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RESUMO 

 

Objetivo.  O objetivo do estudo foi analisar a configuração anatômica interna de pré-

molares superiores e inferiores, de uma parcela da população brasileira, 

estabelecendo a frequência dos diferentes tipos morfológicos propostos por Vertucci. 

Materiais e Métodos. Trezentos e noventa e oito exames de tomografia 

computadorizada de feixe cônico foram obtidos de uma clínica de imaginologia do 

Rio de Janeiro, sendo 217 de maxila e 226 de mandíbula. Um total de 1316 pré-

molares (594 superiores e 722 inferiores) foram avaliados através de um 

visualizador de imagens e categorizados segundo a classificação de Vertucci. A 

frequência de cada tipo morfológico foi determinada por dois examinadores 

calibrados. Os casos discordantes foram definidos por um terceiro examinador. O 

teste Kappa foi aplicado para verificar a concordância inter-avaliadores, e o Teste 

Exato de Fisher foi usado para verificar se havia diferenças relacionadas ao gênero. 

Resultados. A classificação mais frequente entre os primeiros e segundos pré-

molares superiores foram as do Tipo IV (73,86 %) e Tipo I (47,18 %), 

respectivamente. Já entre os primeiros e segundos pré-molares inferiores, a 

classificação mais frequente foi a do Tipo I (80,59 % e 95,87 %, respectivamente). 

As configurações dos Tipos I e VIII foram as únicas que apresentaram diferença 

estatisticamente significante entre os gêneros, sendo a do Tipo I mais frequente no 

gênero feminino, e a do Tipo II no masculino. Conclusões. Foi encontrada uma alta 

frequência da configuração do Tipo I nos pré-molares inferiores, tanto para o 

primeiro quanto para o segundo, enquanto nos pré-molares superiores os mais 

frequentes foram o Tipo IV para os primeiros e I para os segundos.  
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Palavras-chave: anatomia, tomografia computadorizada de feixe-cônico, canal 

radicular, pré-molares. 
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ABSTRACT 

 

Aim(s). The aim of the present study was to investigate the internal anatomic 

configuration of maxillarys and mandibulars premolars in an Brazilian subpopulation, 

establishing the prevalence of the different morphology proposed by Vertucci. 

Materials and Methods. Three hundred and ninety-eight cone-beam computed 

tomography exams were collected from a private imaginology clinic data-base in Rio 

de Janeiro, being 217 from maxilla and 226 from mandible. A total of 1.316 

premolars (594 upper and 722 lower) were evaluated through an image viewer and 

categorized according to the Vertucci´s classification. The frequency of each 

morphological type was determined by two calibrated examiners. Discordant cases 

were defined by a third examiner. The Kappa test was applied to verify inter-rater 

agreement, and Fisher's Exact Test was used to check for gender-related 

differences. Results. The most frequent configuration between the first and second 

maxillary premolars was Type IV (73,86 %) and Type I (47,18 %), respectively. 

Already between the first and seconds mandibulars premolars, the configuration 

Type I was the most prevalent (80,59 % and 95,86 %, respectively). The 

configurations of Types I and VIII were the only ones that presented a statistically 

significant difference between the genders, with Type I being the most frequent in the 

female gender, and the Type II in the male. Conclusion(s). A high frequency of the 

Type I configuration was found in the mandibulars premolars for both the first and 

second premolars, whereas in the maxillary premolars the most frequent were Type 

IV for the first and I for the second. 

 

Keywords: anatomy, cone-beam computed tomography, root canal, premolars. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema de canais radiculares (SCR) é complexo e varia em cada 

grupo dentário, entre os indivíduos e em um mesmo indivíduo (ABELLA et al., 

2015). Bifurcações, anastomoses e istmos são exemplos desta complexa 

anatomia, podendo servir de abrigo para micro-organismos nos casos 

infectados. Dessa forma, o desconhecimento da anatomia do canal radicular 

pode levar a falhas no tratamento que podem resultar na manutenção ou 

surgimento de uma patologia perirradicular (YANG et al., 2013). 

À vista disso, a morfologia do canal radicular instigou diversos estudos e 

o desenvolvimento de diferentes técnicas para avaliar a morfologia destes, 

como injeção de substâncias intracanal, diafanização, secção radicular, 

investigação radiográfica, tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) 

e recentemente a microtomografia computadorizada (micro-CT) (BARRETT, 

1925; MUELLER, 1933; VERTUCCI, 1984; PÉCORA et al., 1992 e MARTINS 

et al., 2017). 

A literatura é unânime em afirmar que a investigação radiográfica é 

essencial para diagnóstico e tratamento do canal radicular, contudo a imagem 

obtida pela radiografia digital ou convencional limita-se a duas dimensões. 

Assim, a anatomia de uma região tridimensional é analisada em uma imagem 

bidimensional, sendo frequente a sobreposição de imagens. Estas limitações 

podem levar a erros de interpretação e, consequentemente, de diagnóstico 

(SOUSA et al., 2017). 
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A fim de compensar essa deficiência, métodos computacionais foram 

introduzidos na área da Radiologia Médica e Odontológica, culminando no 

desenvolvimento da TCFC e posteriormente, a micro-TC. Atualmente, estes 

métodos têm sido amplamente utilizados na Odontologia, em especial na 

Endodontia, uma vez que permite a geração de imagens tridimensionais das 

estruturas dentárias, revelando peculiaridades não reveladas pelos métodos 

radiográficos convencionais, mormente as extraorais (MICHETTI et al., 2010). 

Além disso, a TCFC consiste em método não destrutivo que permite 

avaliar um dente individualmente e ou a dentição, observando sua relação com 

as demais estruturas anatômicas. A TCFC possui diversas aplicações na 

Endodontia, como o estudo da anatomia interna, o diagnóstico de fraturas 

radiculares verticais e reabsorções radiculares, a avaliação do sucesso do 

tratamento, o planejamento pré-cirúrgico (PATEL et al., 2014). 

A literatura aponta que os pré-molares e os molares são os grupos 

dentários que apresentam maior variabilidade anatômica (MARTINS et al. 

2017). Os pré-molares apresentam uma configuração externa simples de uma 

única raiz ou duas raízes, o que leva a suposição de uma anatomia interna 

também simples. Entretanto, as pesquisas revelam o contrário, ou seja, uma 

anatomia interna complexa, com até oito tipos de configurações diferentes 

(VERTUCCI, 1984). Estes dentes constituem, portanto, um desafio, com 

destaque para a elevada ocorrência de canais achatados, acessórios e istmos 

(ABELLA et al., 2015; AHMAD & MOHAMMAD, 2016). 

Estudos têm relatado que a anatomia dentária é determinada 

geneticamente, variando de acordo com a etnia (TROPE et al. (1986); YANG et 
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al., 2013, AHMAD & MOHAMMAD, 2016). Entretanto, a maioria dos estudos 

publicados são baseados em populações caucasianas, o que não se aplica à 

população brasileira, que é bastante heterogênea e miscigenada (CAPUTO et 

al, 2016). Neste sentido, estudos desta natureza na população brasileira 

podem contribuir diretamente para o conhecimento da anatomia destes dentes 

e, indiretamente, para o sucesso dos tratamentos endodônticos nestes 

realizados. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O SCR, em geral, apresenta uma anatomia complexa e individual para 

cada dente. Nos casos infectados, micro-organismos podem se alojar em 

espaços anatômicos intricados, prejudicando a desinfecção. O 

desconhecimento dessa anatomia pode levar a falhas na identificação de 

canais radiculares, instrumentação inadequada e consequentemente, ao 

insucesso do tratamento. Isto posto, é de suma importância que o profissional 

conheça a anatomia do canal radicular e suas possíveis variações por grupos 

dentários (ABELLA et al., 2015; CAPUTO et al, 2016).  

Assim, diversos estudos têm demonstrado que as variações 

anatômicas tiveram grande efeito sobre as mudanças ocorridas nos 

procedimentos endodônticos, como nas técnicas de instrumentação e no 

desenvolvimento de instrumentos ao longo dos anos (ABELLA et al., 2015; 

VERSIANI et al., 2016; AHMAD & MOHAMMAD, 2016). 

O correto diagnóstico e tratamento de elementos dentários que 

apresentam patologias pulpares e periapicais ainda depende, em grande parte, 

de exames radiográficos convencionais, que embora sejam acessíveis e de 

grande valia, apresentam limitações por produzir imagens de apenas duas 

dimensões, o que pode ocultar detalhes da anatomia do SCR (CAPUTO et al., 

2016, VERSIANI et al., 2016). 

Outra desvantagem das radiografias convencionais consiste na 

possibilidade de sobreposição de estruturas anatômicas sobre a área a ser 

investigada, dificultando a interpretação das mesmas. Ademais, radiografias 

podem apresentar também distorções geométricas, caso haja variações nos 

ângulos de incidência (DURACK & PATEL, 2012). 
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 Para compensar essas limitações é imprescindível ao profissional o 

conhecimento da anatomia antes de iniciar o tratamento. Estudos da morfologia 

dos canais radiculares, em diferentes populações, demonstram que as 

complexidades anatômicas dos canais são geneticamente determinadas e 

sofrem influência étnica (SILVA et al., 2013; GUO et al., 2014; CAPUTO et al. 

2016; VERSIANI et al., 2016; BULUT et al., 2017). Contudo, a maior parte 

desses estudos foram realizados em populações de origem caucasiana 

(MARTINS et al., 2017). Portanto, estes dados não podem ser extrapolados 

para populações heterogêneas como a população brasileira, que é considerada 

a mais heterogênea do mundo (CAPUTO et al., 2016).  E, segundo SILVA et al. 

(2013), a população brasileira deriva da contribuição genética de quatro 

grandes grupos continentais: europeus, asiáticos, africanos e norte-

americanos. 

Em concordância com o exposto, um estudo recente publicado por 

VERSIANI et al.(2016), que descreveu os aspectos morfológicos da anatomia 

dos canais médio-mesiais de primeiros molares inferiores em uma população 

brasileira e outra turca, constatou que a incidência do canal médio-mesial é 

bem maior na população brasileira (22,1%) que na turca (14,8%). 

 

2.1 MÉTODOS PARA ESTUDO DA ANATOMIA DO SISTEMA DE CANAIS 

RADICULARES 

O primeiro estudo descrevendo a anatomia interna de dentes humanos 

remonta do século XIX e foi realizado por Carabelli em 1842. O autor 

determinou, por meio do método de observação, o número e a localização da 

entrada dos canais radiculares de todos os grupos dentários (CARABELLI & 
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VON LUNKASZPRIE, 1842). A seguir, descreveremos os principais métodos 

para estudo da anatomia dentária, com enfoque na anatomia interna.  

2.1.1 Secção Radicular 

A secção radicular consiste na análise de cortes histológicos em série. 

Um dos primeiros a utilizar esse método foi MÜHLREITER (1870) que publicou 

um estudo sistemático sobre a anatomia do canal radicular em diferentes 

planos (MÜHLREITER, 1970). 

Décadas depois, BLACK (1890) publicou a primeira edição de seu livro, 

em que sistematizou a terminologia dentária e detalhou a anatomia e interna e 

externa dos grupos dentários. Segundo o autor,  

“a anatomia não deve ser aprendida apenas com os 

livros, mas também trazendo as partes a serem estudadas e 

observando de perto a conexão destas às descrições dadas". 

(BLACK,1890). 

Em 1984, Alfred Gysi publicou uma coleção de microfotografias de 

secções histológicas de dentes humanos, demonstrando a complexidade do 

SCR (GYSI, 1984 apud LOPES & SIQUEIRA, 2015 p. 144).  

Atualmente este método ainda é utilizado em associação a outros, 

como no estudo de LYRA et al. (2015) que utilizou o método de secção 

radicular em comparação à tomografia computadorizada cone beam para 

analisar a raiz mésio-vestibular de primeiros molares superiores. 

 

2.1.2 Injeção de substâncias intracanal 

 

No início do século XX, Preiswerk introduziu a “modeling technique” 

que consiste na injeção de metal fundido na cavidade endodôntica e posterior 
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desmineralização do dente, obtendo-se, assim, o modelo metálico de sua 

anatomia interna (WESSEL, 2015). A principal limitação deste método era que 

levava ao superaquecimento do dente, além de que as réplicas ficavam 

incompletas, uma vez que o metal não era capaz de penetrar nos ramos mais 

finos do SCR. A despeito disso, Preiswerk foi um dos primeiros pesquisadores 

a afirmar que anastomoses de canais radiculares podem ser encontradas em 

algumas raízes e não são raras (VERSIANE et al., 2015). 

Em 1908, Ficher modificou o método proposto por Preiswerk, injetando 

uma solução de celuloide dissolvida em acetona, que após seu endurecimento 

e a descalcificação do dente, possibilitava a obtenção de réplicas da porção 

apical do  SCR (FICHER, 1908 apud LOPES & SIQUEIRA, 2015, p. 145). No 

entanto, essas réplicas eram frágeis e as mais sutis ramificações fraturavam 

facilmente.  

Posteriormente, este método foi aprimorado por meio da injeção de 

outros materiais como parafina e silicone (VERSIANE et al., 2015) contudo 

atualmente raramente é utilizado. 

 

2.1.3 Diafanização 

 

Em 1914, um anatomista alemão, Werner Spalteholz, desenvolveu um 

processo, denominado diafanização, o qual consiste em tornar órgãos 

translúcidos e em seguida corá-los usando diferentes cores (VERSIANE et al., 

2015).  

Pesquisadores na área de endodontia adaptaram o método de 

diafanização para estudo da anatomia dos canais radiculares. Basicamente o 

método consiste em tornar transparentes os tecidos duros do dente, 
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possibilitando, por conseguinte, a visualização dos canais radiculares através 

da injeção de materiais fluidos, como a liga fundida de Wood, corantes ou 

gelatina associada a algum corante (LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

OKUMURA (1927) estudou 1339 dentes pelo método de diafanização 

com injeção de tinta nanquim e foi o primeiro a classificar os canais radiculares 

de acordo com sua distribuição anatômica. 

Em 1984, VERTUCCI submeteu 2400 dentes permanentes de todos os 

grupos dentários à diafanização com injeção do corante hematoxilina. Os 

espécimes foram examinados em microscópio, por conseguinte o número e 

tipo de canais radiculares, o número e localização de canais laterais e 

foraminas apicais, além da frequência de deltas apicais foram registrados. 

As configurações dos canais radiculares apresentadas foram, então, 

classificadas pelo autor em oito tipos diferentes (VERTUCCI, 1984) conforme 

Tabelas 1, 2 e 3: 

Tabela 1 – Descrição das configurações de Vertucci (VERTUCCI, 1984) 

Tipo I: um canal que se estende da 

câmara pulpar ao ápice 

(configuração 1); 

 

Tipo II: dois canais distintos 

deixam a câmara pulpar, mas 

convergem perto do ápice para 

formar um canal radicular 

(configuração 2-1); 
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Tipo III: um canal deixa a câmara 

pulpar e se divide em dois no 

corpo da raiz; então, os dois se 

fundem para formar um canal 

(configuração 1-2-1); 

 

Tipo IV: dois canais distintos se 

estendem da câmara pulpar ao 

ápice (configuração 2); 

 

 

Tipo V: um canal deixa a câmara 

pulpar e se divide próximo ao 

ápice, em dois canais distintos 

(configuração 1-2); 
 

Tipo VI: dois canais distintos 

deixam a câmara pulpar, fundem-

se no corpo da raiz e se dividem 

novamente em dois canais 

próximo ao ápice (configuração 2-

1-2);  
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Tipo VII: um canal deixa a câmara 

pulpar e se divide em dois, que 

então se fundem, no corpo da raiz, 

e se divide novamente em dois 

canais distintos próximos ao ápice 

(configuração 1-2-1-2); 

 

 

Tipo VIII: três canais distintos que 

se estendem da câmara pulpar ao 

ápice (configuração 3). 

 

 

 

 

 
 

Tabela 2 - Classificação e porcentagem de canais radiculares dos dentes superiores (VERTUCCI, 
1984). 

Dente Nº de 
dentes 

Tipo 
I 

Tipo 
II 

Tipo 
III 

Um 
canal no 

ápice 

Tipo 
IV 

Tipo 
V 

Tipo 
VI 

Tipo 
VII 

Incisivo Central 100 100 0 0 100 0 0 0 0 
Incisivo Lateral 100 100 0 0 100 0 0 0 0 

Canino 100 100 0 0 100 0 0 0 0 
Primeiro Pré-molar 400 8 18 0 26 62 7 0 0 
Segundo Pré-molar 200 48 22 5 75 11 6 5 2 

Primeiro 
Molar 

Mesiovestibular 100 45 37 0 82 18 0 0 0 
Distovestibular 100 100 0 0 100 0 0 0 0 

Palatina 100 100 0 0 100 0 0 0 0 
Segundo 

Molar 
Mesiovestibular 100 71 17 0 88 12 0 0 0 
Distovestibular 100 100 0 0 100 0 0 0 0 

Palatina 100 100 0 0 100 0 0 0 0 
  

 

Tabela 3 - Classificação e porcentagem de canais radiculares dos dentes inferiores (VERTUCCI, 
1984). 

Dente Nº de Tipo Tipo Tipo Um canal no Tipo Tipo Tipo Tipo 
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dentes I II III ápice IV V VI VII 

Incisivo Central 100 70 5 22 97 3 0 0 0 
Incisivo Lateral 100 75 5 18 98 2 0 0 0 

Canino 100 78 14 2 94 6 0 0 0 
Primeiro Pré-molar 400 70 0 4 74 1,5 24 0 0 
Segundo Pré-molar 400 97,5 0 0 97,5 0 2,5 0 0 
Primeiro 

Molar 
Mesial 100 12 28 0 40 43 8 10 0 
Distal 100 70 15 0 85 5 8 2 0 

Segundo 
Molar 

Mesial 100 27 38 0 65 26 9 0 0 
Distal 100 92 3 0 95 4 1 0 0 

 

 
Segundo VERTUCCI (1984), os dentes que apresentaram maior 

variabilidade anatômica foram os segundos pré-molares superiores. Dessa 

forma, o autor concluiu que o conhecimento preciso da morfologia da 

cavidade pulpar é essencial antes de um procedimento endodôntico. Além 

disso, o profissional deve considerar, durante os procedimentos de preparo e 

obturação, a frequência que os canais radiculares se unem, bem como a 

possível existência de bifurcações. 

O método de diafanização ainda é utilizado em estudos mais recentes 

da anatomia dos canal radicular, como o de SERT & BAYIRLI (2004), que 

avaliaram as configurações dos canais radiculares de dentes permanentes da 

população turca. Foram submetidos à diafanização 2800 dentes, divididos de 

acordo com o sexo do paciente. Os autores encontraram quatorze novas 

configurações que não estavam incluídas na classificação de Vertucci ou 

outras classificações e concluíram que é necessário considerar o gênero e a 

etnia do paciente nos estudos das configurações anatômicas dos canais 

radiculares. 

BARBIZAM et al. (2004) utilizaram esse método para visualizar a 

anatomia interna de um molar superior com cinco raízes, duas palatinas 

separadas por um sulco, uma distovestibular e duas mesiovestibulares e 
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concluíram que é necessário atenção especial às variações anatômicas 

durante o diagnóstico e as fases do tratamento endodôntico. 

 

2.1.4 Método de observação radiográfica 

 

MULLER (1993) ao observar que os dentes extraídos por seus alunos, 

submetidos a exame radiográfico não apresentavam todas as características 

anatômicas que a literatura propusera, propôs então, submetê-los a exame 

radiográfico com dois filmes em direções mesiodistais, vestibulolinguais ou 

vestibulolinguais. Variações anatômicas não esperadas foram reveladas e 

sugeriram informações novas e úteis acerca da estrutura dos canais 

radiculares. 

Outro estudo clássico que teve enorme contribuição para o 

conhecimento da anatomia do canal radicular foi de PINEDA & KUTLLER 

(1972) que examinaram radiograficamente 4.183 dentes extraídos de todos os 

grupos dentários, em seguida, estes foram classificados em três grupos por 

faixa etária (até 25 anos, entre 35 e 45 anos e acima de 55 anos). Seus 

principais achados foram que as curvaturas eram mais frequentes no terço 

apical. Encontraram também, ramificações tanto no terço médio quanto no 

terço apical, sendo este último mais frequente. Além disso, a única alteração na 

anatomia dos SCR observada com o acréscimo da idade foi a atresia da 

câmara pulpar. 

Estudos mais recentes costumam utilizar uma combinação de métodos 

para a análise da anatomia dos sistemas de canais radiculares. ÖZACAN et al. 

(2012), avaliaram a morfologia da raiz e do canal radicular de 653 primeiros 

pré-molares na população turca, por meio da combinação do exame 
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radiográfico em dois planos, mesiodistal e mesiodistal associado ao ângulo 

horizontal de 40º e da secção radicular para avaliar a anatomia interna e 

classificá-la de acordo com a classificação de Weine. Os autores concluíram 

que somente 7,8% dos dentes examinados tinham apenas um canal radicular, 

ou seja, a maioria (68,5%) apresentavam duas raízes separadas com dois 

forames apicais. 

 

2.1.5 Métodos Computacionais 

 

O método de análise radiográfica possui a vantagem de ser utilizado 

em estudos in vivo, contudo apresenta limitações, uma vez que fornece uma 

imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional que é o SCR. Por outro 

lado, os métodos seccionais usados em estudos histológicos são de difícil 

preparo e pode haver perdas ou alteração das características originais dos 

canais. Já as técnicas de modelagem por meio da injeção de materiais nos 

canais radiculares, produzem mudanças irreversíveis nos espécimes, além de 

muitos artefatos, e podem não refletir a morfologia do canal (VERSIANE et al., 

2015). Tais limitações têm encorajado a aplicação de novos métodos de 

pesquisa, com maiores possibilidades. 

MAYO et al. (1986) propuseram um método computadorizado para 

avaliação da morfologia do canal radicular, utilizaram a injeção de contraste 

nos canais radiculares de nove pré-molares permanentes, por conseguinte, 

seis radiografias de cada dente em diferentes ângulos foram realizadas e 

submetidas à análise de um programa computadorizado de processamento de 

imagens, o qual determinava uma representação tridimensional dos canais pela 

combinação matemática das seis visões radiográficas. Cálculos 
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computadorizados do volume e diâmetro do canal de cada dente foram obtidos 

e comparados com as medidas apresentadas em laboratório após a dissecção 

dos dentes. Os autores concluíram que o método computadorizado foi mais 

preciso para medir o diâmetro dos canais radiculares e os dados volumétricos 

diferiram significativamente (p < 0,05), inferindo que, ambos, tanto técnica 

laboratorial quanto o computacional podem não ser eficazes em determinar o 

volume dos canais radiculares. Ademais afirmaram que a aplicação dessa 

técnica na área da pesquisa seria muito promissora. 

Anos depois, uma nova proposta para visualização tridimensional da 

estrutura do SCR foi relatada por BERUTTI (1993). Imagens de cinco secções 

transversais da raiz mesial de primeiros molares superiores obtidas em 

intervalos de 1 mm, antes e após o preparo químico e mecânico, foram 

transferidas para um computador gráfico, que reconstruiu e elaborou as 

seções, fornecendo um modelo tridimensional do SCR de cada dente antes e 

depois da instrumentação. 

Esses métodos constituíram grande avanço, permitiram a construção 

de um modelo 3D, assim como a análise de parâmetros como diâmetro, 

perímetro, área, superfície e volume do canal radicular. Contudo, continuava a 

ser um método destrutivo (VERSIANI et al., 2015). 

Em seguida, o advento da Tomografia Computadorizada (TC) trouxe 

um significativo avanço para a medicina diagnóstica. Ela consiste na emissão 

de um feixe de raios-X direcionado sobre a área de interesse e projetado sobre 

o detector de raios-X. Durante a exposição aos feixes de raios X, diversas 

projeções são produzidas e centenas de imagens da região são adquiridas e, 

em seguida, reconstruídas por meio de um programa de computador, 

produzindo um mapa tridimensional (VERSIANI et al., 2015). 
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TACHIBANA & MATSUMOTO (1990) foram os primeiros a sugerir a 

aplicação da TC na Endodontia. Os autores concluíram que o método 

apresenta vantagens e desvantagens. Ele permitia visualizar estruturas que 

são difíceis de visualizar em radiografias comuns e fornecia uma reconstrução 

tridimensional de canais radiculares, raízes e dentes, contudo, a dose de 

radiação era grande e o procedimento de varredura era demorado. Outrossim, 

o aparato apresentava alto custo, exigia muito espaço físico, e a resolução era 

inadequada para análise de pequenas áreas, diminuindo quando artefatos 

metálicos estavam presentes. 

Posteriormente, com a melhoria dos recursos computacionais, outros 

sistemas de geração de imagens digitais foram utilizados para avaliar o SCR, 

seja in vivo ou ex vivo, como: ressonância magnética microscópica, tuned-

aperture computed tomography, optical coherence tomography, e TCFC 

(VERSIANI et al., 2015). 

 

2.1.5.1 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) 

 

A TCFC é um sistema de diagnóstico contemporâneo, tridimensional 

muito utilizado na área maxilofacial. Difere das demais TC por apresentar 

características que otimizam sua adequação para a imagem dentária 

(MORTON et al., 1990). 

O hardware da TCFC consiste em uma fonte de raios-X e detector, ou 

sensor, montado em um pórtico rotativo. Durante a obtenção da imagem, um 

feixe de raios-X de formato cônico é emitido a partir da fonte de raios-X e é 

dirigido através da área de interesse. Tendo atravessado a área de interesse, o 

feixe é projetado sobre o detector de raios X, à medida que a fonte gira de 
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forma sincronizada de 180 ° a 360 ° em torno da cabeça do paciente, em uma 

única varredura. O tempo de varredura normalmente varia de 10-40 s, 

dependendo do equipamento e dos parâmetros de exposição utilizados. Alguns 

sistemas aplicam feixes de raios-X pulsátil afim de diminuir o tempo de 

exposição (MORTON et al., 1990). 

Durante a seqüência de exposição, centenas de imagens base 

(imagens de projeção) da área de interesse são adquiridas. As imagens de 

projeção são então reconstruídas, usando diferentes softwares, com a 

finalidade de produzir um volume cilíndrico ou esférico, chamado campo de 

visão (FOV) DURACK & PATEL, 2012). 

As imagens da TCFC reconstruídas podem ser exibidas de diversas 

maneiras, sendo que as mais comumente usadas são as dos três planos 

ortogonais (axial, sagital e coronal), proporcionando ao clínico uma visão 

verdadeiramente tridimensional da área de interesse (TAYLOR et al., 2007). 

A TCFC supera as limitações das radiografias, permitindo a 

vizualização da anatomia dental, bem como sua relação espacial com as 

estruturas adjacentes, em três dimensões. Além disso, como as imagens 

produzidas são geometricamente precisas, estas estão livres de distorções. Ou 

seja, a TCFC apresenta características essenciais para os estudos da 

anatomia do SCR (DURACK & PATEL, 2012; CAPUTTO et al., 2016; PATEL et 

al., 2015). 
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Contudo, as imagens, por vezes, são afetadas por artefatos 

radiográficos (Figura 1), quando o feixe de raios-X encontra objetos de alta 

densidade, como restaurações metálicas, o que compromete a qualidade das 

imagens (PATEL et al., 2015). Ademais, o movimento do paciente durante o 

exame pode afetar negativamente a nitidez da imagem (PATEL et al. ,2007; 

TAYLOR et al., 2007). 

Outra desvantagem da TCFC é que esta possui, em geral, dois pares 

de linhas por mm de resolução, inferior à da radiografia convencional, que tem 

resolução na ordem de 15 a 20 pares de linha por mm (PATEL et al.,2007, 

TAYLOR et al., 2007; DURACK & PATEL, 2012; PATEL et al., 2015). 

MARTHENE et al. (2008) compararam, in vitro,  a TCFC com 

radiografias digitais como ferramentas para identificação do número de canais 

do SCR. Os autores utilizaram 72 dentes permanentes extraídos, dividos 

aleatoriamente em 4 grupos de 18 dentes, sendo: 6 primeiros molares 

superiores, 6 primeiros pré-molares e 6 incisivos inferiores. Os espécimes 

foram submetidos à radiografia digital e escaneados com TCFC, em seguida 

avaliados por 3 endodontistas que registraram o número de canais radiculares 

identificados. Segundo os autores, de cada 10 dentes avaliados, os métodos 

 
Figura 1 - Corte tomográfico axial de dentes 
anteriores restaurados com coroas protéticas. O 
artefato metálico resultou no aparecimento de faixas e 
bandas, prejudicando a qualidade da imagem. 
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radiográficos não identificaram pelo menos um canal radicular em 4 dentes. 

Ficou demonstrada a superioridade da TCFC quando comparada às 

radiografias digitais, uma vez que a primeira permitiu a identificaçao de um 

número maior de canais radiculares. 

MICHETTI et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de validar 

a TCFC como ferramenta para explorar a anatomia do canal radicuar. Os 

autores utilizaram nove dentes com ápices fechados, recém-extraídos, que 

foram submetidos a TCFC. Posteriormente, cortes histológicos foram feitos de 

cada espécime e comparados com as reconstruções da TCFC. Após análise 

estatística utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, encontrou-se uma 

forte correlação entre os dados adquiridos pela TCFC e pela análise 

histológica, o que levou os autores a concluirem que esta técnica é promissora 

e tem a capacidade de reconstruir a anatomia do canal radicular in vivo. 

Em um estudo mais recente, ABELLA et al. (2015) avaliaram, in vivo, a 

morfologia do canal radicular de primeiros e segundos pré-molares superiores 

da população espanhola, utilizando a TCFC. Os autores analisaram as 

imagens de 804 dentes obtidos de 620 pacientes. Foram determinados a 

posição dos dentes, o número de raízes, a configuração do canal radicular 

(Classificação de Vertucci, 1974), o número de canais radiculares e o número 

de foraminas apicais por raiz. Dentre os resultados encontrados, destaca-se 

que no grupo dos primeiros pré-molares a configuração mais frequente foi a 

tipo IV, enquanto no grupo dos segundo pré-molares foi a configuração tipo I. 

Além disso, os dentes com uma raiz apresentaram maior variação na 

morfologia do SCR. 

Outro estudo clínico utilizando a TCFC para availar a anatomia do SCR 

foi o de GUO et al. (2014), que avaliou a morfologia de primeiros molares 
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permanentes de uma população norte-americana. Dois endodontistas 

avaliaram as TCFC de 317 casos, todos apresentando primeiros molares 

bilaterais. Dentre os resultados encontrados, salienta-se que as raízes 

mesiovestibulares apresentaram a classificação tipo IV de Vertucci como a 

mais frequente (41,9%), seguida pela classificação tipo I (28,3%). Além disso, 

houve diferença estatísticamente significante na prevalência dos diferentes 

tipos de configuração entre os 5 grupos étnicos investigados: americanos 

afrodescendentes, asiáticos, hispânicos, brancos não-hispânicos e outros. 

Um estudo desenvolvido por TIAN et al. (2012) para  avaliar a anatomia 

interna e externa de primeiros pré-molares superiores da população chinesa 

utilizando a TCFC. Os autores concluíram que 66% destes dentes possuíam 

apenas uma raiz, enquanto 33% apresentaram duas raízes e e somente 1% 

três raízes. A configuração de Vertucci mais frequente foi Tipo IV (51%) 

seguido do Tipo II (23%) e do Tipo VIII (1%). 

Ainda avaliando a população chinesa, YU et al. (2012) avaliaram a 

morfologia de 356 primeiros e segundos pré-molares inferiores utilizando a 

TCFC. Os resultados encontrados foram: todos os 2º pré-molares 

apresentaram uma raiz em comparação a 98% dos 1º pré-molares inferiores; a 

prevalência de canais em forma de C nestes dentes foi de 1,1%; e a 

classificação predominante foi Tipo V. Os autores concluíram que a TCFC pode 

ser um recursos utilizado no tratameento endodôntico de pré-molares inferiores 

com morfologia complexa. 

Outro estudo na população chinesa foi desnvolvido por YANG et al. 

(2013) que utilizaram a imagem de TCFC de 440 primeiros pré-molares 

inferiores para avaliar a morfologia interna e a distância entre o forame apical e 

o ápice anatômico. Os autores encontraram 11,5% dos dentes com canal em 
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forma de C, 77,14% apresentaram somente um canal e 22, 05% apresentaram 

dois canais, sendo das configurações Tipo II e V. A distância entre o forame e o 

ápice anatômico foi entre 1 e 2 mm. Dessa forma, os autores concluíram que, 

na população chinesa, de cada cinco dentes, um primeiro pré-molar inferior 

possui anatomia complexa. 

Um estudo recente realizado por ZHANG et al.(2016) avaliou a eficácia 

da TCFC na detecção da morfologia do canal radicular de 1º pré-molares 

inferiores utilizando a micro-CT como referência. As imagens de 143 dentes 

foram comparadas e 136 foram identificados na TCFC e na micro- CT como 

Tipo I (104), Tipo III (5), Tipo V (20) e Tipo IX (7). Somente sete dentes 

apresentaram resultados divergentes entre as duas modalidades, contudo não 

há diferença estatisticamente. Os autores concluíram que a TCFC é eficaz na 

detecção da configuração anatômica dos primeiros pré-molares inferiores. 

OK et al.(2014) utilizou 5496 imagens de TCFC de pré-molares 

superiores e inferiores da população turca. Os autores encontraram a 

configuração Tipo IV como a mais frequente dentre os 1º pré-molares 

superiores (76,9%) e Tipo I entre os 2º pré-molares superiores. Já entre os pré-

molares inferiores a configuração mais frequente foi a Tipo I com alta 

incidência. Assim, os autores concluíram que a TCFC fornece informações 

precisas acerca da anatomia do canal radicular de pré-molares auxiliando os 

clínicos no tratamento destes. 

 

2.1.5.2 Microtomografia Computadorizada 
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Em 1982, ELLIOT & DOVER desenvolveram um dispositivo de alta 

resolução baseado nos princípios da tomografia computadorizada axial, a 

microtomografia computadorizada (micro-CT).  

Basicamente a micro-CT apresenta quatro vantagens frente à 

tomografia computadorizada convencional (VERSIANI et al.,2015): (1) utiliza 

raios-X de alta energia que são mais eficazes na penetração de materiais 

densos; (2) o foco dos raios-X são menores, promovendo aumento na 

resolução de saída dos raios-X; (3) os detectores são mais finos e mais 

densos, o que possibilita maior eficiência na detecção; e (4) utiliza tempos de 

exposição mais longos, aumentando a relação sinal-ao-ruído, para compensar 

a perda de sinal da saída e da eficiência da fonte e detectores. 

A aplicação da micro-CT em endodontia, ocorreu cerca de treze anos 

depois de sua criação, com o trabalho de NIELSEN et al. (1995). Eles 

aplicaram a micro-CT para reconstruir a anatomia interna e externa de quatro 

primeiros molares superiores, além de analisar qualitativamente as alterações 

morfológicas ocorridas no SCR após instrumentação e obturação. Os autores 

concluíram que  a Micro-CT tinha "potencial como um sistema avançado para a 

pesquisa, mas também fornece base para uma emocionante ferramenta 

educacional interativa" (VERSIANE et al., 2015). 

DOWKER et al.(1997) demonstraram a aplicabilidade da micro-CT na 

análise in vitro  das alterações morfológicas ocorridas no SCR durante diversas 

fases do tratamento endodôntico. Os autores concluíram que a tecnologia da 

micro-CT ofereceria a possibilidade de aprender a morfologia dental pelo 

estudo interativo de  imagens de superície e em cortes, contribuindo para o 

desenvolvimento de técnicas de realidade virtual para ensino. 
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Dessa forma, a micro-CT assumiu lugar de destaque nos estudos da 

anatomia do SCR, visto que oferece uma técnica de reconstrução não 

destrutiva, que pode ser aplicada tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente, para a avaliação bi ou tridimensional dos canais radiculares 

(VERSIANI et al., 2015). 

 

2.2 MORFOLOGIA DO CANAL RADICULAR DE PRÉ-MOLARES 

 

As evidências científicas comprovam que a anatomia do SCR é 

complexa e que a presença de um único canal reto com forame único é 

exceção (VERTUCCI, 1984). Portanto, o profissional deve estar familiarizado 

com as possíveis variações de cada grupo dentário (AHMAD & MOHAMMAD, 

2016), visto que a presença de um canal não tratado pode ser uma causa de 

insucesso no tratamento (VERTUCCI, 2005). 

Diversos estudos têm relatado que os pré-molares apresentam grande 

variabilidade na morfologia interna do canal radicular, e que, junto com os 

molares, são os dentes que apresentam maior frequência de canais acessórios 

(CARNS & SHIDMORE, 1973; VERTUCCI & GEGAUFFI, 1979; VERTUCCI, 

1984; PÉCORA et al., 1992). Além disso, segundo AHMAD & MOHAMMAD 

(2016) e WAYMAN et al.,(1994), os pré-molares superiores são frequentes 

candidatos ao tratamento endodôntico, em torno de 15,8% a 21,5% de todos os 

dentes tratados. 
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Um estudo clássico de VERTUCCI & GEGAUFF (1979) teve enorme 

contribuição para a compreensão da anatomia dos primeiros pré-molares 

superiores. O autor avaliou a anatomia destes dentes através da injeção de 

corante e diafanização no interior dos canais para evidenciar a anatomia 

interna. Quanto ao número de raízes, o autor observou que 39,5% 

apresentaram uma raiz, 56,5%, duas raízes e 4% três raízes. Quanto à 

configuração, os espécimes apresentaram as morfologias tipo I, II, III, IV e V da 

classificação de Vertucci. Além disso, foi verificado que dentre os pré-molares 
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mes no ápice radicular é mais frequente (Figura 2). 

Resultados semelhantes foram encontrados por AHMAD & 

MOHAMMAD (2016) em uma revisão de literatura. Os autores incluíram na 

pesquisa 26 estudos e a classificação mais frequente foi a com duas raízes 

(56,6%), seguida da de uma raiz (41,7%) e da de três raízes (1,7%), 

respectivamente. Quanto à morfologia, os autores incluíram 41 estudos que 

utilizaram diferentes metodologias: secção radicular, modelo dental, 

diafanização, radiografias convencionais e TCFC. A classificação mais 

 
Figura 2 - Classificação e porcentagem dos tipos de canais 
encontrados em primeiros pré-molares superiores (VERTUCCI & 
GEGAUFF, 1979). 
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frequente foi a do tipo IV de Vertucci (64,8%), ou seja, dois canais distintos que 

se estendem da câmara pulpar ao ápice, seguida da classificação tipo II 

(13,5%), na qual dois canais distintos deixam a câmara pulpar e convergem 

perto do ápice.  

ABELLA et al. (2015) avaliaram a morfologia anatômica dos canais 

radiculares dos primeiros e segundos pré-molares superiores da população 

espanhola. Os autores encontraram no grupo de primeiros pré-molares, a 

morfologia radicular de duas raízes como a mais frequente (51,4%) e a 

configuração mais frequente foi a classificação tipo IV de Vertucci. Já no grupo 

de pré-molares, os espécimes com uma raiz foram os mais frequentes (82,9%) 

e a morfologia mais frequente foi a configuração tipo I de Vertucci. 

MARTINS et al. (2017), avaliaram a morfologia da dentição permanente 

de uma população caucasiana utilizando a TCFC. Os autores utilizaram uma 

ampla amostra de 11.892 dentes que incluíam todos os grupos dentários. Os 

dentes que apresentaram maior variabilidade na configuração do canal 

radicular foram o segundo pré-molar e a raiz mesiovestibular do molares 

superiores. As classificações mais frequentes entre os pré-molares foram, 

respectivamente, tipo I para os segundos pré-molares superiores (39,4%), 

primeiros (77,5%) e segundos pré-molares inferiores (95,7%). 

BULUT et al. (2017) avaliaram a configuração dos pré-molares em uma 

população turca, utilizando o método da TCFC. Ao comparar seus resultados 

com os de outro estudo realizado no mesmo país (OK et al., 2014), os autores 

concluíram que as discrepâncias étnicas dentro de uma mesma população 

podem influenciar na morfologia dos canais radiculares, visto que estes 

utilizaram dados de pacientes que viviam na região da Cappadocia, enquanto 

este último avaliou a população da região de Diyarbakir. 
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A Tabela 4 apresenta uma comparação entre os resultados dos 

principais estudos que avaliaram a morfologia do SCR de pré-molares em 

diferentes populações. 

Outro estudo voltado para o estudo da morfologia interna de pré-

molares foi o realizado por ORDINOLA-ZAPATA et al. (2013) que realizou uma 

análise morfológica por meio da micro-CT em pré-molares inferiores com três 

canais radiculares. Os autores encontraram 16  de 105 pré-molares com a 

configuração Tipo VIII de Vertucci e demonstraram, através da análise da 

anatomia externa que a maioria desses espécimes tinham apenas uma raiz 

com sulcos vestibulares e proximais. 

 



25 
 

Tabela 4. – Classificação da configuração do SCR de pré-molares superiores e inferiores em diversas populações. 

Referência  População Método Amostra Dente I (%) II(%) III(%) IV(%) V(%) VI(%) VII(%) VIII(%) Sem classificação 

Vertucci et al. (1984) Americana Diafanização 1400 

1ºPMS 8 18 0 62 7 0 0 0 - 

2ºPMS 48 22 5 11 6 5 2 0 - 

1ºPMI 70 0 4 1,5 24 0 0 0 - 

2ºPMI 97,5 0 0 0 2,5 0 0 0 - 

Sert et al. (2004) Turca Diafanização 800 

1ºPMI 61 18,6 10 7 2,5 0 0 0 - 

2ºPMI 71 7 3,5 9 7 4,5 0 0 - 

1ºPMS 4,3 5,2 2,3 25,7 1,4 0,4 0,4 1,2 - 

2ºPMS 62 6 3 7,9 6 1,3 0 0 - 

Khedmat et al.(2010) Iraniana 
Seção 

transversal e 
Radiografias 

219 2ºPMI 204 3 6 0 4 0 0 0 - 

Tian et al.(2012)  Chinesa TCFC 300 1ºPMS 14 23 4 51 3 2 1 1 - 

Yu et al. (2012) Chinesa TCFC 178 2ºPMS 97,2 0,55 0 0 1,7 0 0 0 - 

Alhadainy (2013) Egípcia Diafanização 250 1ºPMI 61,2 5,6 2,8 13,2 41 0,4 0 0 - 

Yang et al. (2013) Chinesa TCFC 440 1ºPMI 76,14 3,41 2,73 6,59 9,32 0 0 0,68 - 

Llena et al. (2014) Espanhola TCFC 126 
1ºPMI 78,1 8,2 0 0 12,3 1,3 0 0 1,3 

2ºPMI 90,6 1,8 0 0 7,5 0 0 0 1,3 

OK et al.(2014) Turca TCFC 5496 

1ºPMS 9,57 6,46 1,38 76,94 4,57 0,07 0 1,01 - 

2ºPMS 54,5 8,84 3,61 21,91 10,84 0 0 0,3 - 

1ºPMI 92,8 0,3 1 1,4 4,4 0 0 0,06 - 

2ºPMI 98,5 0,07 0,07 0,6 0,5 0 0 0,2 - 

Abella et al. (2015) Espanhola TCFC 374 2ºPMS 39,3 22,5 7,2 19,8 4,3 3,2 2,1 1,6 - 

Abraham et al.(2015) Árabe Diafanização 100 1ºPMI 65 2 3 13 14 0 0 0 - 

Zhang et al. (2016) Chinesa 
TCFC e 

Microtomografia 
143 1ºPMI 72,73 0 4,9 0 17,48 0 0 0 - 

Bulut et al. (2017) Turca TCFC 2134 

1ºPMS 62,6 34,1 0,8 1,9 0,6 0 0 0 - 

2ºPMS 77,6 12,5 1,33 6,5 1,9 0,17 0 0 - 

1ºPMI 94,2 0,64 1,12 0,8 3,24 0 0 0 - 

2ºPMI 98,9 0,2 0,4 0 0,5 0 0 0 - 

Martins et al. (2017) Portuguesa TCFC 3168 

1ºPMS 3,2 17,3 0,3 68 0,9 4,8 0 0,7 - 

2ºPMS 39,4 29,5 2,2 16,9 4,7 6,1 0 0 - 

1ºPMI 77,5 2,5 5,5 1,5 12,1 0 0,2 0 - 

2ºPMI 95,7 0,8 1,3 0,5 1,4 0 0 0 - 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os pré-molares estão entre os grupos dentários com maior variabilidade 

anatômica, apresentando cerca de oito configurações diferentes de seus canais 

radiculares. Além disso, compõem o segundo grupo dentário mais 

frequentemente submetido à tratamento endodôntico. A maior parte do 

conhecimento produzido acerca da anatomia interna destes dentes foi gerado 

por estudos em populações caucasianas, impedindo a extrapolação de seus 

resultados para a população brasileira, que é bastante heterogênea e 

miscigenada. Neste contexto, estudos desta natureza na população brasileira 

podem contribuir diretamente para o conhecimento da anatomia interna destes 

dentes e, indiretamente, para o sucesso dos tratamentos endodônticos nestes 

realizados. 
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4. HIPÓTESE  

 

Com base nos pressupostos teóricos, a hipótese mais provável é que 

haja uma extensa variabilidade na morfologia dos canais radiculares de pré-

molares, na população brasileira. 
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5. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar a configuração anatômica 

interna de pré-molares superiores e inferiores de uma parcela da população 

brasileira, estabelecendo a frequência dos diferentes tipos morfológicos 

propostos por Vertucci e compará-la com as demais populações estudadas na 

literatura. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 PARECER ÉTICO 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ, sob o nº CAAE 

64659816.3.0000.5284. 

 

6.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi obtida a partir do banco de dados de uma Clínica de 

Radiologia Oral privada do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil). Foram 

selecionados 1.021 exames de pacientes do gênero masculino e feminino para 

a avaliação da morfologia dos canais radiculares dos pré-molares superiores e 

inferiores. Os exames foram realizados no período de janeiro a março de 2015. 

O aparelho utilizado para a realização das tomografias foi o ICAT 

Classic (IMAGINGSCIENCES, Hatfield, Estados Unidos da América), de 

tamanho voxel 0,2mm, 120 kv, fov 6 cm (field of view), software de exportação 

do dicom Xoram. As razões para indicações dos exames tomográficos foram 

alheias a esta pesquisa. 

 

6.3 ANÁLISE TOMOGRÁFICA 

As imagens tomográficas foram analisadas com o software Dental 

Slice, versão 2.8, versão 2014 para Windows (Bioparts Prototipagem 

Biomédica, Brasília, DF, Brasil).  
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O contraste e o brilho das imagens foram modificados usando a 

ferramenta de processamento de imagem no software para garantir a 

visualização ideal.  

Os três planos de visão disponíveis no software, transversal, axial e 

panorâmico, foram utilizados para avaliar a morfologia do SCR, utilizando o 

espaço entre as seções transversais de 1 mm. Em seguida, as configurações 

observadas foram classificadas de acordo com os oito tipos morfológicos 

propostos por VERTUCCI (1974).  

A análise foi realizada por dois endodontistas, sendo um com formação 

em Radiologia Odontológica, de forma independente. Em seguida, um terceiro 

examinador, também endodontista, analisou e decidiu nos casos discordantes. 

 

6.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídas as imagens tomográficas de dentes pré-molares 

superiores e inferiores, permanentes, com ápice completamente formado, 

hígidos ou restaurados coronariamente. 

 

6.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídas as imagens tomográficas de dentes pré-molares que 

não permitissem a visualização do SCR com qualidade; imagens que 

mostrassem artefatos que interferissem na observação, imagens de dentes 

com tratamento endodôntico realizado; restaurações protéticas com retentores 

intrarradiculares e imagens de dentes com rizogênese incompleta, reabsorções 

radiculares e calcificação dos canais radiculares. 
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6.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente os dados das análises foram lançados em uma planilha de 

Excel (Windows), própria para a formação de banco de dados, constando o 

mês em que foi realizado o exame, nome do paciente, gênero, o número do 

elemento dentário, e o tipo de configuração anatômica interna. 

Os dois examinadores foram calibrados previamente através da análise 

dos primeiros 300 dentes e a confiabilidade inter-examinador foi checada com 

teste Kappa, o qual revelou uma concordância substancial (0,679).  

Posteriormente, esses dados foram fragmentados em planilhas de 

Excel (Windows) em quatro grupos dentários, primeiros pré-molares 

superiores, segundo pré-molares superiores, primeiros pré-molares inferiores e 

segundos pré-molares inferiores.   

Os dados foram tabulados e a frequência de cada configuração de 

Vertucci foi calculada, para os primeiros e segundos pré-molares superiores e 

inferiores. 

O teste de Fisher foi aplicado para determinar a significância da 

diferença das diversas configurações observadas entre os gêneros.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1 DADOS DESCRITIVOS DA AMOSTRA 

Foram incluídos na pesquisa 398 exames tomográficos de pacientes, 

sendo 217 exames da maxila e 226 da mandíbula. 

Foram analisadas as configurações dos canais radiculares de 1.316 

pré-molares. Destes 310 e 284 eram 1º e 2º pré-molares superiores, 

respectivamente. Os demais, 407 e 315 consistiam de 1º e 2º pré-molares 

inferiores, respectivamente. 

Dentre os pré-molares superiores e inferiores incluídos na amostra, 

houve 501 pares de dentes homólogos, destes 443 pares apresentaram 

configuração anatômica do SCR iguais e 58 apresentaram configurações 

diferentes. 

 

7.2 FREQUÊNCIAS PARA CADA TIPO ANATÔMICO 

A configuração anatômica do canal radicular mais frequente em pré-

molares superiores e inferiores foi a tipo I (59 %), seguida pelo tipo IV (23 %), 

pelo tipo II (10 %), pelo tipo V (6 %), pelo tipo III (2 %) e pelo tipo VIII (1 %), 

respectivamente. Além disso, não houve nenhum dente da amostra classificado 

nas configurações tipo VI e VII (Tabela 5, Figura 3). 

  Já nos 1º pré-molares superiores (14 e 24), a configuração mais 

frequente foi tipo IV, sendo 76 % entre os elementos 14 e 71 % e elementos 

24. A segunda mais frequente foi a configuração tipo II, sendo 17% entre os 

elementos 14 e 22 % entre os elementos 24 (Tabela 5). 

Entre os 2º pré-molares superiores (15 e 25), a configuração mais 

frequente foi tipo I, sendo 42 % entre os elementos 15 e 52 % entre os 
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elementos 25. Nos elementos 15, a segunda classificação mais frequente foi a 

tipo II (26%), contudo com uma diferença muito pequena entre a tipo IV (25 %). 

Já dentre os elementos 25, a segunda classificação o mais frequente foi a tipo 

IV (24 %) (Tabela 5). 

Entre os pré-molares inferiores a configuração mais frequente foi a tipo 

I (elemento 34, 81 %; elemento 44, 80 %; elemento 35, 96 % e elemento 45, 96 

%) (Tabela 5). 

Ao término das análises, o teste Kappa foi repetido para todos os 

dentes avaliados (n = 1.316) e o coeficiente foi ainda maior que o obtido na 

fase de calibração (0,692), representando uma concordância substancial. 

 

Tabela 5. Frequência de distribuição dos tipos de canal de acordo com a configuração de Vertucci (1984) 
 

Dente N I (%) 
II (%) III (%) IV (%) V (%) 

VI 

(%) 
VII (%) VIII (%) 

14 156 5 (3) 27 (17) - 119 (76) 1 (1) - - 4 (3) 

24 154 6 (4) 34 (22) 1 (1) 110 (71) - - - 3 (2) 

15 140 59 (42) 37 (26) 6 (4) 35 (25) 3 (2) - - - 

25 144 75 (52) 31 (22) 2 (1) 35 (24) 1 (1) - - - 

34 196 159 (81) - 6 (3) - 30 (15) - - 1 (1) 

44 211 169 (80) 1 (0) 4 (2) - 36 (17) - - 1 (0) 

35 162 155 (96) 1 (1) 1 (1) - 5 (3) - - - 

45 153 147 (96) 1 (1) - - 4 (3) - - 1 (1) 

Total 1316 775 (59) 132 (10) 20 (2) 299 (23) 80 (6) 0 0 10 (1) 
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7.3 CLASSIFICAÇÃO DO TIPO ANATÔMICO POR SEXO 

A Tabela 6 apresentam a frequência de distribuição dos tipos 

anatômicos considerando o gênero. 

Tabela 6. Frequência de distribuição dos tipos anatômicos dos canais de acordo com a 
classificação de Vertucci, considerando o gênero. 

 Tipo morfológico Total 

I II III IV V VIII 

Sexo 
F 506 63 11 149 40 1 770 

M 269 69 9 150 40 9 546 

Total 775 132 20 299 80 10 1316 

Valor de p* 0,01 0,54 0,75 1,00 1,00 0,01 - 
* Valores de p obtidos através do Teste Exato de Fisher 

 
Figura 3 - Exemplos das diversas configurações do sistema de canais radiculares no 
pré-molares superiores e inferiores 
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As configurações tipo I e VIII foram as únicas que apresentaram 

diferença significante entre os gêneros (p=0,01). 

8. DISCUSSÃO 

 

MICHETTI et al. (2010) afirmam que o conhecimento das prováveis 

variações na anatomia do canal radicular reduz a possibilidade de canais não 

tratados, o que aumenta o índice de sucesso do tratamento.  

Diversos estudos (YANG et al. 2013; ALBUQUERQUE et al., 2014; 

ABELLA et al., 2015; AHMAD & MOHAMMAD, 2016; MARTINS et al., 2017) 

afirmam que pré-molares são um dos grupos dentários que mais apresentam 

variações na anatomia do SCR, portanto eles podem ser considerados um 

desafio para o tratamento endodôntico. Além disso, ressalta-se a elevada 

ocorrência de bifurcações e anastomoses, que podem dificultar o tratamento e 

aumentar estresse dos instrumentos endodônticos (MARTINS et al., 2017). 

O uso da TCFC para avaliação da morfologia dos canais radiculares é 

uma ferramenta confiável para avaliar o grau de curvatura dos dentes, o 

número de raízes (CAPUTO et al., 2016). É um método superior devido a 

qualidade da imagem e a possibilidade de obter vários cortes têm sido as 

vantagens descritas em diversos estudos (FAVIERI et al, 2006; DURACK, 

2012; MICHETTI et al., 2010; ABELLA et al., 2016) que enfatizam a 

importância desta ferramenta. Outra vantagem da TCFC é que este, ao 

contrário dos outros métodos de estudo, consiste em um método não 

destrutivo, além de permitir o estudo in vivo (MICHETTI et al., 2010). Além 
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disso, há a possibilidade de acesso através de um software de fácil manuseio 

(TAYLOR et al., 2007). 

NEELAKANTAN et al. (2010) avaliaram cinco métodos de estudo da 

anatomia do SCR, a TCFC, peripheral quantitative computed tomography, 

spiral 

computed tomography, e radiografias digitais simples e com contraste. A 

anatomia radicular de 95 dentes foram submetidos à análise pelos cinco 

métodos e avaliados por três endodontistas e dois radiologistas. Os autores 

concluíram que houve diferença significativa entre todos os métodos (p < 0,05) 

na identificação dos canais radiculares. Com a TCFC, o erro de interpretação 

ocorreu somente em 0,29% dos dentes avaliados, sendo assim, foi 

considerada pelos autores como padrão ouro. 

Resultado semelhante foi encontrado por MICHETTI et al. (2010) que 

compararam a reconstrução tridimensional de nove dentes realizada com 

TCFC com cortes histológicos. Os autores encontraram uma forte correlação 

entre as análise da TCFC e os cortes histológicos, validando, dessa forma, a 

TCFC para estudo da anatomia do SCR. 

Contudo, a TCFC tem como desvantagem a presença de artefatos nas 

imagens que dificultam a avaliação, em virtude disso as imagens com artefatos 

foram excluídas do presente estudo (CAPUTO et al., 2016). 

A etnia é um fator que predispõe às variações anatômicas no canal 

radicular (TROPE et al., 1986; YANG et al., 2013), entretanto é difícil classificar 

a população brasileira, em razão da sua heterogeneidade (SILVA et al., 2013). 

Na literatura a maioria dos estudos realizados com o objetivo de avaliar a 

anatomia dos canais radicular na população brasileira analisaram em 
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particulares a anatomia de molares (ESTRELA et al., 2008; SILVA et al., 2013; 

CAPUTO et al., 2016, VERSIANI et al, 2016).  

Os estudos na população brasileira acerca da morfologia dos canais 

radiculares dos pré-molares são escassos quando comparados aos estudos de 

outras populações, como a turca (OK et al., 2014; SERT et al., 2004;), iraniana 

(KHEDNAT et al., 2010; KAZEMIPOOR et al., 2015), espanhola (LLENA, et al., 

2014; ABELLA et al., 2015), chinesa (TIAN et al., 2012; YANG et al., 2013; 

ZHANG et al., 2016) e americana (GUO et al, 2014). 

O estudo de PÉCORA et al. (1992) é um dos poucos que avaliaram a 

morfologia dos canais radiculares de pré-molares da população brasileira, 

contudo os autores não classificaram a anatomia segundo Vertucci (1984), 

classificando os dentes apenas quanto ao número de canais radiculares. Dessa 

forma, o presente estudo analisou a morfologia dos canais radiculares de pré-

molares superiores e inferiores de uma parcela da população brasileira, o que 

permitiu um estudo de prevalência de uma ampla amostra in vivo.  

Uma das vantagens do presente estudo consistiu no fato da amostra 

ter sido avaliada por dois examinadores, endodontistas experientes, de forma 

independente e os casos conflitantes serem decididos por um terceiro 

avaliador, metodologia utilizada também nos estudos de YANG et al. (2013) e 

LLENA et al. (2014). Contudo, TIAN et al.(2012), ABELLA et al. (2015) e 

MARTINS et al. (2017) utilizaram somente dois avaliadores e os casos em 

desacordo eram discutidos entre examinadores e estabelecido um consenso. 

Já a metodologia de ZHANG et al. (2016) consistiu em apenas um examinador. 
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WESSEL (2015) avaliou os dentes anteroinferiores de uma 

subpopulação brasileira no Rio Grande do Sul por meio da TCFC, e relatou que 

n de 384 dentes representava uma amostra mínima da população brasileira. 

Outrossim, o presente estudo está entre os estudos da anatomia dos 

canais radiculares de pré-molares com maior amostragem (N = 1316). Os 

trabalhos de VERTUCCI et al.(1984) avaliaram um N maior (1400 pré-molares), 

contudo utilizaram o método da diafanização. Já OK et al. (2014), BULUT et al. 

(2017) e MARTINS et al. (2017), que também utilizaram a TCFC, avaliaram 

5496, 2134 e 3168 pré-molares, respectivamente, entretanto a amostra de 

nenhum desses estudos consistiu na população brasileira. Contudo, MARTINS 

et al. (2017) usou uma metodologia propensa a falhas, visto que utilizou 

apenas um avaliador. 

Embora as porcentagens possam variar, a classificação mais frequente 

apresentada entre os primeiros pré-molares superiores foi Tipo IV (73,87 %), 

resultado semelhante aos dos estudos de VERTUCCI et al. (1984), SERT et al. 

(2004), KHEDMAT et al. (2010), TIAN et al. (2012), OK et al. (2014) e 

MARTINS et al. (2017). Contudo, BULUT et al. (2017) encontraram resultados 

divergentes na população turca, uma vez que a classificação mais frequente 

entre os primeiros pré-molares superiores foi a Tipo I (62,6 %). 

No presente estudo, a classificação mais frequente nos segundos pré-

molares superiores foi Classe I (47,18 %), o que corrobora com os resultados 

dos seguintes estudos: VERTUCCI et al. (1984), SERT et al. (2004), YU et al 

(2012), OK et al. (2014), ABELLA et al. (2015), BULUT et al. (2017) e 

MARTINS et al. (2017). 



 

39 
 

Já entre os primeiros e segundos pré-molares inferiores, a classificação 

mais frequente foi a classe I da classificação de Vertucci, corroborando com os 

resultados de VERTUCCI et al. (1984), SERT et al. (2004), KHEDMAT et al. 

(2010), YU et al. (2012), ALHADAINY et al. (2014), YANG et al. (2013), LLENA 

et al. (2014), OK et al. (2014), ABELLA et al. (2015), ABRAHAM & GOPINATH 

(2015), ZHANG et al. (2016), BULUT et al. (2017) e MARTINS et al. (2017). 

Semelhante aos estudos de VERTUCCI et al. (1984), SERT et al. 

(2004), KHEDMAT et al. (2010), YU et al. (2012), YANG et al. (2013), LLENA et 

al. (2014), OK et al. (2014), ABRAHAM et al. (2015), ZHANG et al. (2016), 

BULUT et al. (2017) e MARTINS et al. (2017), o presente estudo não 

apresentou nenhum dente classificado como Tipo VI e VII da classificação de 

Vertucci. 

Uma das limitações desta pesquisa foi o uso da TCFC, uma vez que 

esta tecnologia é não é capaz de prover muitos detalhes nas imagens quando 

comparada a micro-CT (SERT et al., 2004), mas esta última não pode ser 

aplicada em pacientes devido à elevada dose de radiação. Além disso, 

MICHETTI et al. (2010) ao comparar as análises por TCFC com cortes 

histológicos, validou a TCFC, concluindo que é um método confiável e não 

invasivo. Além disso, SOUSA et al. (2017) comparam a eficácia da radiografia 

periapical e TCFC na identificação da configuração de pré-molares e 

determinaram como padrão ouro a micro-CT. Os autores concluíram que a 

TCFC não apresentou diferença quando comparada com o padrão ouro. 
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9. CONCLUSÕES 

 

Dessa forma, pode-se concluir com este estudo acerca das 

configurações do SCR de pré-molares da população brasileira: (1) a 

configuração mais frequente entre os primeiros e segundos pré-molares 

superiores foi a Tipo IV e Tipo I de Vertucci; (2) foi verificada uma alta 

frequência da configuração Tipo I entre os primeiros e segundos pré-molares 

inferiores; e (3) a anatomia do SCR de pré-molares da população brasileira não 

difere substancialmente das demais populações estudadas (americana, turca, 

iraniana, chinesa, egípcia, espanhola, árabe, e portuguesa), embora seja 

considerada uma população heterogênea. 
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