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RESUMO 

 

Objetivo. O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência de lesão perirradicular 

pós-tratamento em dentes com pelo menos um canal não tratado e verificar se existe 

relação de risco entre estas duas ocorrências. Materiais e Métodos. Foram 

selecionados 807 exames de TCFC (400 de maxila e 407 de mandíbula) de indivíduos 

brasileiros, pertencentes à base de dados de uma Clínica de Radiologia Oral privada 

do Rio de Janeiro. Os exames foram realizados no período de janeiro a abril de 2015. 

O aparelho utilizado para a realização das tomografias foi o ICAT Classic (Imaging 

Sciences, Hatfield, Estados Unidos). As imagens foram adquiridas com FOV limitado 

a 6 cm, tamanho de voxel de 0,2 mm e 120 kV. O programa computacional de 

exportação do DICOM foi o XORAN (XoranConnect, Michigan, Estados Unidos). 

Todos os tipos de dentes foram incluídos no estudo. As imagens foram analisadas por 

dois endodontistas, de forma independente. Nos dentes tratados endodonticamente, 

foi investigado se havia ao menos um canal não tratado e em qual raiz, assim como a 

presença de lesão perirradicular. Os dados foram tabulados e a frequência de canais 

não tratados, associados ou não com lesão perirradicular, foi calculada. A frequência 

de lesões nos canais perdidos e relação de risco foram analisadas estatisticamente, 

com o nível de significância estabelecido em 5%. Resultados. Foram identificados 

2.294 dentes com canal tratado. Duzentos e oitenta e um dentes apresentaram ao 

menos um canal perdido (12%). A frequência de lesões perirradiculares em dentes 

com canal perdido (274/281, 98%) foi significativamente maior em comparação aos 

dentes com todos os canais tratados (P < .01). O dente com canal perdido apresentou 

6,25 vezes mais probabilidade de apresentar lesão perirradicular. As raízes mésio-

vestibulares dos primeiros molares superiores foram as que apresentaram a maior 
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frequência de canais não tratados (114/154, 74%), sendo o canal mésio-palatino o 

mais frequentemente perdido (n = 106). Conclusão. A frequência de lesão 

perirradicular pós-tratamento em dentes com pelo menos um canal não tratado foi 

extremamente elevada. O risco de lesão perirradicular nestes dentes foi de 6,5 vezes.  

 

Palavras-chave: Canal não tratado, lesão perirradicular, tomografia computadorizada 

de feixe cônico.  
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ABSTRACT 

 

Aim(s). The purpose of the present study was to evaluate the frequency of post-

treatment periradicular lesion in teeth with at least one untreated canal and to verify 

the risk ratio between these two occurrences. Materials and Methods. A total of 807 

CBCT exams (400 maxillary and 407 mandibular) from Brazilian individuals belonging 

to the database of a private Oral Radiology Clinic in Rio de Janeiro werw selected. The 

CT scans were performed using a ICAT Classic (Imaging Sciences, Hatfield, USA). 

The images were acquired with FOV limited to 6 cm, voxel size of 0.2 mm and 120 kV 

and exported in DICOM format with the aid of XORAN (XoranConnect, Michigan, 

United States of America). All types of teeth were included in the study. The images 

were analyzed independently by two endodontists to investigate whether at least one 

untreated canal was present and in which root. Moreover, the presence of periradicular 

lesion in endodontically treated teeth was also noted. Data were tabulated and the 

frequency of untreated canals, associated or not with periradicular lesion, was 

calculated. The frequency of lesions in the lost canals and risk ratio were analyzed 

statistically with the level of significance established at 5%. Results. A total of 2,294 

treated canals teeth were identified. Two hundred and eighty-one teeth had at least 

one missing canal (12%). The frequency of periradicular lesions in teeth with lost canal 

(274/281, 98%) was significantly higher in comparison to the teeth where all canals 

were treated (P <.01). The tooth with a lost canal was 6.25 times more likely to present 

periradicular lesion. The mesio-buccal roots of the first maxillary molars were those 

with the highest frequency of untreated canals (114/154, 74%), where the mesio-

palatine canals were the most frequently lost (n = 106). Conclusion(s). The frequency 
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of post-treatment periradicular lesion in teeth with at least one untreated canal was 

extremely high. The risk of periradicular lesion in these teeth was 6.5 times. 

Keywords: Apical periodontitis, Cone-beam Computed Tomography, missed canal. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O sucesso do tratamento endodôntico depende da prevenção da infecção do 

sistema de canais radiculares quando esta estiver ausente, e da redução da 

quantidade de microrganismos, até os níveis compatíveis com a cura, quando esta 

estiver presente (RÔÇAS et al., 2015).  

Diversos estudos têm investigado a prevalência de lesão perirradicular e os 

potenciais fatores de risco que podem influenciar negativamente no resultado do 

tratamento endodôntico. Grande parte destes fatores é relacionada a problemas 

técnicos como doença preexistente, falhas no comprimento de trabalho adotado, na 

modelagem e desinfecção dos canais e na qualidade da obturação e da restauração 

coronária. Alguns destes fatores, embora bem documentados pela literatura 

endodôntica, são de difícil controle em estudos epidemiológicos, devido às diferenças 

inerentes à prática clínica. Além disso, muitos outros fatores com elevado potencial de 

influenciar o sucesso do tratamento ainda permanecem desconhecidos, como é o 

caso de canais não localizados e, consequentemente não tratados (KARABUCAK et 

al., 2016).  

A despeito de sua importância, existe apenas um estudo que analisou a 

presença de um canal não tratado e sua influência no resultado do tratamento 

endodôntico, demonstrando o forte impacto desta ocorrência no aumento da 

prevalência de lesões perirradiculares (KARABUCAK et al., 2016). Contudo, os dados 

apresentados por tal estudo estão restritos à população norte-americana e referem-se 

exclusivamente à dentes posteriores. Neste contexto, estudos em outras populações, 

incluindo todos os tipos de dentes, são encorajados.  
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O fracasso na localização dos canais radiculares se deve, em grande parte, 

às limitações do exame radiográfico periapical, em virtude de sua natureza 

bidimensional, deficiência esta que pode ser superada pela tomografia 

computadorizada de feixe cônico (LIANG et al., 2012; HUUMONEN et al., 2006). As 

imagens obtidas através da TCFC apresentam maior sensibilidade quando 

correlacionadas à estrutura real (CHEN et al., 2015). Na Endodontia, as TCFC 

auxiliam na detecção de canais extras, variações anatômicas, perfurações, 

reabsorções radiculares e patologias acometendo tecidos duros (HUUMONEN et al., 

2006; ESTRELA et al., 2008; SHEMESH et al., 2011). Portanto, este é um método 

requisitado para estudos que investigam a ocorrência de canais não tratados.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 CAUSAS DO INSUCESSO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO 

 

2.1.1 Persistência microbiana 

 

O sucesso de um tratamento endodôntico é alcançado em três situações: 1. 

quando se previne a doença perirradicular; 2. quando se cura a doença perirradicular; 

e 3. quando se mantém a doença perirradicular ausente após um adequado período 

de proservação. Por outro lado, a presença de sinais e sintomas da doença 

perirradicular relacionados a um dente com tratamento endodôntico prévio, 

caracteriza o insucesso do tratamento (RÔÇAS et al., 2015).  

Diversas podem ser as causas do insucesso do tratamento endodôntico. Na 

maioria das vezes, as causas estão relacionadas a falhas durante a execução do 

tratamento, que podem ocorrer no momento da instrumentação e desinfecção dos 

canais, permitindo que bactérias fiquem alojadas em inúmeros locais, com destaque 

para: túbulos dentinários, lacunas de reabsorção, foraminas apicais, canais laterais, 

ramificações apicais e istmos conectados ao canal principal (BYSTROM et al., 1987; 

RÔÇAS et al., 2015).  

Sabendo que a lesão perirradicular é uma doença induzida por biofilmes 

bacterianos, regiões anatômicas de difícil acesso ou até mesmo totalmente 

inacessíveis tornam a ação do preparo químico e mecânico um grande desafio. 

Investigações in situ, utilizando a microscopia eletrônica e/ou ótica, permitiram a 

observação de arranjos bacterianos cobrindo as paredes dentinárias, na forma de 
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biofilmes sésseis, em casos infecções primárias e secundárias/persistentes (RICUCCI 

& SIQUEIRA, 2010a). 

Outro estudo verificou que os canais laterais e ramificações apicais são 

amplos o suficiente para abrigar uma certa quantidade de bactérias, permitindo seu 

livre acesso aos tecidos periodontais; estas seriam capazes de causar a falha do 

tratamento endodôntico (RICUCCI & SIQUEIRA, 2010b). 

Lamentavelmente, mesmo os casos de tratamentos realizados com 

excelência podem fracassar. Evidências atestam que a persistência microbiana intra 

ou extrarradicular é a principal causa do fracasso nestes casos (RÔÇAS et al., 2015).  

No caso de infecção intrarradicular, destaca-se a infecção secundária, a qual 

é causada por microrganismos que não estavam presentes na infecção primária e, no 

entanto, penetraram no canal durante o tratamento, entre sessões ou após a 

finalização do tratamento. Este tipo de contaminação é claramente causada pela 

quebra da cadeia asséptica durante o tratamento ou também pela perda do selador 

coronário após a conclusão do tratamento. A infecção intrarradicular assume um papel 

essencial como principal causa do fracasso do tratamento endodôntico e se 

caracteriza pela manutenção da lesão perirradicular ou pelo aparecimento da mesma 

pós tratamento (RICUCCI et al., 2009). 

 

2.1.2 Fatores não microbianos 

 

Além desses fatores microbianos, fatores intrínsecos e extrínsecos não 

microbianos também podem ser responsáveis pelo fracasso de alguns poucos casos 

(SIQUEIRA, 2001). 
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Destaca-se como fator intrínseco o acúmulo de cristais de colesterol no 

interior do tecido conjuntivo e ao redor do revestimento epitelial da loja cística. NAIR 

et al. (1993) relataram um caso clínico de uma lesão perirradicular refratária ao 

tratamento endodôntico, e que no exame histopatológico foi diagnosticado como cisto 

perirradicular com grande quantidade de cristais de colesterol em seu interior sem a 

presença de microrganismos.  

Como fatores extrínsecos, estão as substâncias irritantes e insolúveis, tais 

como o talco presente nos cones de guta-percha, que podem provocar uma reação 

de corpo estranho quando extravasados a tecidos perirradiculares, induzindo a 

formação de uma lesão perirradicular (NAIR et al., 1990). Da mesma forma, a celulose 

presente em cones de papel absorvente pode causar uma reação de corpo estranho 

quando em contato com os tecidos perirradiculares (KOPPANG et al., 1989). 

Estudos longitudinais revelaram que o resultado do tratamento endodôntico é 

significativamente influenciado pela presença de bactérias (quantidade e qualidade) 

no canal radicular no momento da obturação (SJOGREN et al., 1997).  

 

2.1.3 Canais não tratados/perdidos 

 

KARABUCAK et al. desenvolveram em 2016 um estudo retrospectivo com o 

propósito de avaliar a prevalência de canais perdidos em dentes já submetidos ao 

tratamento endodôntico e correlacionar com a prevalência de lesões perirradiculares. 

Foram avaliadas 1397 imagens de tomografias computadorizadas de feixe cônico de 

pré-molares e molares com evidências de tratamento endodôntico prévio. Canais com 

ausência de material obturador, desde a junção cemento-esmalte até o ápice, foram 

classificados como canais perdidos. Foi considerada lesão perirradicular a evidência 
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de qualquer rompimento da lâmina dura, assim como a presença de região de elevada 

radiolucidez (baixa densidade óssea) associada ao ápice radiográfico, com pelo 

menos o dobro da espessura do ligamento periodontal normal. Os resultados 

mostraram que o canal mais frequentemente perdido em maxila foi o mesiopalatino 

dos molares superiores (65%). Sessenta e dois por cento dos canais perdidos em 

mandíbula foram o segundo canal distal do primeiro molar inferior. No caso dos 

segundos molares inferiores, grande percentual (78%) de canais perdidos foi 

observado nas raízes mesiais. Os autores sugeriram que a TCFC deveria ser indicada 

em todos os casos de retratamento endodôntico, para permitir a identificação de 

possíveis canais não tratados. 

ERIKSEN et al. (2002), em um estudo epidemiológico, se aprofundaram sobre 

a distribuição e prevalência da periodontite apical e seus fatores determinantes em 

diferentes populações. Através da análise de resultados do tratamento endodôntico, 

que foram avaliados pela presença/ausência de lesão perirradicular, os autores 

caracterizaram os indivíduos com elevada probabilidade de desenvolver a doença. 

Segundo os autores, os fatores determinantes da doença incluem tanto fatores que 

podem estar associados diretamente (fatores causais) quanto indiretamente (fatores 

modificadores). Os resultados do estudo indicaram que a qualidade da obturação do 

sistema de canais radiculares é um fator que influencia diretamente o prognóstico, 

uma vez que está diretamente associada ao sucesso do tratamento. No entanto, 

fatores modificadores que não podem ser mensurados e identificados, podem também 

ser críticos para o resultado do tratamento endodôntico (SJOGREN et al., 1990).  

KIRKEVANG & HOSTED-BLINDSLEV (2002) analisaram os aspectos 

técnicos do tratamento endodôntico e os relacionaram ao resultado do tratamento, 

com o propósito de selecionar o melhor resultado possível. Cirurgiões dentistas não 
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conseguem prevenir ou curar a periodontite apical como demonstrado em estudos 

transversais sobre periápice e status endodôntico, os quais revelaram altos índices de 

periodontite apical. Os autores ressaltaram que diversos aspectos técnicos do 

tratamento endodôntico não são facilmente rastreáveis em exames radiográficos.  

Evidências apontam a necessidade de retratamento endodôntico em dentes 

que não obtiveram sucesso quando um dos canais não foi encontrado. HOEN & PINK 

(2002) desenvolveram um estudo prospectivo in vivo tendo por objetivo identificar 

fatores clínicos e radiográficos associados ao retratamento endodôntico não cirúrgico 

e relataram que a vasta maioria dos casos de retratados envolveram múltiplos fatores. 

Oitenta e cinco por cento dos casos apresentaram radiolucência periapical, e sessenta 

e cinco por cento dos casos demonstraram pobre qualidade da obturação ao exame 

radiográfico. A dor associada foi notada em 51% das vezes. Foi evidenciada uma 

grande incidência de raízes e/ou canais não encontrados (42%), bem mais altos do 

que em estudos anteriores. Estes resultados pareceram indicar uma falta de rigor 

clínico durante o início do tratamento endodôntico. Os autores afirmam que a 

aplicação clínica através do conhecimento da anatomia do canal e atenção meticulosa 

ao tratamento são essenciais para minimizar falhas e a necessidade de subsequente 

retratamento endodôntico.  

 

2.2 FATORES COADJUVANTES DO INSUCESSO DO TRATAMENTO 

ENDODÔNTICO  

 

Embora não sejam causas diretas, alguns outros fatores podem estar 

significativamente associados ao insucesso do tratamento endodôntico, incluindo 

variáveis relacionadas à qualidade do tratamento endodôntico, como o limite apical de 



 

 8 

obturação e a densidade do material obturador, e/ou à qualidade da restauração 

coronária. CHUGAL et al. (2003) avaliaram alguns fatores biológicos associados ao 

resultado do tratamento endodôntico, tais como o nível radiográfico da instrumentação 

e obturação, e a densidade da obturação, e puderam concluir que em dentes/raízes 

apresentando periodontite apical, os canais com o nível do comprimento de trabalho 

mais próximos ao ápice radiográfico obtiveram melhores prognósticos, tais como em 

dentes/raízes apresentando periápice normal e canais obturados distante do ápice 

radiográfico. Além disso, foi evidenciado que dentes que possuíam a obturação com 

uma baixa densidade apresentaram maiores índices de falha, quando avaliados 

radiograficamente, ou seja, a obturação do canal apresentando uma boa densidade 

também contribuiu para um prognóstico favorável. 

Em 1995, RAY & TROPE observaram, através da radiografia periapical, a 

influência da qualidade da restauração coronária e do nível da obturação do canal no 

sucesso do tratamento endodôntico. Os autores constataram que a quantidade de 

casos com ausência de radiolucência perirradicular foi significativamente maior em 

dentes com restaurações coronárias de boa qualidade comparada a dentes que 

apresentaram uma boa qualidade de obturação dos canais. Da mesma forma, dentes 

que apresentaram restaurações coronárias de pior qualidade resultaram em maior 

número de casos de presença de radiolucência perirradicular, quando comparados a 

dentes que apresentaram pior qualidade da obturação dos canais radiculares. Por fim, 

os maiores índices de ausência de radiolucência perirradicular ocorreram em dentes 

que apresentaram boa restauração coronária e boa obturação, embora a qualidade 

técnica da restauração coronária tenha sido significantemente mais importante que a 

qualidade do tratamento endodôntico para a saúde perirradicular. 
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Outros estudos evidenciaram que, embora a restauração coronária tenha 

impacto na saúde perirradicular, a qualidade técnica da obturação foi considerada 

mais relevante para o resultado do tratamento endodôntico, constatado por uma 

significante baixa incidência de lesões perirradiculares em dentes que apresentavam 

uma adequada obturação dos canais raduculares (SEGURA-EGEA et al., 2004; 

SIQUEIRA et al., 2005; HULSMANN, 2016). 

Neste contexto, recomenda-se que a coroa do dente seja restaurada o mais 

brevemente possível após a finalização do tratamento endodôntico, tendo em vista 

que a obturação dos canais radiculares por si só não é capaz de realizar o selamento 

efetivo da coroa quando esta for exposta à saliva, a exemplo de um estudo in vitro 

(SIQUEIRA et al., 2000). 

Igualmente relevante, a qualidade da obturação dos canais também exerce 

grande influência no resultado final do tratamento endodôntico. O nível do material 

obturador no canal radicular em relação ao ápice radiográfico foi analisado por 

SJOGREN et al. (1997). Os autores constataram que a sobreobturação bem como a 

subobturação podem influenciar no sucesso do tratamento endodôntico. No caso da 

sobreobturação, os autores verificaram que, apesar desta condição, estes dentes 

alcançaram a cura completa dos tecidos perirradiculares, comprovando que uma 

mínima quantidade de material obturador extravasado além do ápice não influencia 

no processo de cura da lesão perirradicular. A redução do tamanho de lesões 

perirradiculares em pacientes controlados radiograficamente ano a ano foi constatada, 

e a cura ocorreu dentro do período de até 5 anos após o fim do tratamento endodôntico 

em 100% dos casos.  

A obtenção incorreta do comprimento de trabalho pode ser também causa de 

fracasso do tratamento endodôntico, uma vez que o prognóstico de dentes com lesão 
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perirradicular é melhor quando os canais são instrumentados mais próximos do ápice 

(CHUGAL et al., 2003). 

No entanto, cumpre ressaltar que tratamentos realizados com excelência nos 

procedimentos técnicos normalmente não são considerados a causa direta do 

insucesso do tratamento endodôntico, mas sim fatores coadjuvantes que podem 

permitir que a contaminação microbiana aconteça, uma vez que a infecção microbiana 

é a condição precípua para que o fracasso ocorra (LIN et al., 2005). 

 

2.3 LIMITAÇÕES DOS EXAMES RADIOGRAFICOS INTRA-ORAIS 

 

As radiografias convencionais, tanto as periapicais quanto as panorâmicas, 

apresentam algumas limitações inerentes à obtenção de imagens em duas 

dimensões. Sobreposições e distorções de estruturas anatômicas frequentemente 

mascaram lesões perirradiculares (LEQUIRE et al., 1977; KATEBZADEH et al., 1999). 

Além disso, algumas lesões presentes no osso esponjoso podem não ser 

detectadas através dessas técnicas radiográficas, como relataram BENDER & 

SELTZER em 1961. Para que uma periodontite apical possa ser detectada 

radiograficamente, uma das corticais ósseas deve estar destruída. Desta forma, uma 

extensa reabsorção óssea pode estar presente mesmo não havendo nenhuma 

evidência radiográfica (BENDER & SELTZER, 2003). 

A limitação das radiografias intra-oral e panorâmica para a avaliação da 

qualidade da obturação dos canais foi destacada na pesquisa de ECKERBOM & 

MAGNUSSON (1997). Estes pesquisadores desenvolveram um estudo com o objetivo 

de avaliar a qualidade técnica do tratamento endodôntico e de seus efeitos nos tecidos 

perirradiculares, através da projeção radiográfica vestíbulo-lingual, usando a 
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radiografia periapical convencional. Os autores concluíram que o comprimento da 

obturação pode ser medido corretamente pelo exame radiográfico, mas que em 

incisivos e caninos a mensuração é difícil e pode ser mal interpretada. Radiografias 

em dentes com canais ovais, em projeções vestíbulo-linguais, podem demonstrar uma 

obturação do canal no correto comprimento de trabalho, mas nas projeções mésio-

distais pode se constatar um selamento inadequado da obturação. Em relação aos 

molares, a grande quantidade de tecidos mole e duro circundantes nas raízes, tende 

a aumentar a detecção de falhas de selamento dos canais radiculares em análises 

radiográficas. Outro fator que também pode influenciar negativamente para a 

avaliação do selamento apical nos casos de molares é a sobreposição das raízes que 

pode ocorrer nesta região. 

Com o intuito de comparar a prevalência de periodontite apical em raízes 

únicas de dentes com pulpite irreversível, ABELLA et al. (2012) realizaram a análise 

de radiografias periapicais e TCFC e concluíram que o exame de TCFC apresenta 

vantagens na detecção do espessamento do ligamento periodontal, principalmente 

em dentes com pulpite irreversível sintomática.  

BOHAY (2000) desenvolveu um estudo a fim de definir a sensibilidade, 

especificidade e confiabilidade das radiografias periapicais convencionais no 

diagnóstico de doenças periapicais. O autor concluiu que a especificidade das 

radiografias periapicais é maior que a sensibilidade, respaldando o uso complementar 

destas radiografias aos exames clínicos. Concluiu também que os cirurgiões-dentistas 

têm um bom nível de confiabilidade em repetidas avaliações.  

 

2.4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO  
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O uso da TCFC tem favorecido a visualização das imagens das estruturas 

anatômicas em três dimensões (DUTRA et al., 2016), e por conta deste advento, a 

eficácia do diagnóstico tem melhorado. PATEL et al. em 2015 revisaram as aplicações 

e limitações do uso da TCFC e fizeram recomendações quanto a sua indicação para 

os Endodontistas. Os autores apontaram a TCFC como instrumento capaz de fornecer 

ao cirurgião-dentista um diagnóstico mais preciso para alguns casos clínicos, dentre 

eles a detecção da lesão perirradicular, identificação da origem da dor não 

odontogênica, identificação de canais radiculares, e diagnóstico de reabsorções 

radiculares.  

Na Endodontia, a utilização da TCFC vem aumentando progressivamente, 

visto que sua imagem fornece maior correspondência com a real estrutura anatômica 

correspondente (CHEN et al., 2015), favorecendo o endodontista na identificação de 

variações anatômicas e possíveis condições patológicas. 

A melhor resolução oferecida pela imagem da TCFC também atua 

positivamente ao eliminar diversas limitações inerentes às radiografias convencionais 

(LIANG et al., 2012), tais como o diagnóstico de uma perfuração radicular (SHEMESH 

et al., 2011), identificação de alterações de patologias perirradiculares como lesões 

periapicais (ESTRELA et al., 2008), e proximidade de estruturas anatômicas com os 

ápices radiculares, com destaque para o seio maxilar (VON ARX et al., 2014) e o canal 

mandibular (KOVISTO et al., 2011).  

Diante de tais dificuldades diagnósticas, SHANBHAG et al. (2013) 

desenvolveram um estudo retrospectivo com o objetivo de associar lesões 

perirradiculares com o espessamento da mucosa do seio maxilar, utilizando imagens 

de TCFC, e observaram que molares superiores com lesão perirradicular associada 
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têm significativamente maiores chances de apresentar espessamento da membrana 

do seio maxilar. 

A American Association of Endodontists (AAE) recomenda que as TCFC 

sejam preferencialmente obtidas com limitado Field of view (FOV) ao invés do médio 

ou largo, visto que este fornece uma menor dose de radiação ao paciente, melhor 

resolução espacial e menores volumes a serem interpretados. Como protocolo de 

diagnóstico, recomenda-se que a TCFC não deve ser utilizada rotineiramente ou com 

a intenção de rastreio, devendo desta forma ser indicada para pacientes que 

apresentem sinais e sintomas clínicos não específicos ou contraditórios, associados 

a dentes não tratados ou a dentes submetidos a tratamento endodôntico prévio. Ainda 

como recomendação, preconiza o uso da TCFC em algumas condições especiais 

como o caso de injúrias traumáticas para diagnóstico e tratamento de trauma dento-

alveolar, fratura radicular, luxação, avulsão dentária e fratura alveolar. Da mesma 

forma, a TCFC com limitado FOV é considerada a modalidade de escolha para 

localização e diferenciação de reabsorção dentária interna e externa, e para 

determinação de um apropriado tratamento e prognóstico. Em síntese, o uso da TCFC 

com limitado FOV deve ser analisado caso a caso, levando em consideração os riscos 

e benefícios da exposição do paciente à radiação ionizante, o histórico do paciente, 

os achados clínicos e exames radiográficos pré-existentes (AAE, 2015).  

HUUMONEN et al. (2006) compararam a dose de radiação e informações 

coletadas em exames radiográficos intraorais e TCFC com o intuito de orientar a 

decisão de retratar canais de molares superiores. Estes autores observaram que as 

lesões perirradiculares foram detectadas com maior frequência em exames de TCFC 

quando comparados à exames de radiografia intraoral, em todas as raízes dentárias. 

Uma alta frequência de dois canais nas raízes dos molares superiores foi detectada, 
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MV1 e MV2. Além disso, a maioria dos canais mesiopalatinos não estava obturada 

(27/30). Destes, a maioria estava associada à lesão perirradicular (22/27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 



 

 15 

Até o presente, não existem estudos realizados na população brasileira, 

avaliando a frequência de canais perdidos, em dentes com tratamento endodôntico 

prévio, bem como a sua relação com a presença de lesões perirradiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

frequência de canais radiculares perdidos em dentes com tratamento endodôntico 

prévio é maior que 23%, e que a frequência de lesão perirradicular nestes casos é 

maior que 83%, percentuais estes observados em um estudo prévio com uma 

população norte-americana (KARABUCAK et al., 2016). 
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5. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência de lesão perirradicular 

pós-tratamento em dentes com pelo menos um canal perdido e verificar se existe 

relação de risco entre estas duas ocorrências. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 Parecer Ético  

 

O presente projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estácio de Sá em 30 de outubro de 2016 (CAAE – no 

64659816.3.0000.5284), e foi aprovado.  

 

6.2 Seleção da Amostra 

 

De um conjunto inicial de 1543 exames de TCFC, foram selecionados e 

incluídos no estudo 807 exames (400 de maxila e 407 de mandíbula), contendo ao 

menos um dente com canal tratado. O gênero e a idade de cada paciente foram 

registrados. Os exames foram obtidos de indivíduos brasileiros, em uma Clínica de 

Radiologia Oral privada do Rio de Janeiro, no período de janeiro a abril de 2015. O 

aparelho utilizado para a realização das tomografias foi o ICAT Classic (Imaging 

Sciences, Hatfield, Estados Unidos). As imagens foram adquiridas com FOV limitado 

a 6 cm, tamanho de voxel de 0,2 mm e 120 kV. O programa computacional de 

exportação do DICOM foi o XORAN (XoranConnect, Michigan, Estados Unidos da 

América). As razões pelas quais os exames foram requisitados não fizeram parte da 

presente investigação.  

Os 1543 exames foram analisados inicialmente por um endodontista, com o 

auxílio do programa computacional Dental Slice, versão 2.8 (Bioparts Prototipagem 

Biomédica, Brasília, DF, Brasil), com a finalidade de fazer uma triagem dos casos que 

apresentavam dente(s) com tratamento endodôntico prévio. Em seguida, foram 
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excluídos os exames com qualidade de imagem insatisfatória e/ou presença de 

artefatos, totalizando 736 exames.  

 

6.3 Análise tomográfica 

 

Dois endodontistas analisaram, de maneira independente, os 807 exames 

incluídos no estudo, com o auxílio do mesmo programa computacional Dental Slice. 

Os dois profissionais foram calibrados através da análise dos 100 primeiros exames 

com o objetivo de haver uma correta padronização na análise tomográfica. Todos os 

tipos de dentes tratados endodonticamente foram incluídos nas análises, e os critérios 

de exclusão do estudo foram dentes que apresentavam as seguintes características: 

perda óssea marginal (maior que 4 mm), evidência de cirurgia endodôntica prévia, 

canal em forma de “C” (C-shapped), e evidências radiográficas de fratura radicular, 

perfuração ou reabsorção externa radicular alterando significativamente a anatomia 

radicular. Os casos de discordância entre ambos os examinadores foram reanalisados 

e discutidos em conjunto para a tomada de decisão. Foi realizado o teste de Kappa 

para avaliar o índice de concordância entre os avaliadores, no qual foi obtido o 

resultado de 0.919. 

Os exames tomográficos foram analisados em monitores de 13 polegadas, 

em ambientes com baixa luminosidade, por ambos examinadores Nos dentes tratados 

endodonticamente, foi investigado se havia ao menos um canal perdido (não tratado) 

e em qual raiz seria o canal perdido, assim como se havia lesão perirradicular. Os 

dados foram tabulados e a frequência de canais não tratados, associados ou não com 

lesão perirradicular, foi calculada. O contraste e o brilho das imagens foram 

modificados, quando necessário a fim de garantir a visualização ideal.  
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A confirmação da presença dos canais não tratados foi realizada pela 

visualização no corte axial e subsequentemente nos cortes transversais e 

panorâmicos, a fim de confirmar o achado. Os indicadores das “janelas” axial, 

transversal e panorâmica foram utilizados para a obtenção da imagem mais 

centralizada em relação ao canal ou à lesão perirradicular. 

Foram considerados canais não tratados aqueles sem evidências 

radiográficas de material obturador no seu interior, desde a junção cemento-esmalte 

até o ápice. A presença de lesão perirradicular foi considerada quando houve 

rompimento da lâmina dura, com a presença de área de baixa densidade, associados 

ao ápice radiográfico, com pelo menos o dobro da espessura do espaço do ligamento 

periodontal normal (Figura 1). 

 

Figura 1. Imagem tomográfica em corte axial de maxila – dente 16 apresentando MV2 

perdido. 
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6.4 Análise Estatística 

Os dados foram tabulados e a frequência de canais não tratados foi calculada, 

assim como a presença de lesão perirradicular. O teste Qui-Quadrado foi utilizado 

para verificar se existe significância estatística entre a ocorrência de pelo menos um 

canal perdido e a presença de lesão perirradicular por dente. O teste Odds Ratio foi 

utilizado para investigar se existe relação de risco entre ambos os eventos. O nível de 

significância adotado foi de 5%. Para todos os testes, foi utilizado o programa SPSS, 

versão 17 (IBM, Armonk, NY, Estados Unidos da América). 
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7. RESULTADOS 

 

Nos 807 exames de TCFC, foram identificados 2.294 dentes com canal 

tratado. Destes, 2.010 apresentaram lesão perirradicular (88%). O percentual de 

lesões perirradiculares por tipo de dente foi maior nos molares superiores (333/350, 

95%) e menor nos caninos inferiores (43/61, 70%) (Tabela 1; Anexos, Tabela 7).  

Dos 2.294 dentes com canal tratado, 281 apresentaram ao menos um canal 

perdido (12%). A frequência de canais perdidos também foi maior nos molares 

superiores (160/281, 57%) e molares inferiores (72/281, 26%), seguidos pelos pré-

molares superiores (28/281, 10%) e inferiores (16/281, 6%). Incisivos e caninos 

apresentaram uma baixa frequência de canais perdidos, com menos de 3 ocorrências 

por tipo de dente (Tabela 2; Anexos, Tabela 7). 

A frequência de lesões perirradiculares em dentes com canal perdido foi de 

98% (274/281). Houve uma diferença significativa na frequência de lesão 

perirradicular nos dentes com canal perdido em comparação com dentes que 

apresentavam todos os canais tratados (P < .01). O dente com canal perdido tem 6,25 

vezes mais probabilidade de estar associado à lesão perirradicular (intervalo de 

confiança variando de 2.92 - 13.37) (Tabelas 3 e 4; Anexos, Tabela 7).  

As raízes mésio-vestibulares dos primeiros molares superiores foram as que 

apresentaram a maior frequência de canais não tratados (114/154, 74%), sendo o 

canal mésio-palatino o mais frequentemente perdido (n = 106). Todas as lesões 

encontraram-se ao redor da raiz aonde foi localizado o canal perdido (Anexos, Figura 

2, Tabela 8). 
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Tabela 1. Frequência de lesões perirradiculares em dentes com canal tratado 

Dente(s) Com tratamento (n) 
Com tratamento e lesão 

(n) 
% 

11 99 90 91 

21 108 100 93 

12 89 87 98 

22 75 65 87 

11, 21, 12, 22 371 342 92 

13 89 82 92 

23 90 78 87 

13, 23 179 160 89 

14 106 101 95 

24 106 103 97 

15 114 101 89 

25 118 107 91 

14, 24, 15, 25 444 412 93 

16 97 91 94 

26 125 121 97 

17 61 57 93 

27 54 52 96 

18 7 6 86 

28 6 6 100 

16, 26, 17, 27, 18, 28 350 333 95 

31 15 8 53 

41 21 14 67 

32 14 11 79 

42 12 11 92 

31, 41, 32, 42 62 44 71 

33 34 23 68 

43 27 20 74 

33, 43 61 43 70 

34 79 54 68 

44 80 61 76 

35 105 81 77 

45 118 93 79 

34, 35, 44, 45 382 289 76 

36 102 93 91 

46 125 117 94 

37 98 84 86 

47 89 79 89 

38 9 8 89 

48 10 6 60 

16, 26, 17, 27, 18, 28 433 387 89 
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Tabela 2. Frequência de dentes com pelo menos um canal perdido 

Dente(s) Com tratamento (n) Com canal perdido (n) % 

11 99 0 0 

21 108 0 0 

12 89 0 0 

22 75 0 0 

11, 21, 12, 22 371 0 0 

13 89 1 1 

23 90 1 1 

13, 23 179 2 1 

14 106 10 9 

24 106 8 8 

15 114 7 6 

25 118 3 3 

14, 24, 15, 25 444 28 6 

16 97 50 52 

26 125 71 57 

17 61 14 23 

27 54 21 39 

18 7 2 29 

28 6 2 33 

16, 26, 17, 27, 18, 28 350 160 46 

31 15 0 0 

41 21 0 0 

32 14 1 7 

42 12 1 8 

31, 41, 32, 42 62 2 3 

33 34 0 0 

43 27 1 4 

33, 43 61 1 2 

34 79 5 6 

44 80 7 9 

35 105 2 2 

45 118 2 2 

34, 35, 44, 45 382 16 4 

36 102 18 18 

46 125 24 19 

37 98 14 14 

47 89 12 13 

38 9 1 11 

48 10 3 30 

36, 46, 37, 47, 38, 48 433 72 17 
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Tabela 3. Frequência de dentes com tratamento, canal perdido e lesão perirradicular 

Dente(s) 
Canal perdido 

(n) 
Com canal perdido e lesão (n) % 

11 0 0 0 

21 0 0 0 

12 0 0 0 

22 0 0 0 

11, 21, 12, 22 0 0 0 

13 1 1 100 

23 1 1 100 

13, 23 2 2 100 

14 10 10 100 

24 8 8 100 

15 7 7 100 

25 3 3 100 

14, 24, 15, 25 28 28 100 

16 50 48 96 

26 71 71 100 

17 14 14 100 

27 21 21 100 

18 2 2 100 

28 2 2 100 

16, 26, 17, 27, 18, 28 160 158 99 

31 0 0 0 

41 0 0 0 

32 1 1 100 

42 1 0 0 

31, 41, 32, 42 2 1 50 

33 0 0 0 

43 1 1 100 

33, 43 1 1 100 

34 5 5 100 

44 7 7 100 

35 2 2 100 

45 2 2 100 

34, 35, 44, 45 16 16 100 

36 18 18 100 

46 24 23 96 

37 14 12 86 

47 12 12 100 

38 1 1 100 

48 3 2 67 
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36, 46, 37, 47, 38, 48 72 68 94 
 

Tabela 4. Tabela de contingência relacionando a frequência de lesão perirradicular e canal perdido 

Condição Lesão SIM Lesão NÃO Total 

Canal Perdido SIM 274 7 281 

Canal Perdido NÃO 1736 277 2013 

Total 2010 284 2294 
*Odds ratio = 6,25 
*Intervalo de confiança = 2.9184 - 13.3665 

 
 

 
Figura 2. Imagem tomográfica de maxila em corte transversal – dente 16 com lesão perirradicular 

associada a raíz MV a qual apresenta canal MV2 perdido 
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8. DISCUSSÃO 

 

 O objetivo do presente estudo foi avaliar a frequência de lesão perirradicular 

pós-tratamento em dentes com pelo menos um canal perdido (não tratado) e verificar 

se existe relação de risco entre estas duas ocorrências. Trata-se de um estudo 

transversal, retrospectivo, que analisou 807 exames de TCFC de indivíduos 

brasileiros. Como principais limitações, destacam-se àquelas inerentes a natureza 

retrospectiva do estudo e às relacionadas às limitações dos exames radiográficos. 

Primeiro, as TCFC foram examinadas em um exato momento. Consequentemente, 

nenhuma informação estava disponível sobre o período de tempo passado desde o 

tratamento endodôntico. Desta forma, é lícito reconhecer que algumas lesões 

perirradiculares pós-tratamentos podem ter sido lesões em reparação (FRIEDMAN, 

1998). Segundo, algumas informações referentes ao próprio tratamento endodôntico 

estavam, igualmente, indisponíveis. Por exemplo, a qualificação do profissional que 

realizou o tratamento, a metodologia utilizada durante a execução do mesmo, a 

qualidade da obturação e a qualidade da restauração coronária. Terceiro, as análises 

foram limitadas ao exame radiográfico, que é insuficiente para um completo 

diagnóstico. Sabe-se que alguns processos inflamatórios perirradiculares, em fase 

inicial, não são acompanhados de alterações perirradiculares detectáveis 

radiograficamente. Da mesma forma, a condição microbiológica dos canais não pode 

ser aferida através de radiografias.  

Por outro lado, os possíveis erros de interpretação e diagnóstico são 

igualmente distribuídos em estudos transversais como este, tornando seus resultados 

válidos (ALTMAN, 1991). Adicionalmente, alguns autores afirmam que estudos 

transversais são menos suscetíveis a vieses quando comparados a estudos 
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longitudinais (TORABINEJAD et al., 1998). Outras vantagens de estudos transversais 

estão relacionadas à possibilidade de seleção aleatória dos casos (randomização) e 

à facilidade na obtenção de um elevado número amostral. 

 Os resultados do presente estudo podem ser comparados aos encontrados em 

um estudo prévio (KARABUCAK et al., 2016), conforme mostram as tabelas 5 e 6. 

Enquanto naquele estudo 23% dos molares e pré-molares apresentaram ao menos 

um canal perdido, isto foi observado apenas em 17% (276/1609) destes casos no 

presente estudo. Também naquele estudo, os molares superiores foram os dentes 

com maior frequência de canais perdidos 148/369 (40%), sendo que o canal mésio-

palatino também foi o mais frequentemente perdido nestes dentes (65%). O mesmo 

ocorreu no presente estudo, porém em diferentes frequências. Dos 281 dentes com 

canal perdido, 160 foram molares superiores (57%), estando o canal mésio-palatino 

perdido em 128 dentes (128/146, 88%). Nota-se que os percentuais encontrados no 

presente estudo foram maiores que os do estudo prévio. A hipótese mais provável 

para explicar esta diferença pode estar relacionada à qualidade dos tratamentos. Os 

resultados sugerem que os tratamentos realizados na população norte-americana 

tiveram mais êxito na localização do canal mésio-palatino. Contudo, como a qualidade 

dos tratamentos não foi objeto de investigação em ambos os estudos, esta hipótese 

não pôde ser testada. 

Outra comparação interessante é que o estudo prévio observou que 62% dos 

canais perdidos nos primeiros molares inferiores foram o disto-lingual. Já no presente 

estudo isto ocorreu em apenas 21% (7/34) dos casos. O canal mais perdido nestes 

dentes não foi o disto-lingual, mas sim o mésio-lingual (10/34, 29%). O mésio-lingual 

também foi o canal mais perdido nos segundos molares inferiores (21/34, 62%). Os 

canais mesiais foram significativamente mais perdidos que os distais (33/34, 97%) no 
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presente estudo em comparação com o estudo prévio (78%). A elevada frequência de 

canais perdidos em molares (especialmente os mésio-vestibulares e disto-linguais) 

reforçam a dificuldade do tratamento endodôntico destes dentes que apresentam 

anatomia complexa, difícil acesso e visualização de suas câmaras pulpares.  

É importante ressaltar que, diferente do presente estudo, o trabalho de 

KARABUCAK et al. (2016) analisou apenas exames de pacientes encaminhados para 

o departamento de Endodontia da instituição na qual o estudo foi realizado, o que, 

segundo os autores, pode ter resultado em um número de lesões perirradiculares 

maior do que o esperado para outras populações. Como vimos, os resultados do 

presente estudo não confirmaram esta hipótese. Na verdade, ocorreu justamente o 

oposto, ou seja, foram 88% de lesões perirradiculares nos dentes com tratamento 

endodôntico no presente estudo em comparação com apenas 60% no estudo prévio. 

Esta diferença também parece estar relacionada à qualidade dos tratamentos, o que 

torna preocupante o estado dos tratamentos endodônticos realizados na população 

brasileira.  

Outro estudo prévio de TCFC avaliando apenas molares superiores com 

tratamento endodôntico verificou que do total de 39 molares, 30 raízes mésio-

vestibulares apresentaram dois canais (77%). Além disso, foi verificada a presença de 

um canal não preenchido por material obturador em 27 raízes (90%). Lesões 

perirradiculares foram detectadas em 22 destas raízes (81%) (HUUMONEN et al., 

2006). Embora os resultados sejam comparáveis aos do presente estudo, é 

importante ressaltar que este estudo prévio não foi de natureza epidemiológica e, 

portanto, o número de amostras foi reduzido. 

Foi encontrado um índice muito elevado de dentes com tratamento endodôntico 

e que possuíam também lesões perirradiculares no presente estudo (98%). Além 
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disso, os resultados mostraram uma forte relação entre a presença de um canal 

perdido e a presença de lesão perirradicular, visto que um dente que apresentou um 

canal perdido demonstrou 6,5 vezes maior probabilidade de apresentar lesão 

perirradicular. Estes valores foram muito superiores aos encontrados por 

KARABUCAK et al. (2016) (83%, com 4,4 vezes mais risco). Mais uma vez, estas 

diferenças parecem estar relacionadas à qualidade dos tratamentos nas distintas 

populações. Não obstante, ambos os estudos reforçam que a presença de um canal 

perdido impacta negativamente o sucesso do tratamento em elevado grau. Estes 

resultados corroboram os de outro estudo prévio que examinou as causas clínicas de 

fracasso da terapia endodôntica, através do exame microscópico do ápice e da 

superfície radicular seccionada (com aumento de 26x), durante microcirurgia 

endodôntica de dentes com fracasso do tratamento endodôntico prévio (n=493) 

(SONG et al., 2011). Naquele estudo, a presença de um canal perdido foi a segunda 

causa mais comum de falha considerando todos os tipos de dentes, e a primeira no 

caso dos molares.  

 A dificuldade de identificação de um canal perdido foi relatada diversas vezes 

pela literatura endodôntica, principalmente através do uso de radiografias periapicais. 

HOEN & PINK (2002) através de uma investigação prospectiva em exames 

radiográficos, identificaram canais não tratados através da aparência acêntrica de um 

canal obturado em relação ao contorno da raiz dentária que indicava que um canal 

adicional estava presente. No presente estudo, a análise foi feita em exames de 

TCFC, proporcionando imagens em três dimensões e em alta resolução, que 

favoreceu a visualização e identificação de canais não tratados, juntamente com a 

correlação de aparência acêntrica do canal obturado em relação ao formato da raiz, 

principalmente em raízes achatadas, o que proporcionou melhor eficácia no 
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diagnóstico. A metodologia utilizada já havia sido previamente adotada por 

KARABUCAK et al. (2016) e foi agora aplicada para o estudo da população brasileira, 

incluindo todos os dentes e com mais que o dobro de dentes com tratamento 

endodôntico analisados.  

 É importante ressaltar que o exame de TCFC não é isento de limitações e, para 

minimizar estes problemas no presente estudo, foram eliminados todos os exames 

que apresentaram o artefato radiográfico conhecido como beam hardening, assim 

como exames que apresentaram implantes dentários, dentes com canal tratado 

associados a restaurações metálicas e/ou pinos metálicos. 

Os resultados do presente estudo enaltecem a indicação da TCFC como 

método auxiliar para avaliação e tomada de decisão com relação a dentes com 

tratamento endodôntico prévio e que fracassaram. A detecção prévia de canais 

perdidos pode influenciar positivamente o resultado do retratamento ou da cirurgia 

perirradicular nestes casos.   

Estudos analisando a frequência de canais perdidos em casos em que o 

profissional utilizou o microscópio clínico, assim como estudos correlacionando os 

resultados apresentados em TCFC com os achados histológicos devem ser 

encorajados.  
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Tabela 5. Percentuais de canal perdido por dente confrontando os resultados de um estudo prévio 
com os do presente. 

Resultados KARABUCAK et al. (2016) Presente estudo 

Total de exames de CBCT 494 807 

Dentes incluídos no estudo Molares e pré-molares Todos 

Dentes com tratamento 
endodôntico 

1137 2.294 

Dentes com tratamento 
endodôntico e lesão 

676 (60%) 2010 (88%) 

Dentes com canal perdido 262 (23%) 281 (12%) 

Dentes com canal perdido 
e lesão 

217 (83%) 274 (98%) 

Tipo de dente com maior 
percentual de canal 

perdido 

Molares superiores 
148/369 (40%) 

Molares superiores 
160/281 (57%) 

*Tipo de dente com menor 
percentual de canal 

perdido 

Pré-molares superiores 
25/262 (9,5%) 

Incisivos superiores 
0/281 (0%) 

Canal mais 
frequentemente perdido 

MV2 MV2 

Probabilidade de um dente 
com canal perdido estar 

associado à lesão 
perirradicular (Odds Ratio) 

 

4,38 6,25 

* Incisivos e caninos não foram avaliados no estudo de KARABUCAK et al. (2016). 
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Tabela 6. Percentuais de canal perdido por dente confrontando os resultados de um estudo prévio 
com os do presente. 

Dente KARABUCAK et al. (2016) Presente estudo 

14 5% 9% 

15 12% 6% 

16 41% 52% 

17 33% 23% 

18 0% 29% 

24 10% 8% 

25 10% 3% 

26 47% 57% 

27 28% 39% 

28 20% 33% 

34 35% 6% 

35 3% 2% 

36 18% 18% 

37 21% 14% 

38 0% 11% 

44 18% 9% 

45 4% 2% 

46 20% 19% 

47 23% 13% 

48 0% 30% 
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9. CONCLUSÃO 

 

A frequência de lesão perirradicular pós-tratamento em dentes com pelo menos 

um canal perdido foi extremamente elevada. O risco de lesão perirradicular nestes 

dentes foi de 6,5 vezes.  
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11. ANEXOS 

 

Tabela 7. Lesão perirradicular e canal perdido por dente 
 

Dente N 
Com 
lesão 

Sem 
lesão 

Canal 
perdido  

Canal 
perdido 

com 
lesão 

Canal 
perdido 

sem 
lesão 

11 101 90 11 0 0 0 

12 99 87 12 0 0 0 

13 89 82 7 1 1 0 

14 106 101 5 10 10 0 

15 114 101 13 7 7 0 

16 97 91 6 50 48 2 

17 61 57 4 14 14 0 

18 7 6 1 2 2 0 

21 108 100 8 0 0 0 

22 75 65 10 0 0 0 

23 90 78 12 1 1 0 

24 106 103 3 8 8 0 

25 118 107 11 3 3 0 

26 125 121 4 71 71 0 

27 54 52 2 21 21 0 

28 6 6 0 2 2 0 

41 21 14 7 0 0 0 

42 12 11 1 1 0 1 

43 27 20 7 1 1 0 

44 80 61 19 7 7 0 

45 118 93 25 2 2 0 

46 125 117 8 24 23 1 

47 89 79 10 12 12 0 

48 10 6 4 3 2 1 

31 15 8 7 0 0 0 

32 14 11 3 1 1 0 

33 34 23 11 0 0 0 

34 79 54 25 5 5 0 

35 105 81 24 2 2 0 

36 102 93 9 18 18 0 

37 98 84 14 14 12 2 

38 9 8 1 1 1 0 

Totais 2294 2010 284 281 274 7 
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Tabela 8. Canal perdido por raiz 

 

Dente Raiz N Com lesão % Sem lesão MV e ML ML MV MV1 MV2 MV1 e MV2 D DV DL V L P DP U 

11 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 

12 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 

13 U 1 1 100 0 - - - - - - - - - 0 - 0 - 1 

14 V (1 r) 8 7 88 1 - - 1 - - - - 0 - 7 - - - - 

14 P (2 r) 3 3 100 0 - - - - - - - - - - - 3 - - 

15 V (1 r) 6 6 100 0 - - 0 - - - - 0 - 6 - - - - 

15 P (2 r) 1 1 100 0 - - - - - - - - - - - 1 - - 

16 MV 47 42 89 5 - - 0 1 45 1 - - - - - - - - 

16 DV 7 7 100 0 - - - - - - - 7 - - - - - - 

16 P 2 2 100 0 - - - - - - - - - - - 2 - - 

17 MV 13 12 92 1 - - 0 3 10 0 - - - - - - - - 

17 DV 3 3 100 0 - - - - - - - 3 - - - - - - 

17 P 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 

18 MV 2 2 100 0 - - 0 2 0 0 - - - - - - - - 

18 DV 0 0 - 0 - - - - - - - 0 - - - - - - 

18 P 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 

21 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 
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Dente Raiz N Com lesão % Sem lesão MV e ML ML MV MV1 MV2 MV1 e MV2 D DV DL V L P DP U 

22 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 - - - 0 

23 U 1 1 100 0 - - - - - - - - - 0 - 0 - 1 

24 V (1 r) 3 3 100 0 - - 0 - - - - 1 - 2 - - - - 

24 P (2 r) 5 5 100 0 - - - - - - - - - - - 5 - - 

25 V (1 r) 3 3 100 0 - - 0 - - - - 0 - 3 - - - - 

25 P (2 r) 1 1 100 0 - - - - - - - - - - - 1 - - 

26 MV 67 64 96 3 - - 5 2 58 2 - - - - - - - - 

26 DV 7 7 100 0 - - - - - - - 7 - - - - - - 

26 P 2 2 100 0 - - - - - - - - - - - 1 1 - 

27 MV 14 13 93 1 - - 0 3 11 0 - - - - - - - - 

27 DV 10 10 100 0 - - - - - - - 10 - - - - - - 

27 P 1 1 100 0 - - - - - - - - - - - 1 - - 

28 MV 1 1 100 0 - - 0 0 1 0 - - - - - - - - 

28 DV 1 1 100 0 - - - - - - - 1 - - - - - - 

28 P 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - 0 - - 

41 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 

42 U 1 0 0 1 - - - - - - - - - 0 1 - - 0 

43 U 1 1 100 0 - - - - - - - - - 0 1 - - 0 

44 U 7 7 100 0 - - 0 - - - - 0 - - 7 - - 0 
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Dente Raiz N Com lesão % Sem lesão MV e ML ML MV MV1 MV2 MV1 e MV2 D DV DL V L P DP U 

45 U 2 2 100 0 - - 0 - - - - 1 - - 1 - - 0 

46 D 12 11 92 1 - - - - - - 0 3 9 - - - - - 

46 M 12 10 83 2 1 6 5 - - - - - - - - - - - 

47 D 2 2 100 0 - - - - - - 0 0 2 - - - - - 

47 M 12 12 100 0 3 7 2 - - - - - - - - - - - 

48 D 1 1 100 0 - - - - - - 0 0 1 - - - - 0 

48 M 2 0 0 2 0 1 1 - - - - - - - - - - - 

31 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 

32 U 1 1 100 0 - - - - - - - - - 0 1 - - 0 

33 U 0 0 - 0 - - - - - - - - - 0 0 - - 0 

34 U 5 5 100 0 - - 0 - - - - 0 - - 4 - - 1 

35 U 2 2 100 0 - - 0 - - - - 0 - - 2 - - 0 

36 D 14 14 100 0 - - - - - - 1 6 7 - - - - 0 

36 M 6 6 100 0 1 3 2 - - - - - - - - - - - 

37 D 1 1 100 0 - - - - - - 0 0 1 - - - - - 

37 M 14 11 79 3 4 7 3 - - - - - - - - - - - 

38 D 0 0 - 0 - - - - - - 0 0 0 - - - - - 

38 M 1 1 100 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - 

Totais 305 285 n/a 20 9 24 14 0 0 0 1 6 11 0 7 0 0 1 
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