para comparar os volumes morfológicos internos 

e determinar seu grau de similaridade. Quarenta e um pares de pré-molares 

humanos intactos (n = 82) extraídos de 28 pacientes foram examinados com μCT. 

Foi feita uma avaliação comparativa quantitativa através de análise de desvio 

morfométrico geométrico dos espaços da polpa após espelhamento, alinhamento 
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automático e registrado com o software semi automatizado. Parâmetros geométricos 

foram comparados, volume, superfície e superfície sobre o volume. Foi feito uma 

análise de desvio através das distâncias médias transformadas e também dos erros 

quadráticos médios. Os parâmetros geométricos do espaço pulpar dos pré-molares 

contralaterais tinham coeficientes de similaridade significativamente maiores do que 

pares aleatórios. A análise de desvio de forma e distâncias médias foram 

transformadas e tinham valores significativamente menores para contralaterais 

quando comparados com os pares aleatórios.  Foi mostrado uma metodologia que 

estabelece um novo padrão de estudos em dentes ex vivo. Concluiu-se que a TCFC 

não tem a resolução necessários para essa comparação detalhada de dentes 

contralaterias, diferentemente da μCT. 

 

2.5. Os pré-molares e suas características anatômicas 

 

Em um estudo da morfologia interna de 400 1ºs PMI, VERTUCCI (1984) 

encontrou 49,5% com canais laterais, sendo que a principal localização destes 

canais seria na porção apical. Encontrou também 34,2% com anastomoses 

transversas entre os canais, sendo mais encontrada na porção média dos canais. E 

em relação aos forames principais relatou serem mais encontrados em sua parede 

lateral da raiz. Ainda no mesmo estudo, o autor analisou duzentos 2ºs PMS, 

encontrando 59,5% com canais laterais, frequentemente na porção apical, e 30,8% 

com anastomoses transversas entre os canais, com posição mais presente na 

porção média e forames principais mais encontrados na parede lateral da raiz.  
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Foi relatado que podem ser encontrados oito tipos de morfologia interna dos 

canais, sendo: Tipo I – um canal e um forame; Tipo II – dois canais que se unem na 

porção média terminando em um forame; Tipo III – um canal que se transforma em 

dois na porção média e em apical termina em apenas um forame; Tipo IV – dois 

canais que terminam em dois forames; Tipo V – um canal que se bifurca terminando 

em dois forames distintos; Tipo VI – dois canais que se unem na porção média e 

voltam a se bifurcar, terminando em dois forames; Tipo VII – um canal que se 

bifurca, voltando a se unir, após terminando em dois forames; Tipo VIII – três canais 

e três forames. 

Dos 400 1ºs PMI pesquisados, 44,3% apresentaram canais laterais, a 

morfologia mais encontrada foi a de Tipo IV (62%), ou seja, dois canais que 

terminam em dois forames. Foram encontrados também, em relação aos outros 

tipos de configuração os seguintes dados: Tipo I, 8%, Tipo II, 18%, Tipo V, 7%, Tipo 

VIII, 5%, os Tipos III, VI e VII não foram encontrados. Dos duzentos 2ºs PMS, 48,3% 

apresentavam canais laterais, a morfologia mais encontrada foi a de Tipo I (48%), ou 

seja, um canal e um forame. Foram encontrados também, em relação aos outros 

tipos de configuração os seguintes dados: Tipo II, 22%, Tipo III, 5%, Tipo IV, 11%, 

Tipo V, 6%, Tipos VI, 5%, Tipo VII, 2% e Tipo VIII, 1%. 

Por meio de radiografias, TROPE et al. (1986) estudaram o número de 

canais radiculares de PMI entre as raças branca e negra, e notaram que o número 

de 1ºs PMI com mais de um canal, em pacientes negros, foi significativamente maior 

do que em pacientes caucasianos (32,8% x 13,7%). Nos 2ºs PMI, a diferença nos 

dentes com mais de um canal entre as raças foi significativamente reduzida (7,8% x 

2,8%). Quanto ao número de raízes, descobriram que os negros tiveram uma maior 
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incidência de 1ºs PMI com raízes independentes do que os caucasianos (16% x 

5,5%).  

WALKER (1988) examinou visualmente e radiograficamente 100 1ºs PMI 

extraídos de pacientes chineses. Descobriu que 60% deles tinham uma raiz, mas 

apenas 13% apresentaram um canal, e 87% tinham uma raiz e dois canais.  

Em uma população brasileira, PÉCORA et al. (1991) investigaram a 

anatomia externa e interna de 240 1ºs PMS extraídos. A anatomia externa foi 

estudada por meio da observação e medição das dimensões de cada dente. A 

anatomia interna foi estudada pelo método de descalcificação e limpeza das 

amostras. Um total de 55,8% dos dentes tinha uma raiz; 41,7% tinha duas raízes e; 

2,5% tinha três raízes. A maioria dos 1ºs PMS com raiz única tinha uma curvatura 

distal. Isso não foi observado nos 1ºs PMS com duas raízes. Em 100 1ºs PMS com 

uma raiz, depressões longitudinais profundas foram observadas nas superfícies da 

raiz mesial de 72,4% e 52,7% das superfícies da raiz distal. As depressões da raiz 

lado mesial eram mais profundas do que aquelas no lado distal que foi exatamente o 

oposto do 2ºs PMS. Quanto ao número de canais radiculares, constataram que 

17,1% tinha um canal; 80,4% tinha dois canais e; apenas 2,5% tinha três canais.  

LU et al. (2006) realizaram estudo um na população chinesa, utilizando 82 

1ºs PMI extraídos que foram incluídos em resina acrílica e seccionados em seu 

longo eixo a 2, 6, 9 e 12 mm da região apical. Os fragmentos resultantes sofreram 

polimento, secagem e coloração com azul de metileno para que a anatomia pudesse 

ser avaliada. Os resultados demonstraram que 54% dos dentes apresentaram um 

canal, 22% apresentaram dois canais e 18% apresentaram canal em formato de “C”. 

Nesses casos, o canal único se dividia em múltiplos canais nos últimos milímetros 

apicais. Os autores associaram o grande número de insucessos nos tratamentos 
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endodônticos deste grupamento dentário a estas características anatômicas 

particulares. Uma descoberta original era o canal circunferencial (delta apical), o 

qual foi caracterizado por um único canal de divisão em três ou quatro canais. A 

incidência de canal circunferencial foi de 6% e ocorreu apenas nas secções 

transversais apicais em 3 mm. A identificação desta configuração canal apical única 

e a alta incidência de múltiplos canais no 1º PMI pode explicar o insucesso do 

tratamento endodôntico neste grupo de dentes. 

Utilizando uma técnica de descalcificação/diafanização, VELMURUGAN & 

SANDHYA (2009) realizaram um estudo in vitro para determinar a morfologia do 

SCR de cem 1ºs PMI extraídos em uma população indígena. A forma do forame foi 

determinada por meio do modelo de dentes e comprimento da raiz. Os 1ºs PMI 

foram identificados como tendo um forame redondo (38%), oval (44%), plano (17%) 

e em forma de “C” (1%). Dois forames foram vistos no canal de 2% dos dentes. 

Canais padrões foram classificados como tipo I (72%), tipo II (6%), tipo III (3%), tipo 

IV (10%) e V (8%), de acordo com a classificação de VERTUCCI (1984). Canais em 

forma de “C” foram identificados em um dente (1%). Canais laterais foram 

observados em 4% das amostras e outros 4% tinham canais acessórios. 

Comunicação intracanalar foi identificada apenas em uma amostra dos dentes (1%). 

O comprimento médio dos dentes foi de 21,6 mm. Entre os dentes com canal único 

no ápice (n = 82), o forame apical estava localizado no ápice da raiz em 83%, a 0,5 

mm em 6%, a 1 mm em 9,7% e a 2 mm em 1,2% dos dentes. Concluíram que o tipo 

I de canal foi o mais frequente nos 1ºs PM, entre a população indígena. A maioria 

dos dentes (85,7%) apresentaram invaginação mesial da raiz ou divisão ou tinham 

dois canais ou divisão dos canais. 
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Por meio de dois métodos radiográficos e transversais, KHEDMAT et al. 

(2010) investigaram a anatomia do SCR de 217 1ºs PMI em uma população 

iraniana. As configurações do canal radicular foram atribuídas de acordo com a 

classificação de VERTUCCI (1984). A categorização de FAN et al. (2008) em 1ºs 

PMI foi usada como referência na configuração do canal C-shaped. As radiografias 

foram tiradas em ambos os sentidos mesiodistal e vestibulolingual de cada dente. 

Posteriormente, foram seccionados na junção cemento-esmalte (JCE) 

perpendicularmente ao longo eixo, em três partes iguais e corados com fucsina. 

Recolheram fotografias digitais das superfícies de secção transversal das raízes 

com um aumento de 40X. Os tipos de configuração do canal radicular foram 

determinados separadamente por raios X e imagens transversais para cada um dos 

PMI. Todos os 217 1ºs PMI utilizados tinham raiz única. Entre todos os 1ºs PMI 

analisados, 157 (72,35%) tinham raiz em linha reta, 38 (17,5%) tinham curvatura 

distal e nenhum mostrou curvatura mesial no terço apical. Dos 217 PMI examinados, 

192 (88,47%) tinham um canal radicular. Os restantes 25 dentes (11,53%) tinham 

dois canais. Nos raios X no sentido mesiodistal, apenas 5,99% dos PMI mostraram 

dois canais radiculares com configuração tipo III de canal radicular. Haviam nove 

dentes (4,14%) com o tipo V, sete (3,22%) com o tipo III, quatro (1,84%) com o tipo II 

e dois dentes (0,9%) com o tipo de morfologia IV. Três dentes (1,38%) apresentaram 

configuração em forma de “C”. Concluíram que 192 dos 217 PMI mostraram um 

canal, tanto através da secção transversal como pela radiografia mesiodistal. 

VIER-PELISSER et al. (2010) analisaram a anatomia do SCR de dez PMS 

humanos trirradiculares, com o uso da μTC, na melhor resolução do aparelho 

Skyscan 1072. Após a varredura dos dentes, as imagens adquiridas foram 

processadas e trabalhadas, e constataram que a secção transversal dos canais foi 
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heterogênea, ao longo do comprimento das raízes. A localização do forame apical 

variou, com tendência a se localizar na direção palatina ou distal. O corno pulpar 

vestibular foi maior que o palatino. A distância média da parte mais cervical do teto 

da câmara pulpar para bifurcação e trifurcação foi de 3,13 e 5,08 mm, 

respectivamente. Concluíram que as características anatômicas internas da 

cavidade pulpar dos dentes puderam ser identificadas pela μTC, e revelaram 

heterogeneidade. Importantes avanços tecnológicos na área da imaginologia oral e 

dentária têm sido introduzidos nos últimos anos, incluindo a TC.  

MARCA (2011) analisou a variação das áreas transversais do canal e da raiz 

de PMS com três raízes através da μTC e da TCFC. Dezesseis PMS, ex vivo, com 

três raízes distintas e ápices completamente formados foram escaneados usando a 

μTC e a TCFC. As áreas transversais das raízes e dos canais radiculares foram 

mensuradas, através do Photoshop CS: a mais cervical e a mais apical de cada 

terço radicular, em ambas as técnicas tomográficas, e trinta secções radiculares 

equidistantes, nas imagens de μTC. Áreas de raízes e de canais foram comparadas, 

para cada método, usando o teste t de Student para amostras emparelhadas, com 

intervalo de confiança de 95%. As imagens da μTC apresentaram maior nitidez, em 

relação às TCFC.  

Houve diferença estatisticamente significante quando as médias de áreas de 

raízes e canais radiculares foram analisadas pela μTC e pela TCFC, na maioria dos 

terços radiculares (p < 0.05). As áreas de raízes e de canais radiculares tiveram o 

mesmo tipo de variação para todas as raízes, diminuindo proporcionalmente de 

cervical para apical, até as imediações do início do canal cementário, onde a área 

aumentou em direção apical. Concluiu que, embora a variabilidade tenha sido a 
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mesma, nas raízes e nos canais estudados, a TCFC em comparação à μTC, 

mostrou-se inferior em relação ao detalhamento de imagens. 

Conforme descrito por PORTELA et al. (2011), o 1º PMS é um dente 

intermediário. Seus orifícios canalares situam-se abaixo e em uma direção 

ligeiramente central em relação às pontas das cúspides. As variações radiculares 

consistem em raízes fusionadas com canais separados, raízes fusionadas com 

ligações ou “entrelaçamentos”, raízes fusionadas com um forame apical comum, e 

eventualmente, dentes com três raízes ou duas raízes com três canais. 

Semelhante ao 1º PM na morfologia coronária, o 2º PMS difere 

principalmente no formato da raiz. A morfologia radicular pode apresentar dois 

canais separados, dois canais em anastomose com canal único, ou dois canais com 

ligações ou “entrelaçamentos”. Canais acessórios e laterais podem estar presentes, 

mas com menos frequência (PORTELA et al., 2011). 

Os PMI apresentam normalmente, uma única raiz cônica ou levemente 

achatada no sentido mesiodistal, apresentando um canal único, amplo e retilíneo. 

Mas variações anatômicas, como o aparecimento de mais de uma raiz, ou canal 

radicular também podem ser encontradas. Muitas vezes considerado um enigma 

para o endodontista, o 1º PMI com canais duplos que se dividem em vários níveis da 

raiz pode gerar problemas mecânicos complexos (PORTELA et al., 2011). 

BOSCHETTI (2013) avaliou a anatomia do SCR de PMI com sulcos 

radiculares, por meio de μTC. Foram usados 69 1ºs PMI e 14 2ºs PMI, escaneados 

no microtomógrafo Skyscan 1174. Os espécimes foram reconstruídos e analisados 

os parâmetros 2D (número, área, circularidade, diâmetro maior, diâmetro menor e 

fator de forma) a 1, 2 e 3 mm do forame apical e 3D (volume, área de superfície, 

número e localização de canais acessórios), bem como as características 
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anatômicas externas das raízes (presença, localização, profundidade e extensão 

dos sulcos e espessura interna e externa da dentina radicular) e análise qualitativa 

da anatomia interna dos modelos 3D. Os resultados 2D mostraram que o número 

máximo de canais encontrados no terço apical foram quatro.  

O diâmetro maior apresentou valores, em média, duas vezes maiores que o 

diâmetro menor nos dois grupos dentais avaliados. Os valores de circularidade e 

fator de forma variaram, respectivamente, de 0,43 ± 0,25 a 0,61 ± 0,17, e 0,59 ± 0,26 

a 0,80 ± 0,13 evidenciando uma forma levemente achatada, com tendência circular 

destes canais, tanto para os 1ºs quanto para os 2ºs PMI. A análise 3D demonstrou 

que as médias do volume (mm3) e da área de superfície (mm2) foram, 

respectivamente, 10,78 ± 5,42 e 58,51 ± 16,41 para os 1ºs PMI e de 10,89 ± 5,77, e 

60,64 ± 17,46 para os 2ºs PMI. Os canais acessórios foram observados, nos terços 

apical e médio em 56,62% dos 1ºs PMI e 64,28% dos 2ºs PMI.  

Na análise radicular externa, observou a presença de 182 sulcos radiculares 

nos 1ºs PMI e 44 nos 2ºs PMI, com maior prevalência na face mesial das raízes 

estudadas. A maior profundidade do sulco encontrou-se na secção correspondente à 

metade da extensão total do mesmo e a espessura da dentina nas faces interna e 

externa das raízes na região dos sulcos radiculares decresceu no sentido 

coroa/ápice sendo a menor média de espessura interna encontrada no valor de 1 

mm caracterizando a presença de uma zona de risco. Os modelos 3D mostraram 

maior prevalência de canais únicos que deixam a câmara pulpar e se dividem em 

dois canais distintos e separados (59,42%) em 1ºs PMI e canais únicos desde a 

câmara pulpar ao ápice (35,70%) em 2ºs PMI. Concluiu que a μTC possibilitou o 

estudo da anatomia interna e externa, sendo identificados dois novos tipos 

morfológicos de SCR de PMI. 
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ORDINOLA-ZAPATA et al. (2013) descreveram a anatomia de PMI com 

canal tipo IX usando μTC. Foram obtidas imagens de 105 PMI com ranhuras 

radiculares e destes, selecionados 16 dentes com a configuração do tipo IX, para 

analisar o número e localização dos canais, distâncias entre os marcos anatômicos, 

ocorrência de delta apical, fusão do canal radicular, presença de canais de furca, 

bem como suas dimensões em 2D e 3D. No geral, os espécimes tinham uma raiz 

com um canal principal que se dividia em canais mesiovestibular, distovestibular e 

lingual no nível de bifurcação. O valor médio do comprimento dos dentes foi de 22,9 

± 2,06 mm e a configuração da câmara pulpar foi principalmente em forma de 

triângulo. Distâncias médias a partir da bifurcação à junção ápice e cemento foram 

9,14 ± 2,07 e 5,59 ± 2,19 mm, respectivamente. Delta apical, fusão de canais 

radiculares e de furca dos canais estavam presentes em quatro, cinco e dez 

amostras, respectivamente. Não foram observadas diferenças significativas nas 

análises 2D e 3D entre os canais radiculares (p > 0,05). Concluíram que na maioria 

das amostras a câmara pulpar mostrou-se em formato triangular, sendo também 

observados canais de furca, fusão de canais, canais em forma oval, pequenas 

aberturas apicais ao nível da câmara pulpar e delta apical.  

Utilizando 100 primeiros PMI permanentes extraídos para fins ortodônticos 

ABRAHAM & GOPINATH (2015) determinaram a anatomia do canal radicular em 

uma subpopulação dos Emirados Árabes Unidos (EAU) usando um método de 

descalcificação. Foram determinados o comprimento do dente, a forma de abertura 

do canal, invaginação mesial, padrão de canal, a localização do ápice, presença de 

canais laterais e comunicações internas. O padrão de canal foi classificado de 

acordo com o método de VERTUCCI (2005): Tipo I (65%), seguido do tipo V (14%) e 

Tipo IV (13%). O tipo mais comum de abertura do canal foi a forma oval (36%) 
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seguido pela forma redonda (25%). Invaginações mesiais foram observados em 44% 

dos dentes. O comprimento médio do dente foi de 19,9 mm e deltas apicais foram 

vistos em 24% dos dentes. O padrão de canal Tipo I foi o mais prevalente nos 1ºs 

PMI, enquanto a ocorrência de múltiplos canais foi observada em 35% dessa 

população. Concluíram que os achados são característicos da subpopulação dos 

EAU. 

Por meio de um estudo retrospectivo, ARSLAN et al. (2015) apresentaram 

um modelo teórico projetado para a determinação da forma de abertura e as 

propriedades morfológicas dos PMI. Um total de 287 imagens de PMI obtidas a partir 

de 88 pacientes por meio de TCFC foi incluído no estudo. As medidas foram 

realizadas abaixo da JCE, e as configurações de diferentes aberturas foram 

definidas de acordo com várias proporções. A idade e o gênero dos pacientes, o tipo 

e posição dos dentes, o número de raízes, uma configuração de abertura, a 

configuração do canal radicular, presença de canal em forma de “C” e a presença do 

sulco radicular foram registados.  

A forma de abertura foi determinada tal como redonda, oval, plana, em 

forma de fechadura e em forma de “T”, e com abertura de comprimento curto, 

normal e ao longo do istmo. As configurações de abertura foram, geralmente: plana 

(37%), ou em forma de fechadura (23%). A prevalência da forma de “T” foi verificada 

em 3,8%. A prevalência de canais em forma de “C” foi observada em 2,1%. A 

percentagem de canais radiculares que se tornou redonda nos terços médio ou 

apicais foi de 95,1%. Sulcos radiculares foram detectados em 37 1ºs PM (24%) e 

seis (4,5%) 2ºs PM. O comprimento médio da distância até o canal atingiu uma 

forma redonda variou de acordo com a faixa etária (r = -0,270; p < 0,001). Houve 

diferença estatisticamente significativa entre sulco radicular e tipo de dente (p < 



 

29 
 

 

 

0,001). O comprimento médio da distância até ao canal atingiu uma forma redonda 

correlacionada com a idade do paciente. Concluíram que o modelo teórico pode ser 

benéfico para determinar as configurações de abertura dos canais radiculares. A 

preparação completa dos PMI pode ser difícil devido às suas variações complexas, 

variando configuração da forma de abertura dos canais radiculares. As proporções 

podem ser utilizadas em estudos anatômicos para avaliação dos canais radiculares. 

BULUT et al. (2015) avaliaram a morfologia da raiz e do canal radicular de 

2134 PM (987 superiores e 1147 inferiores) obtidos de 404 pacientes de uma 

população turca usando TCFC. Detalhes de gênero, idade, número de raízes e 

canais e configuração do canal em cada raiz foram registrados. A configuração do 

canal foi classificada e avaliada segundo os critérios de VERTUCCI (1984). A 

maioria dos PMS tinha duas raízes distintas; embora, três raízes foram identificadas 

em 1% dos PMS. No entanto, a maioria dos PMI tinham raiz única. Observaram dois 

canais (69,9%) e configuração do tipo I (62,6%) e tipo II (34,1%) para o 1º PMS; um 

canal (82,1%) e tipo I (77,6%) de configuração do canal para o 2º PM. A frequência 

do canal radicular mais prevalente foi canal único (96,2%) e tipo I (94,2%) e de 

configuração tipo V (3,2%) para o 1º PMI; um canal (98,9%) e configuração do canal 

tipo I (98,9%) para o 2º PM. Não houve diferença nas configurações do canal 

radicular e o número de canais entre o lado esquerdo e o lado direito para ambos os 

gêneros (p > 0,05). Concluíram que o reconhecimento de morfologia e a anatomia 

do SCR é um dos fatores mais importantes para o tratamento bem-sucedido na 

Endodontia. O exame de TCFC permite a determinação da configuração do canal 

radicular de PM e auxilia os profissionais no tratamento endodôntico. 

GUPTA et al. (2015) determinaram a forma de raiz e configuração de 250 

1ºs PMS humanos extraídos de uma população do norte da Índia. As cavidades de 
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acesso foram preparadas e o tecido pulpar coronário foi retirado. As amostras foram 

armazenadas em solução de ácido nítrico a 5% durante cinco dias. Os PM foram 

então lavados, secos, e desidratados utilizando-se concentrações crescentes de 

etanol (70, 80, e 95%), sucessivamente, durante um dia. Os dentes foram tornados 

transparentes por imersão em salicilato de metila. Foi então injetada tinta Nanquim e 

a morfologia do canal radicular foi examinada sob microscópio estereoscópico. Os 

resultados demonstraram que 53,6% apresentavam raiz única. A configuração do 

tipo IV foi mais prevalente com 33,2%. Canais laterais estavam presentes em 34,8% 

das amostras e comunicações internas em 16%. Concluíram que na população do 

Norte da Índia, houve um aumento da propensão para as morfologias dos tipos I, II, 

III e IV em canais de 1ºs PMS.  

A Tabela 5 demonstra um resumo dos estudos deste tópico. 
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Tabela 5. Resumo dos estudos 

Autor/ano Dentes N 
Raízes 

(%) 
Canais 
n (%) 

Delta 
Apical 

(%) 
Método 

ZILLICH & 
DOWSON 
(1973) 

 
1ºPMI 

 
 

2ºPMI 

 
1393 

 
 

938 

NR 

1 (66) 
2 (22,7) 
3 (0,4) 

1 (84,5) 
2 (11,7) 
3 (0,4) 

NR Rx 

VERTUCCI 
(1984) 

1ºPMS 
 

2ºPMS 
 

1ºPMI 
 

2ºPMI 

400 
 

200 
 

400 
 

400 

NR 

1 (15) 
2 (80) 
1 (61) 
2 (38) 
1 (98) 
2 (1,5) 
1 (100) 

NR Diafanização 

TROPE et al. 
(1986) 

1ºPMI 
 
 

2ºPMI 

800 
 

800 
NR 

1 (76,8) 
2 (10,9) 
1 (94,8) 
2 (3,1) 

NR Rx 

WALKER 
(1988) 

1ºPMS 100 NR 
1 (64) 
2 (34) 
3 (2) 

NR Rx  

PÉCORA et al. 
(1991) 

1ºPMS 240 
1 (55,8) 
2 (41,7) 
3 (2,5) 

1 (17,1) 
2 (80,4) 
3 (2,5) 

NR Diafanização 

VERTUCCI 
(2005) 

 
1ºPMS 

 
 

2ºPMS 
 
 

1ºPMI 
 
 

2ºPMI 

 
400 

 
 

200 
 
 

400 
 
 

400 

NR 

1 (26) 
2 (69) 
3 (5) 
75 (2) 
2 (24) 
3 (1) 
1 (74) 

2 (25,5) 
3 (0,5) 

1 (97,5) 
2 (2,5) 
3 (0) 

3,2 
 
 

3,2 
 
 

5,7 
 
 

3,4 
 

 

NR 

LU et al. (2006) 1ºPMI 82 NR 

1 (54) 
2 (22) 

C Shaped 
(18) 

NR Secção 

VELMURUGAN 
& SANDHYA 
(2009) 

1ºPMI 100 NR 

1(83) 
2 (16) 

C Shaped 
(1) 

NR Diafanização 

KHEDMAT et 
al. (2010) 

1ºPMI 217 1  (100%) 
1 (88,47) 
2 (11,53) 

NR Secção/Rx 

VIER-
PELISSER et 
al. (2010) 

PMS 10 3 3 NR 
μTC 
TC 
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MARCA (2011) PMS 17 3 3 NR μTC 

FERREIRA 
(2012) 

 
1ºPMS 

 
 

2ºPMS 

 
1341 

 
 

1324 

1 (23,2) 
2 (74,5) 
3 (2,3) 

1 (86,11) 
2 (12,5) 
3 (1,4) 

1 (22) 
2 (95,7) 
3 (2,3) 

1 (50,3) 
2 (44,8) 
3 (1,4) 

NR TCFC 

ORDINOLA-
ZAPATA et al. 
(2013) 

PMI 
15 
1 

1 
3 

3 
3 

4 μTC 

BOSCHETTI 
(2013) 

1ºPMI 
2ºPMI 

69 
14 

NR 
NR 

NR 
4,35 
7,14 

μTC 

ARSLAN et al. 
(2015) 

 
1ºPMI 

 
 

2ºPMI 

 
154 

 
 

133 
NR 

1 (95,8) 
2 (1,2) 

C Shaped 
(2,5) 

1 (95,3) 
2 (2,9) 

C Shaped 
(1,5) 

NR TCFC 

ABRAHAM & 
GOPINATH 
(2015) 

PMI 100 NR 
1 (84) 
2 (16) 

24 Diafanização 

BULUT et al. 
(2015) 

1ºPMS 
 
 

2ºPMS 
 

1ºPMI 
 

2ºPMI 

511 
 
 

476 
 

598 
 

549 

1 (28,2) 
2 (70,8) 

3 (1) 
1 (82,1) 
2 (17,8) 

NR 
NR 
NR 
NR 

1 (28,2) 
2 (70,8) 

3 (1) 
1 (82,1) 
2 (17,8) 

1 (98,56) 
2 (1,44) 
1 (99,4) 
2 (0,6) 

NR TCFC 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O tratamento endodôntico de pré-molares representam um desafio clínico 

devido às variações que podem ser observadas neste grupo de dentes. Dados 

relativos ao número de canais, suas interações e número de forames, são cruciais 

para um adequado manejo clínico destas raízes, de forma a favorecer o sucesso do 

tratamento endodôntico.  

Há relatos na literatura que sugerem importantes diferenças nas 

características anatômicas do SCR entre indivíduos, porém não há dados precisos 

sobre a similaridade da anatomia de pré-molares contralaterais em um mesmo 

indivíduo. O compreendimento mais abrangente da anatomia de dentes 

contralaterais facilitará condutas de tratamento, bem como servir de modelos para 

trabalhos experimentais. 
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4. HIPÓTESE 

  

Não há diferenças nas características anatômicas entre os pré-molares 

homólogos. 
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5. OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

Analisar, por microtomografia computadorizada, a similaridade da anatomia 

de primeiros pré-molares homólogos. 

 

Objetivos específicos: 

Analisar, através de dados quantitativos, semelhanças ou diferenças anatômicas 

bidimensionais e tridimensionais entre os primeiros pré-molares homólogos de 

um mesmo indivíduo, tais como: Volume, área, comprimento da raiz. Structural 

Model Index (SMI), maior e menor diâmetro e espessura mínima de dentina do 

canal a 1mm do ápice. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Aspectos éticos 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo dentes humanos extraídos (ex 

vivo), o projeto deste estudo foi previamente submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense sob o número 565.823. 

 

6.2. Seleção da amostra 

 

Foram selecionados 55 pacientes dos quais os PM homólogos (superiores e 

inferiores) foram extraídos por motivos ortodônticos. Os elementos tinham as coroas 

hígidas e polpadas. Foram incluídos pacientes de ambos os sexos com idades entre 

16 aos 40 anos. Foram excluídos elementos com as seguintes características: 

necrose pulpar, com ou sem lesão perirradicular, rizogênese incompleta ou 

reabsorções e elementos com fratura radicular durante a exodontia.  

Os dentes foram divididos em 2 grupos, contendo 28 primeiros PMS 

homólogos e 27 primeiros PMI homólogos. Cada dente foi comparado com o seu 

respectivo homólogo de um mesmo paciente. 

Os dentes foram estocados em coletores universais estéreis (Farmax - 

Distribuidora Amaral, Divinópolis, Brasil) com solução de formalina a 10% 

tamponada devidamente identificados. 
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6.3. Aquisição das imagens por microtomografia computadorizada 

 

Para aquisição das imagens os dentes foram digitalizados no 

microtomógrafo SkyScan 1174 (Bruker Micro-CT Kontich, Bélgica) do Laboratório de 

Microtomografia da Universidade Estácio de Sá. Foi utilizado resolução isotrópica de 

26,7 µm no camera mode com 1304 x 1024 pixel (small pixel size) e fonte de 

radiação de 50Kv, 800 µA, com um filtro de alumínio de 0,5 mm de espessura.  

Depois do posicionamento do espécime e o fechamento da câmara do 

aparelho, a fonte de raios X foi acionada e a posição do espécime foi verificada pelo 

uso da ferramenta Video Image do programa de controle do SkyScan 1174 v.2. Após 

a confirmação da posição, as projeções do espécime foram iniciadas em diversas 

angulações, ao longo de uma rotação de 180º, com passos de rotação de 1.0º. Com 

estes parâmetros o tempo de escaneamento foi de aproximadamente, 14 minutos 

por espécime. 

Na sequência foi realizada a reconstrução das imagens 3D dos espécimes 

pelo programa NRecon v1.6.6.0 (Brucker MicroCT, Kontich, Bélgica), e realizada a 

correção e redução de possíveis artefatos, através dos parâmetros do fine-tuning: 

post-alignment, beam hardening correction, ring artifact reduction e smoothing. Após 

esse processo as imagens reconstruídas geradas foram salvas no formato bitmap 

(bmp). 

 

6.4. Verificação da similaridade 

 

A reconstrução e criação dos modelos 3D foi realizada no programa CTAn 

(Brucker MicroCT, Kontich, Bélgica) através da microtomografia computadorizada. 
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As características morfométricas 2D foram realizadas no programa CTAn 

v.2.0 (Brucker MicroCT, Kontich, Bélgica). Foram avaliados neste programa: volume 

e área do canal; diâmetro anatômico do forame a 1 mm do ápice; maior e menor 

espessura de dentina a 1 mm do forame apical; comprimento da raíz JCE; e o SMI. 

Quando o SMI foi próximo do valor 0, o canal radicular foi considerado em forma 

plana, valor próximo de 3 considerado como cilindro e um valor próximo de 4 

considerado uma esfera. 

 

 

Figura 03. Imagens representativas dos modelos tridimensionais de um dente da amostra. 

A: Vista vestíbulo-lingual; B: Vista mesio-vestibular 

 

 



 

39 
 

 

 

Figura 4. Imagens do programa CTAn c.2.0 (Brucker MicroCT, Kontich, Bélgica)  

 

 

 
Legenda: A) maior diâmetro do canal radicular; B) menor diâmetro do canal radicular; C) espessura 

da dentina. 
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6.5. Análise estatística 

 

Para testar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de Kolmogorov-

Smirnov. Na sequência, foram aplicados o teste T de Student e o teste de Wilcoxon 

nos casos de distribuição normal e não normal, respectivamente. O nível de 

significância foi estabelecido em p < 0.05. 
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7. RESULTADOS 

 

 Os primeiros pré-molares superiores analisados neste estudo apresentavam 

duas raízes e dois canais, os pré-molares inferiores uma raiz e um canal. 

As médias e desvios-padrão dos parâmetros geométricos quantitativos dos 

canais radiculares dos PMS e PMI podem ser observados na tabela 6. 

 
Tabela 6. Parâmetros geométricos quantitativos dos canais radiculares dos PMS e PMI (em ambos os 

contralaterais) 

Dente  Parâmetros Média dp 

PMS 

Vol14V 6,12 3,59 
Vol14P  6,09 3,24 
Vol24V  6,09 3,72 
Vol24P  6,06 3,24 
Are14V 35,02 12,81 
Are14P 35,59 13,84 
Are24V 35,29 13,05 
Are24P 35,19 11,51 
SMI14V 2,81 0,40 
SMI14P 2,79 0,49 
SMI24V 2,74 0,45 
SMI24P 2,77 0,57 
MaiD14V 0,47 0,18 
MaiD14P 0,41 0,15 
MenD24V 0,25 0,07 
MenD24P 0,26 0,08 
MaiD14V 0,45 0,24 
MaiD14P 0,40 0,20 
MenD24V 0,27 0,10 
MenD24P 0,27 0,07 

PMI 

Vol34 11,78 5,24 
Vol44 11,85 5,98 
Are34 59,71 17,11 
Are44 57,66 19,58 
SMI34 2,75 0,57 
SMI44 2,70 0,49 
MaiD34 0,48 0,25 
MaiD44 0,58 0,37 
MenD34 0,56 0,07 
MenD44 0,24 0,09 

Legenda: Vol = volume em mm
3
; Are = área em mm

2
; SMI = Structural Model Index em mm; MaiD = 

maior diâmetro  a 1 mm do ápice; MenD = menor diâmetro a 1 mm do ápice; V = vestibular; 
P = palatina.  
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Os Gráficos 1-4 ilustram os Box-Plot do volume (mm3), da área (mm2), da 

SMI (mm), do MaiD (mm) e do MenD (mm), respectivamente, dos canais radiculares 

dos PMS e PMI homólogos, mostrando similaridade das amostras. 

 
Gráfico 1. Volume (mm

3
) dos canais dos PMS e PMI, de ambos os lados. 

 
 
 
 

Gráfico 2. Área (mm
2
) dos canais dos PMS e PMI, de ambos os lados. 
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Gráfico 3. SMI (mm) dos canais dos PMS e PMI, de ambos os lados. 

 
 

Gráfico 4. MaiD e MenD (mm) dos canais dos PMS e PMI, de ambos os lados. 

 
 

Os parâmetros geométricos quantitativos da dentina radicular tais como: 

volume, área, espessura mínima de dentina e comprimento da raíz, podem ser 

observados na tabela 7. 
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Tabela 7. Parâmetros geométricos quantitativos da dentina radicular dos PMS e PMI que 
apresentavam 2 canais (em ambos os contralaterais) 

Dente  Parâmetros Média dp 

PMS 

Vol14 250,30 68,29 
Vol24  259,47 80,92 
Are14 396,71 84,88 
Are24 407,24 92,21 
Esp14V 0,49 0,16 
Esp14P 0,51 0,18 
Esp24V 0,47 0,17 
Esp24P 0,44 0,14 
CpmRaiz14V 13,68 1,88 
CpmRaiz14P 13,69 1,68 
ComRaiz24V 13,90 1,58 
ComRaiz24P 13,68 1,36 

PMI 

Vol34 196,96 40,79 
Vol44 197,55 45,34 
Are34 303,81 51,46 
Are44 303,15 55,30 
Esp34 0,65 0,20 
Esp44 0,67 0,21 
CompRaiz34 13,75 1,38 
ComprRaiz44 13,89 1,48 

Legenda: Vol = volume em mm
3
; Are = área em mm

2
; Esp = espessura em mm a 1 mm do ápice; 

CompRaiz = comprimento da raiz em mm; V = vestibular; P = palatina.  

 

Os Box-Plot do volume (mm3), da área (mm2), do comprimento das raízes 

(mm) e das espessuras de dentina a 1 mm do ápice dos PMS e PMI de ambos os 

lados se encontram ilustrados nos Gráficos 5-8. Demonstrando que não há 

discrepância entre as amostras. 
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Gráfico 5. Volume de dentina (mm3) das raízes dos PMS e PMI, de ambos os lados. 

 
 
 

Gráfico 6. Área de dentina (mm
3
) das raízes dos PMS e PMI, de ambos os lados. 
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Gráfico 7. Comprimento das raízes (mm) dos PMS e PMI, de ambos os lados. 

 

 

Gráfico 8. Espessura de dentina a 1 mm aquém do ápice dos PMS e PMI, de ambos os lados. 

 

 

Na Tabela 8, estão demonstradas as comparações dos diferentes 

parâmetros dos pré-molares e seus contralaterais. Não houve diferenças estatísticas 

no volume, área (dentina e do canal radicular), SMI, maior e menor diâmetros a 1mm 
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do forame, espessura mínima de dentina e no comprimento da raíz dos pré-molares 

analisados. 

 

Tabela 8. Comparações 2 a 2 (dente e seu contralateral). 
 

Comparações p-valor 

Vol14V x Vol24V 0,962* 
Vol14P x Vol24P 0,959* 
Are14V x Are24V 0,921* 
Are14P x Are24P 0,843* 
SMI14V x SMI24V 0,415* 
SMI14P x SMI24P 0,807* 
MaiD14V x MaiD24V 0,716* 
MaiD14P x MaiD24P 0,814* 
MenD14V x MenD24V 0,401* 
MenD14P x MenD24P 0,550* 
VolDent14 x VolDent24  0,259* 
AreDent14 x AreDent24 0,399* 
Esp14V x Esp24V 0,451* 
Esp14P x Esp24P 0,059* 
CompRaiz14V x CompRaiz24V 0,345* 
CompRaiz14P x CompRaiz24P 0,980* 
Vol34 x Vol44 0,891* 
Are34 x Are44 0,310* 
SMI34 x SMI44 0,465* 
MaiD34 x MaiD44 0,186** 
MenD34 x MenD44 0,446* 
VolDent34 x VolDent44 0,875* 
AreDent34 x AreDent44 0,879* 
Esp34 x Esp44 0,663* 
CompRaiz34 x CompRaiz44 0,457* 

* Teste T de Student; ** Wilcoxon. 
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8. DISCUSSÃO 

 

Este estudo analisou a anatomia do sistema de canais radiculares dos 

primeiros pré-molares superiores e inferiores extraídos de uma população brasileira, 

por motivos ortodônticos, facilitando desta forma uma amostra representativa para 

análise, o que não seria exequível com outro grupo de dentes. 

Vários estudos sobre a anatomia do canal radicular foram realizados usando 

métodos como: a radiografia periapical (PINEDA e KUTTLER 1972), técnica de 

diafanização (VELMURUGAN & SANDHYA (2009), tomografia computorizada (TIAN 

et al., 2012) e a μCT (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2013) 

A radiografia periapical convencional tem um valor limitado na identificação 

da forma em secção transversal da anatomia das raízes, especialmente em dentes 

com raízes múltiplas devido à sobreposição de estruturas adjacentes (SACHDEVA 

et al., 2008). 

Quanto a técnica de diafanização, vários estudos mostraram que é um bom 

método para o estudo anatômico da morfologia dentária, apresentando ´´fielmente`` 

a anatomia interna dos dentes (PÉCORA et al., 1991; VELMURUGAN & SANDHYA 

(2009). Este método consiste na descalcificação de dentes por uma solução ácida, 

de modo que se torne transparente, sem destruir a sua estrutura. A técnica é 

simples, mas existem alguns potenciais problemas, como a determinação do ponto 

final de descalcificação para não destruir a amostra. Até hoje não há nenhuma 

evidência para determinar o ponto final da descalcificação. Segue-se um método 

empírico de dissolução do esmalte dos dentes após 24 horas (ABRAHAM & 

GOPINATH 2015). 
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  MARCA (2011) analisou dezesseis pré-molares superiores, ex vivo, com 

três raízes distintas e ápices completamente formados foram escaneados usando a 

μTC e a TCFC. Áreas de raízes e de canais foram comparadas, para cada método. 

As imagens da μTC apresentaram maior nitidez em relação às TCFC, mostrando-se 

um método mais eficaz. 

No presente estudo optou-se pela utilização a μCT pois, ela tem sido 

considerada o padrão ouro na ferramenta de pesquisa no estudo da anatomia do 

canal radicular, por permitir uma avalição quantitativa, qualitativa, tridimensional e 

não destrutiva, mostrando com riqueza de detalhes: número de forames apicais, 

deltas apicais, ramificações e canais acessórios (VIER-PELISSER et al., 2010; 

ORDINOLA-ZAPATA et al., 2013; MARCA (2011); BOSCHETTI (2013).  

O tratamento do sistema de canais radiculares é complexa e a falta de 

conhecimento da anatomia interna dos elementos dentários podem levar ao fracasso 

do tratamento endodôntico (MARCA, 2011; PORTELA et al., 2011). 

Os PM tendem a variar muito anatomicamente (GUIMARÃES, 2013; TROPE 

et al., 1986). Esta variação na anatomia do canal radicular dos dentes torna-se o 

maior desafio de todos na conclusão bem-sucedida do tratamento endodôntico 

(GUIMARÃES, 2013). A incidência, localização e morfologia dos canais radiculares 

de dentes podem variar em diferentes etnias ou raças (TROPE et al., 1986). 

 PÉCORA et al. (1991) investigaram a anatomia externa e interna de 240 

primeiros PMS extraídos. A anatomia interna foi estudada pelo método de 

descalcificação e limpeza das amostras. Um total de 55,8% dos dentes tinha uma 

raiz; 41,7% tinham duas raízes e; 2,5% tinham três raízes. A maioria dos 1ºs PMS 

com raiz única tinha uma curvatura distal. Isso não foi observado nos 1ºs PMS com 

duas raízes. Já WALKER (1988) examinou visualmente e radiograficamente 100 
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primeiros pré-molares superiores extraídos de pacientes chineses e encontrou 

apenas 13% com um único canal e 87% tinham uma raiz e dois canais. 

De acordo com PORTELA et al. (2011), o 1º PMS é um dente que 

apresentam variações radiculares que consistem em raízes fusionadas com canais 

separados, raízes fusionadas com ligações ou “entrelaçamentos”, raízes fusionadas 

com um forame apical comum, e eventualmente, dentes com três raízes ou duas 

raízes com três canais. VIER-PELISSER et al. (2010) analisaram a anatomia do 

SCR de dez PMS humanos trirradiculares, através da μTC, Os autores constataram 

que a secção transversal dos canais foi heterogênea, ao longo do comprimento das 

raízes. A localização do forame apical variou, com tendência a se localizar na 

direção palatina ou distal. O corno pulpar vestibular foi maior que o palatino. A 

distância média da parte mais cervical do teto da câmara pulpar para bifurcação e 

trifurcação foi de 3,13 e 5,08 mm, respectivamente. Os autores concluíram que as 

características anatômicas internas da cavidade pulpar dos dentes puderam ser 

identificadas pela μTC, e revelaram heterogeneidade.  

BULUT et al. (2015) avaliaram a morfologia da raiz e do canal radicular de 

2134 1ºsPM (987 superiores e 1147 inferiores) de 404 pacientes usando TCFC. A 

maioria dos 1ºs PMS tinha duas raízes distintas; embora, três raízes foram 

identificadas em 1% dos PMS. Foi visto dois canais em 69,9% e configuração do tipo 

I 62,6% e tipo II 34,1%. 

TIAN et al. (2012) avaliaram a morfologia das raízes e canais de 1ºs PMS em 

uma subpopulação chinesa usando a TCFC. Um total de 300 imagens de TCFC 

envolvendo 1ºs PMS foram obtidos de 241 pacientes.  No geral, 66% (n = 198) dos 

dentes tinha uma raiz e 33% (n = 100) teve duas raízes; o restante 1% (n = 2) 

tinham três raízes. Esta distribuição de frequência não apresentou significância 
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estatística entre os lados esquerdo e direito. Entre os 59 pacientes com dentes 

bilaterais, 38 tinham um padrão simétrico de anatomia dos dentes, incluindo o 

mesmo número de raízes e os mesmos tipos de configuração de canal.  

CLEGHORN et al. (2007) mostrou através de uma revisão de literatura a 

complexidade da morfologia do canal radicular bem como a complexidade da 

morfologia interna da raiz do primeiro pré-molar inferior. Através de oito estudos 

anatômicos que incluíram 4.462 dentes, estes autores relataram que (97,9%) teve 

uma única raiz. Duas raízes foram encontradas em 1,8% dos dentes estudados. 

Três (0,2%) e quatro raízes (0,1%) foram bastante raras. Um canal estava presente 

em 3586 (75,8%) dos dentes estudados. Dois ou mais sistemas de canais foram 

encontrados em 1147 (24,2%) dos dentes estudados. Um único forame apical foi 

encontrado em 2054 (78,9%) dos dentes, ao passo que dois ou mais forames foram 

encontradas em 550 (21,1%) dentes. No presente trabalho todos os primeiros 56 

PMS analisados tinham duas raízes e dois canais, porém o número de  amostras foi 

menor que os trabalhos citados anteriormente.  

LU et al. (2006) realizaram, utilizando 82 1ºs PMI extraídos que foram 

incluídos em resina acrílica e seccionados em seu longo eixo a 2, 6, 9 e 12 mm da 

região apical. Os resultados obtidos foram que 54% dos dentes apresentaram um 

canal, 22% apresentaram dois canais e 18% apresentaram canal em formato de “C”. 

VELMURUGAN & SANDHYA (2009) através da técnica de diafanização realizaram 

um estudo in vitro para determinar a morfologia do SCR de cem 1ºs PMI extraídos 

em uma população indígena. Canais padrões foram classificados como tipo I (72%), 

tipo II (6%), tipo III (3%), tipo IV (10%) e V (8%), de acordo com a classificação de 

VERTUCCI (1984). Canais em forma de “C” foram identificados em um dente (1%). 
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Canais laterais foram observados em 4% das amostras e outros 4% tinham canais 

acessórios. 

KHEDMAT et al. (2010) fizeram um trabalho por meio de dois métodos 

radiográficos e transversais, investigando a anatomia do SCR de 217 1ºs PMI em 

uma população iraniana. As configurações do canal radicular foram atribuídas de 

acordo com a classificação de VERTUCCI (1984). Os tipos de configuração do canal 

radicular foram determinados separadamente por raios X e imagens transversais 

para cada um dos PMI. Todos os 217 1ºs PMI utilizados tinham raiz única, 192 

(88,47%) tinham um canal radicular, 25 dentes (11,53%) tinham dois canais, apenas 

5,99% dos PMI mostraram dois canais radiculares com configuração tipo III de canal 

radicular, nove dentes (4,14%) com o tipo V, sete (3,22%) com o tipo III, quatro 

(1,84%) com o tipo II e dois dentes (0,9%) com o tipo de morfologia IV. Três dentes 

(1,38%) apresentaram configuração em forma de “C”. Dos 54 PMI analisados no 

presente trabalho 100% apresentaram uma raiz com um único canal e nenhum em 

forma de C. 

PLOTINO et al. (2013) avaliaram através de TCFC 1ºs e 2ºs molares 

superiores e inferiores de uma determinada população e analisar a simetria na raiz e 

na anatomia do canal entre lados direito e esquerdo em um mesmo paciente, 

avaliando o número de raízes e canais e a configuração do canal radicular. A 

amostra foi composta por 201 pacientes. Foram analisados um total de 596 dentes 

(161 1ºs molares superiores, 157 2ºs molares superiores, 117 1ºs molares inferiores, 

e 161 2ºs molares inferiores). Dos 45 pacientes que tiveram ambos os 1ºs molares 

superiores, 71,1% (n = 32) mostrou perfeita simetria morfológica na raiz e no canal 

desses dentes. No que se refere aos 2ºs molares superiores, a simetria foi 

observada em 79,6% (n = 43) de 54 pacientes analisados. Dos 34 pacientes que 
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tiveram ambos os 1ºs molares inferiores direito e esquerdo, 70,6% (n = 24) mostrou 

perfeita simetria na raiz e morfologia do canal desses dentes. No que se refere aos 

2ºs molares inferiores, a simetria foi observada em 81% (n = 47) dos 58 pacientes 

analisados. Os resultados do trabalho citado acima demonstrou que a porcentagem 

de simetria dos 1ºs e 2ºs molares superiores e inferiores contralaterais variou entre 

70%-81%. 

XU et al., (2015) desenvolveram um procedimento de triagem rigorosa para 

identificar pré-molares contralaterais (CLP) com simetria anatômica exata. Foi 

constatado que contralaterais tinham uma melhor simetria do que os dentes não 

pareados, mas apenas uma pequena proporção foi anatomicamente 

correspondente, conforme identificado pelo processo de triagem rigorosa. 

Apesar de diversos autores terem realizado análises distintas (TIAN et al., 

2012; PLOTINO et al., 2013; XU et al., 2015) do presente trabalho, os mesmos 

também avaliaram dentes homólogos, na ordem citada acima o primeiro  autor 

avaliou: 1ºs PMS e constatou que dos 59 pacientes com dentes CLP, 38 tinham um 

padrão simétrico de anatomia dos dentes; o segundo autor avaliou 1ºs e 2ºs molares 

contralaterais superiores e inferiores e a porcentagem de simetria variou entre 70%-

81%; o terceiro autor avaliou pré-molares contralaterais  e não pareados e constatou 

que os CLP tinham uma melhor simetria do que os dentes não pareados. Este 

presente trabalho, avaliou os parâmetros geométricos quantitativos dos canais 

radiculares dos 1ºs PMS contralaterais que apresentavam dois canais, e os 

resultados não apresentaram diferenças estáticas quando comparados com seus 

homólogos, em relação ao: volume e área dos canais V e P; maior e menor diâmetro 

dos canais V e P a 1mm do ápice, e o Structure Model Index (SMI) que também não 

apresentaram diferença estatística quando comparado com seu respectivo canal 
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homólogo. Também foram avaliados parâmetros geométricos quantitativos da 

dentina radicular das raízes dos 1ºs PMS, e também não houve diferenças estáticas 

quando comparados com seus respectivos homólogos, em relação ao: volume e 

área da dentina radicular; a espessura de dentina e ao comprimento da raízes. 

Em relação aos 1ºs PMI, foram avaliados os mesmos parâmetros dos PMS. 

Assim como os superiores, em todos os critérios quantitativos analisados de canal 

radicular e dentina, os contralaterais não apresentaram diferenças anatômicas, 

mostrando também similaridade.  

JOHNSEN et al. (2016) avaliaram pré-molares contralaterais usando micro-

tomografia computadorizada (μCT) para determinar seu grau de similaridade. 

Quarenta e um pares de pré-molares hígidos foram examinados com μCT. Foi feita 

uma avaliação comparativa quantitativa através da análise de desvio morfométrico 

geométrico dos espaços da polpa após espelhamento, alinhamento automático e 

registrado com o software semiautomated, os parâmetros geométricos comparados 

foram: volume, superfície e superfície sobre o volume. Posteriormente foi feito uma 

análise de desvio através das distâncias médias transformadas e também dos erros 

quadráticos médios. Os parâmetros geométricos do espaço pulpar dos pré-molares 

contralaterais tinham coeficientes de similaridade significativamente maiores do que 

pares aleatórios. A análise de desvio de forma e distâncias médias foram 

transformadas e tinham valores significativamente menores para contralaterais 

quando comparados com os pares aleatórios.  O trabalho citado acima apresentou 

simetria quanto ao volume do canal, resultado igual ao do presente trabalho, 

ressaltando que, ambos utilizaram a microtomografia computorizada como 

ferramenta de avaliação, além dos PM contralaterais, o que nos leva a crer que este 
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grupo dental apresenta similaridade anatômica quando comparado com seu 

respectivo homólogo em um mesmo indivíduo.   

Para pesquisa de dentes homólogos a TCFC ou quaisquer outros métodos de 

avaliação não tem a resolução necessários para essa comparação detalhada, 

diferentemente da μCT, que oferece uma maior flexibilidade experimental, maior 

validade interna e maior precisão. 
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9. Conclusão 

 

Os pré-molares superiores e inferiores contralaterais analisados no presente 

estudo apresentaram similaridade em todos os parâmetros quantitativos analisados. 

Isso abre perspectiva para trabalhos clínicos e experimentais in vitro, uma vez que 

os diversos fatores anatômicos estarão bem padronizados.  
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11. ANEXOS  

 

ANEXO – Parecer consubstanciado do CEP  
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- A utilização de instrumentos capazes de realizar o tratamento endodôntico em menor hora clínica, 

com consequente menor gasto de material, poderá permitir, em um futuro próximo, sua 
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