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RESUMO 

 

Objetivo: O presente estudo avaliou in vivo a distância entre o canal mandibular 

e os ápices radiculares de dentes posteriores inferiores, e a densidade mineral 

óssea na região periapical dos dentes posteriores relacionados com o canal 

mandibular.  

Materiais e Métodos: Foram selecionadas 1000 tomografias computadorizadas 

de feixe cônico de indivíduos brasileiros identificados na base de dados de uma 
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Clínica Radiológica. As amostras foram analisadas por dois avaliadores 

previamente calibrados de forma independente. Todos os dentes foram 

analisados usando os cortes parassagitais, para visualização da menor distância 

a partir do ápice da raiz até a borda superior do canal mandibular. Os dados 

foram tabulados e categorizados de acordo com o sexo, idade e localização dos 

dentes (esquerdo x direito). Todos os dentes mensurados foram submetidos à 

análise de densidade mineral óssea da área entre o canal mandibular e o ápice 

radicular, utilizando unidades Hounsfield. O teste t para amostras independentes 

e para a análise da variância foi utilizado. 

Resultados: A raiz distal do segundo molar direito foi a mais próxima do canal 

mandibular com uma média de distância de 3,41mm, e a do primeiro pré-molar 

direito foi a mais distante com uma distância média de 5,87mm. Um total de 

1,79% dos ápices radiculares estava em íntimo contato ou invadindo o canal 

mandibular, As raízes distais dos segundos molares foram as que mais 

frequentemente invadiam o canal mandibular (0,36%). 

Conclusão: As medições das TCFC mostraram que a raiz distal do segundo 

molar direito é a mais proxima do CM, e que pacientes do sexo feminino possuem 

ápices radiculares mais próximos do CM. Mostraram que 165 ápices radiculares 

estão em íntimo contato ou invadindo o CM e 85% dos ápices raízes analisadas 

estão relacionadas a um osso tipo D1. 

 

Palavras-chave: Densidade óssea; Tomografia computadorizada de feixe 

cônico; Nervo Mandibular. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The present study evaluated in vivo the distance between the 

mandibular canal and the root apexes of the lower posterior teeth and the bone 

mineral density in the periapical region of the posterior teeth related to the 

mandibular canal. 

Materials and Methods: One thousand cone-beam computerized tomographies 

of Brazilian individuals were selected in the database of a Radiology Clinic and 
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evaluated. The samples were analyzed by two independent, previously calibrated 

examiners. All teeth were analyzed using the cross-sectional planes to visualize 

the shortest distance from the apex of the root to the upper edge of the 

mandibular canal. Data were collected and categorized according to sex, age and 

location of the teeth (left and right). All the teeth measured were submitted to 

analysis of bone mineral density of the area between the mandibular canal and 

the root apex. 

Results: The distal root of the right second molar was the one closest to the 

mandibular canal with a mean distance of 3.41mm, and the right first premolar 

was the furthest with a distance of 5.87mm. One hundred and sixty five teeth 

(1.79%) were in intimate contact or invading the mandibular canal, 34 (0.36%) 

distal roots of the second right molar were in contact or invading the CM, being 

this the most frequently root found invading the CM. 

Conclusion: Measurements of CBCT showed that the distal root of the right 

second molar is the closest to the CM, and that female patients have root apexes 

closer to CM than males. Data showed that 165 apexes were in intimate contact 

or invading the CM and 85% of roots analyzed are related to D1 bone. Dentists 

should be aware of the CM position before invasive dental procedures in the 

jawbone to avoid potential injury to the lower alveolar nerve. 

 

Keywords: Bone density; Cone-beam computed tomography; Mandibular Nerve. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A estreita relação do canal mandibular com as raízes dos molares e 

pré-molares é de extrema relevância clínica, especialmente quando serão 

realizados procedimentos odontológicos como extração de terceiro molares 

inferiores, tratamentos endodônticos, cirurgias parirradiculares e colocação de 

implantes dentários (BURKELEIN et al., 2015). 

O nervo alveolar inferior é o mais relacionado a acidentes durante a 

prática odontológica, seguido pelo nervo lingual, com uma frequência reportada 

de 64,4% e 28,8% respectivamente (BURSTEIN et al., 2008). A maior parte das 

lesões ocorridas no nervo alveolar inferior é de origem iatrogênica. A proximidade 

do nervo alveolar inferior com as raízes dos molares inferiores pode representar 

um risco durante várias intervenções dentárias. As principais complicações seriam 

a ocorrência de grave hemorragia quando há ruptura do feixe vásculo-nervoso, o 

surgimento de dor neuropática ou parestesia da região em casos de introdução 

de cimento endodôntico dentro do nervo ou pela compressão por um implante. A 

terapia endodôntica também pode causar lesões ao nervo alveolar inferior, que 

tem sido relatada em 1% dos casos de tratamento endodôntico de pré-molares 

inferiores e cerca de 10% nos tratamentos de canais do segundo molar inferior 

(KUBILIUS et al., 2004; SACARANO et al., 2007; RENTON et al., 2011; SHIN et 

al., 2015; KAWASHIMA et al., 2016).  

Com o objetivo de minimizar esses riscos, vários recursos 

imaginológicos têm sido utilizados para avaliar o posicionamento e o trajeto do 

canal mandibular. Em comparação com técnicas bidimensionais, a tomografia 
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computadorizada de feixe cônico (TCFC) apresenta como principais vantagens a 

dissociação das imagens sobrepostas e a ausência da ampliação de imagem. 

Ainda, a tomografia computadorizada de feixe cônico demonstrou ser superior às 

técnicas radiográficas convencionais, como a radiografia panorâmica, para a 

representação do canal mandibular. No entanto, a visualização desta estrutura 

pode variar significativamente, inclusive no mesmo indivíduo (OLIVEIRA-SANTOS 

et al., 2011). 

Em vista destas potenciais complicações, vários estudos têm sido 

realizados para avaliar as distâncias entre o canal mandibular e os ápices dos 

dentes posteriores inferiores (KOVISTO et al., 2011; CHONG et al., 2014; 

BURKLEIN et al., 2015; KAWASHIMA et al., 2016). No entanto, a maioria dos 

estudos incluiu apenas um número limitado de amostras ou foi baseado em 

radiografias periapicais ou mesmo em radiografias panorâmicas (SATO et al., 

2005; SIMONTON et al., 2009). Assim, o valor dessas análises torna-se limitado 

devido à ocorrência de sobreposições ou distorções de imagem.  

Atualmente, existe limitada informação acerca da distância dos canais 

mandibulares e os ápices dentários dos dentes posteriores e o valor da densidade 

mineral óssea na população brasileira com uso de tomografia computadorizada 

de feixe cônico, tornando oportuna a realização da presente pesquisa.  

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
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2.1  Canal Mandibular  

 
O canal mandibular encontra-se no interior da mandíbula, iniciando-se 

no forame mandibular na superfície medial do ramo mandibular ascendente, 

adjacente a uma região conhecida como língula. Apresenta trajeto oblíquo para 

baixo e para frente no ramo e, em seguida, horizontalmente para frente no corpo 

da mandibula até o forame mentual. No canal mandibular, está contido o feixe 

neurovascular alveolar inferior, que bifurca na região próxima aos pré-molares no 

forame mentual, em nervo mentoniano e nervo incisivo (JUODZBALYS et al., 

2010). 

Várias estruturas estão próximas ao forame mentual e ao canal 

mandibular, como o músculo pterigoideo medial, a glândula parótida, os músculos 

bucinador e constrictor superior, que se unem para formar a rafe 

pterigomandibular. Clinicamente, a anestesia e a segurança nos tratamentos 

dentários são afetadas pelo conhecimento do clínico sobre a posição do forame 

mandibular e pelas estruturas do sistema pterigomandibular (BLACHER et al., 

2016). 

 Segundo MASEY et al. (2013), determinar a exata localização do nervo 

alveolar inferior, e seu trajeto através do corpo da mandíbula é uma tarefa 

imprecisa, pois a remodelação óssea esta diretamente relacionada com o período 

após a extração de um dente posterior inferior.  

Na endodontia, o conhecimento e a identificação precisa da anatomia 

do canal mandibular são importantes tanto no tratamento endodôntico quanto na 

realização de cirurgias parendodônticas, especialmente nos casos onde há íntima 
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relação entre os ápices dentários e a cortical superior do canal mandibular (KIM 

et al., 2010). 

 As técnicas atualmente disponíveis para estimar a localização do canal 

incluem a radiografia periapical, a radiografia panorâmica e a tomografia 

computadorizada de feixe cônico (TCFC). A radiografia convencional, embora 

precisa no plano mesio-distal, apresenta limitações na identificação do canal 

mandibular no plano vestibulo-lingual. A distorção em radiografias panorâmicas 

tem sido bem documentada e quantificada, tornando-se um meio desafiador para 

obter medições precisas da localização do canal mandibular (KIM et al., 2006).  

Normalmente, na prática clínica as informações sobre os dentes e sua 

anatomia, incluindo a morfologia do canal radicular, são obtidas a partir de 

radiografias convencionais bidimensionais. A Sociedade Européia de Endodontia 

recomendou que, antes do tratamento endodôntico, as radiografias pré-

operatórias deveriam incluir uma zona periapical de 2 a 3 mm em torno das raízes 

do dente de interesse. Também recomenda ser necessário fazer radiografias com 

mais de um ângulo de incidência, às vezes complementando com radiografias do 

pla[no oclusal (EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONTICS, 2006). 

 

2.2 Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico  

 

A tomografia computadorizada (TC), criada no início dos anos 1970 é 

um método rápido, fidedigno e de alta precisão diagnóstica. É uma técnica que 

consiste em uma fonte de raios X que é acionada ao mesmo tempo em que realiza 

um movimento circular ao redor do paciente, emitindo um feixe de raios X. No lado 

oposto a essa fonte, está localizado um conjunto de detectores que transformam 
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a radiação em um sinal elétrico, o qual é convertido em imagem digital. Dessa 

forma, as imagens correspondem a secções ou fatias da região anatômica 

examinada (AMARO JÚNIOR & YAMASHITA, 2001). É uma técnica de aquisição 

de imagem em três dimensões, através da obtenção de uma série de secções 

bidimensionais realizadas pelos raios-x sem haver sobreposição de estruturas 

anatômicas vizinhas. Existem atualmente dois tipos de TC: a Tomografia 

Computadorizada Médica (TCM) ou de Feixe Helicoidal e a Tomografia 

Computadorizada de Feixe Cônico (COSTA et al, 2009; DURAK & PATEL, 2012).   

A tomografia computadorizada de feixe cônico apresenta-se como uma 

evolução da TCM. A TCFC foi desenvolvida para uso específico no esqueleto 

maxilofacial, diferindo da TCM de diversas formas. Essas diferenças otimizam seu 

uso para imagem odontológica, de forma que a TCFC proporciona um método 

alternativo de produção de imagem em plano parassagital e comparativamente 

menos dispendiosa do que a TC convencional (HARI & ANURADHA, 2013). 

 A transferência da tecnologia de TCFC à Odontologia ocorreu pela 

primeira vez em 1995. Inventores italianos, Attilio Tacconi e Piero Mozzo, 

desenvolveram um sistema de TCFC para a região maxilofacial que foi projetado 

e produzido por QR (Inc de Verona, Itália). Esta unidade, a NewTom DVT 9000, 

tornou-se a primeira unidade de TCFC comercial especificamente para o mercado 

odontológico, sendo inicialmente introduzida no mercado Europeu em 1999 

(MOZZO et al., 1998).  

A TCFC revolucionou a técnica oral e maxilofacial de aquisição de 

imagens. Existem semelhanças entre as tecnologias de TC e TCFC, no entanto, 

as diferenças na forma do feixe de raios X e na forma de aquisição da imagem, 

bem como o gerador de raios X e o sistema de detecção utilizado, tornam a TCFC 
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uma abordagem simples e barata para o conceito de imagem eletrônica focando 

principalmente na região maxilofacial, oferecendo aos profissionais da 

Odontologia uma modalidade de imagem tridimensional (3D) com menor custo e 

menor exposiçao á radiação (LOPES & SIQUEIRA, 2015).  

A primeira geração de TCFC foi semelhante à TC onde a aquisição de 

imagem era obtida com pacientes em decúbito dorsal, atualmente a aquisição de 

imagens é com os pacientes sentados ou em pé, com as unidades híbridas que 

possibilitam tomadas de imagens em duas dimensões, panorâmicas ou 

cefalométricas (ANGELOPOULOS et al., 2012). 

A obtenção da imagem na TCFC se dá por um conjunto composto por 

uma fonte de raios-X e um detector (sensor), montado sobre um ponto rotativo 

(gantry). Durante a exposição, o feixe em formato cônico de raios-X é emitido da 

fonte e direcionado na área de interesse na região maxilofacial do paciente. Após 

atravessar a área de interesse, o feixe é projetado em direção ao detector de raios-

X, enquanto a fonte gira, de 180 a 360 graus ao redor da cabeça do paciente, em 

uma única varredura, sem necessidade de mover o equipamento ou o paciente. 

O tempo de varredura varia normalmente de 10-40s, dependendo do equipamento 

e dos parâmetros de exposição empregados. No entanto, muitos sistemas de 

TCFC usam um feixe de raio-X pulsátil e com esses sistemas o tempo de 

exposição real do paciente pode ser somente de 2 a 5 segundos (LOPES & 

SIQUEIRA, 2015; RODRIGUES et al., 2010). 

Nos últimos tempos, o emprego da TCFC na endodontia tem crescido 

significativamente graças às imagens mais precisas obtidas com a TCFC, que 

proporcionam maior sensibilidade na correlação de imagens e suas estruturas. 

Imagens de alta resolução ajudam a detectar canais extras, desvios anatômicos, 
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perfurações, reabsorções e alterações patológicas que afetam tecidos duros 

(KARABUCAK et al., 2016). 

As vantagens da tomografia computadorizada de feixe cônico são: 

permitir que por meio de imagens tridimensionais ocorra uma apreciação global 

da anatomia; as fatias de dados volumétricos podem ser escolhidas pelo clínico e 

vistas de todos os planos ortogonais e em planos não ortogonais; os voxels 

isotrópicos da tomografia de feixe cônico asseguram que as imagens produzidas 

são geometricamente precisas em qualquer plano livre de distorção. Uma das 

limitações da tomografia computadorizada de feixe cônico é que por vezes são 

afetadas por artefatos radiográficos. No caso da existência de um objeto de 

densidade muito elevada (por exemplo: restaurações metálicas), ocorre o 

fenômeno denominado de beam hardening (endurecimento do feixe) que produz 

dois tipos de artefatos: o artefato em taça e aparecimento de estrias e faixas 

escuras entre duas estruturas densas (LOPES & SIQUEIRA, 2015). 

Quando comparadas com outras técnicas radiográficas convencionais, 

as vantagens das TCFC tornam-se ainda mais evidentes, especialmente no que 

diz respeito às possíveis ampliações e distorções de imagens das estruturas 

anatômicas observadas em radiografias panorâmicas e periapicais. Essas falhas 

de imagem podem variar de 3,4% para radiografias periapicais, para mais de 14% 

em radiografias panorâmicas (SONICK et al, 1994; PINSKY et al, 2006).  

Em relação à acurácia da TCFC, as medições digitais do software de 

imagem relatam um intervalo de erro entre 0,07 e 0,27 mm quando comparado 

com medidas padronizadas conhecidas (BLACHER et al, 2016). 
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De acordo com a AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTICS 

(2010), o uso de TCFC na endodontia deve ser limitado à avaliação e tratamentos 

endodônticos complexos tais como:  

• Identificação de anomalias do sistema radicular e determinação da 

curvatura radicular; 

• Diagnóstico da patologia periapical dentária em pacientes que 

apresentam sinais clínicos contraditórios ou não apresentam sintomas. Que 

tenham sintomas mal localizados associados a um dente tratado ou não tratado 

endodônticamente; 

• Diagnóstico de lesões de origem não endodôntica para determinar a 

extensão da lesão e o seu efeito sobre as estruturas circundantes; 

• Avaliação intra ou pós-operatória de complicações do tratamento 

endodôntico, como a obturação excessiva do canal radicular, instrumentos 

endodônticos fraturados, identificação do canal calcificado e localização de 

perfurações; 

• Diagnóstico e manejo do trauma dentoalveolar, especialmente 

fraturas radiculares, luxação e / ou deslocamento de dentes, e fraturas alveolares; 

• Localização e diferenciação da reabsorção radicular externa ou 

interna ou reabsorção cervical invasiva, e a determinação do tratamento e 

prognóstico apropriados; 

• Planejamento pré-cirúrgico de casos para determinar a localização 

exata do ápice radicular e avaliar a proximidade com estruturas anatômicas. 

As imagens obtidas na TCFC, como em outras modalidades 

diagnósticas, são suscetíveis a artefatos que afetam a fidelidade da imagem, que 

podem ser atribuídos as sequintes fontes: o paciente; o scanner; artefatos 
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específicos para o sistema de TCFC utilizado, incluindo média de volume parcial, 

subamostragem, e o efeito do feixe do cone. Em endodontia clínica, os tomógrafos 

cone beam com um campo de visão reduzido podem fornecer imagens mais 

nítidas, pois podem evitar a digitalização de estruturas que estejam fora da região 

de interesse e sejam suscetíveis ao endurecimento do feixe (por exemplo: 

restaurações metálicas e implantes dentários) (SCARFE & FARMAN, 2008; 

SCARFE et al., 2009). 

A maioria das unidades de TCFC inclui um campo de visão ou FOV e 

voxels que podem atender melhor a uma variedade de tarefas. Um ''voxel'' é um 

elemento de volume tridimensional em cubo. FOV é usado para se referir ao 

volume de digitalização de uma determinada unidade de TCFC. Na imagem de 

TCFC, os voxels são isotrópicos, e as imagens podem ser construídas em 

qualquer plano com alta fidelidade. Os FOVs maiores resultam em doses de 

radiação efetivas mais altas, em regra, recomenda-se FOVs menores para 

visualização de um quadrante ou de um único dente, enquanto FOVs maiores são 

preferencialmente para grandes regiões anatômicas (YILMAZ et al., 2017). 

 

 

 

 

2.3 Relação dos Ápices Radiculares com o Canal Mandibular 
 
 

Diversos autores têm estudado a relação anatômica entre o canal 

mandibular e as raízes dos elementos dentários posteriores inferiores. O 

conhecimento dessas medidas é importante do ponto de vista clínico, pois pode 
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interferir diretamente na seleção de técnicas cirúrgicas e endodônticas, bem como 

no risco de complicações trans e pós-operatórias.  

LITTNER et al. (1986) avaliaram a distância média entre o canal 

mandibular e os ápices radiculares dos primeiros e segundo molares inferiores, 

utilizando radiografias periapicais e a técnica do paralelismo. Observaram que, 

com maior freqüência, a borda superior do canal mandibular estava localizada 

entre 3,5 e 5,4 mm abaixo dos ápices radiculares do primeiro e segundo molares 

inferiores. 

DENIO et al. (1992) utilizaram vinte e duas mandíbulas humanas secas 

para estudar a relação espacial do canal mandibular com os dentes posteriores. 

Observaram que o segundo pré-molar inferior e o segundo molar são os dentes 

mais próximos do canal mandibular (CM) e, consequentemente, mais prováveis 

de estarem envolvidos em danos acidentais durante os tratamentos endodônticos. 

CHONG et al. (2014) avaliaram as características anatômicas da 

relação entre as raízes de segundos molares e o nervo alveolar inferior e sua 

relação com o risco de lesão nervosa potencial durante o tratamento endodôntico. 

Foram utilizadas 134 imagens de TCFC, que foram reconstruídas e examinadas 

em três planos (coronal, axial e sagital) usando um software de visualização 3D. 

A relação entre cada ápice radicular dos segundos molares inferiores e o nervo 

alveolar inferior foi avaliada através da medição das distâncias horizontais e 

verticais das seções corticais da TCFC, e a distância real foi então calculada 

matematicamente usando o teorema de Pitágoras. Os resultados mostraram que 

em 55% das 272 raízes inferiores do segundo molar, a distância entre o ápice 

radicular e o nervo alveolar inferior foi ≤ 3 mm. Os autores concluíram que, em 

mais de 50% dos casos avaliados, houve uma relação íntima entre as raízes dos 
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segundos molares inferiores e o nervo alveolar inferior. Portanto, o tratamento 

endodôntico dos segundos molares inferiores pode representar um risco potencial 

de lesão ao nervo alveolar inferior. As precauções necessárias devem ser 

exercidas, e o uso prudente da TCFC deve ser considerado se uma relação íntima 

for suspeita. 

SWASTY et al. (2009) avaliaram a espessura, altura e largura do osso 

cortical mandibular com TCFC, e determinaram a relação destes parâmetros com 

a idade. Foram avaliados 113 indivíduos que foram classificados de acordo com 

a idade. A espessura da cortical mandibular vestibular e lingual e a altura e largura 

foram avaliadas em 5 regiões de 44 homens e 69 mulheres. A comparação dos 

grupos etários mostrou que os indivíduos de 10 a 19 anos tinham placas corticais 

mais finas do que outros grupos etários, com maior espessura em indivíduos de 

40 a 49 anos. Os indivíduos de 10 a 19 anos de idade também apresentaram 

menor altura mandibular posterior. Não houve diferença estatística de largura 

entre os grupos. Os autores concluiram que o osso cortical mandibular é mais 

espesso na base, do lado vestibular e os indivíduos que tem de 10 a 19 anos, 

possuem o osso cortical mais fino e menor altura mandibular em comparação com 

todas as outras faixas etárias. A mandíbula continua a se desenvolver de 40 a 49 

anos de idade e, em seguida, diminui após este período.  

SIMONTON et al. (2009) avaliaram se as diferenças no sexo ou idade 

do paciente são preditivas de diferenças na localização relativa do nervo alveolar 

inferior em relação às raízes do primeiro molar inferior. Utilizaram uma base de 

dados de 23.000 TCFC, onde avaliaram os primeiros 200 pacientes que 

preencheram os seguintes critérios de inclusão: idade entre 30-69 anos, sexo 

conhecido e imagens contendo o primeiro molar inferior e o nervo alveolar inferior. 
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Quatorze medidas (em milímetros) foram realizadas ao nível do nervo alveolar 

inferior e dos ápices radiculares mesial e distal. Os resultados mostraram que 

independentemente da idade, as mulheres tiveram distâncias verticais e 

horizontais significativamente mais curtas. Além disso, a largura total do osso 

mandibular diminuiu em ambos os sexos da terceira a sexta década de vida, esses 

dados indicaram que gênero e idade são preditivos das relações anatômicas 

endodônticas cirúrgicas e devem ser considerados no planejamento pré-cirúrgico. 

Em um estudo recente (KAWASHIMA et al., 2016), avaliaram as 

mudanças relacionadas à idade e ao gênero, entre os segundos molares o córtex 

mandibular e o CM usando imagens de tomografia computadorizada de feixe 

cônico. Foram selecionados cento e cinquenta e cinco pacientes (68 homens, 87 

mulheres), os pacientes foram subcategorizados por gênero e idade (grupo I <21 

anos, grupo II 21-40 anos e grupo III > 40 anos). A distância entre o canal 

mandibular e o ápice do segundo molar da raiz distal, assim como as 3 regiões 

corticais mandibulares (córtex inferior, córtex vestibular e córtex lingual) foi 

mensurada. Os resultados mostraram que nos homens, a distância foi 

significativamente menor no grupo I do que no grupo III (p <0,01), já em relaçao 

as mulheres, a distância foi significativamente menor no grupo I do que no grupo 

II e no grupo III (p <0,05). Tanto em homens quanto em mulheres, o córtex 

vestibular da mandíbula para a distância do canal mandibular foi 

significativamente menor no lado direito do que no lado esquerdo (p <0,01). O 

estudo mostrou que a idade, gênero e região influenciam na localização do CM 

na região do segundo molar inferior e os resultados mostraram que a distância do 

canal mandibular aumenta com a idade em homens e mulheres. 
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2.4 Acidentes e Complicações no Canal Mandibular Durante o Tratamento        

Endodôntico  

 

O risco de lesão do nervo alveolar inferior durante o tratamento 

endodôntico depende de vários fatores como a angulação clínica do dente, 

posição do forame apical, a qualidade e densidade do osso trabecular da cortical 

do canal mandibular e do nível de instrumentação adotado. Uma baixa densidade 

dentro do osso pode criar um caminho sem obstáculos para lesões mecânicas ou 

químicas ao nervo alveolar inferior, esta baixa densidade pode estar relacionada 

com a idade, etnia ou genética do paciente ou com o fato do mesmo ter doenças 

sistêmicas como osteoporose (CHONG et al., 2014). 

Quando há proximidade dos ápices radiculares com o canal 

mandibular, a terapia endodôntica pode danificar o nervo alveolar inferior, caso 

alguns cuidados sejam negligenciados. Antes da realização de procedimentos 

com grande potencial de causar danos ao nervo, é fundamental conhecer sua 

localização (KOVISTO et al., 2011). Há numerosos relatos de casos que 

descrevem a anestesia do lábio inferior, parestesia e anestesia das gengivas, ou 

parestesia e anestesia do nervo mental ocorrendo imediatamente após o 

tratamento endodôntico. Normalmente, a parestesia e a anestesia diminuem ao 

longo do tempo, porém, em casos mais graves podem ser irreversíveis (DEMPF 

& HAUSAMEN, 2000; PENG et al., 2007; ABONEN & TJADERBANE, 2011; 

LOPEZ-LOPEZ et al.,2011; OLSEN et al., 2014). 

SHIN et al. (2015) relataram um caso de extrusão acidental de 

medicação intracanal a base de hidróxido de cálcio na região esquerda da 

mandíbula durante o tratamento endodôntico do primeiro molar inferior. A 
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intervenção cirúrgica foi planejada sob anestesia geral, sendo realizada a 

osteotomia da cortical óssea afetada. Em 20 meses de acompanhamento, a 

cicatrização do fragmento ósseo foi observada na radiografia panorâmica. O dente 

endodonticamente tratado foi utilizado como pilar para prótese parcial fixa 

provisória, sem melhora do nervo sensorial. Os autores concluíram que um clínico 

deve estar ciente da extrusão de medicamentos intracanais e da possibilidade de 

lesão no nervo alveolar inferior. O tipo injetável do hidróxido de cálcio deve ser 

aplicado com cuidado para impedir a lesão do nervo. O método de distribuição 

alternativo, como a espiral lentulo, foi sugerido nos molares inferiores. 

SCARANO et al. (2007) relataram um caso de uma paciente do gênero 

feminino, 52 anos, que apresentou dor e dormência no lábio inferior e na região 

do mento, que foram desenvolvidos após um tratamento endodôntico no segundo 

pré-molar inferior esquerdo. Na radiografia panorâmica, foi observado material 

radiopaco na região do canal alveolar inferior, com extensão do canino esquerdo 

para o segundo pré-molar.  Um tratamento com desbridamento cirúrgico do canal 

alveolar inferior e descompressão do nervo alveolar inferior foi proposto para a 

paciente, tendo sido recusado pela mesma. Dessa forma, uma alternativa mais 

conservadora foi adotada, sendo a paciente submetida a tratamento com 

corticosteróides e, após 2 meses, o exame clínico revelou um desaparecimento 

da hipoestesia, mas com persistência da dor. Após 4 meses, a paciente relatou 

que a dor teria desaparecido quase inteiramente. Os autores concluiram que a 

descompressão do nervo alveolar inferior cirugicamente é uma alternativa de 

tratamento, independentemente do material utilizado, uma vez que a gravidade 

dos danos nervosos pode aumentar com o passar do tempo. 
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BUYUKKURT et al, (2011) apresentaram um caso de parestesia 

causada pela extrusão de pasta endodôntica (Endomethasone®) no canal 

mandibular durante o tratamento endodôntico do primeiro molar inferior direito. As 

manifestações clínicas incluíram o entorpecimento no lado direito da mandíbula e 

no lábio inferior direito, aparecendo após o tratamento endodôntico. A pasta 

endodôntica foi removida com sucesso por meio cirúrgico. Uma terapia com 

antibiótico, complexo de vitaminas B e um analgésico foi prescrita. A paciente 

relatou uma melhora na dor local e na dor de cabeça após uma semana. Após 

quatro meses de acompanhamento, houve remissão completa dos sintomas.  

MOJTAHEDBIDABADI et al., (2013)  relataram dois casos clínicos 

onde os pacientes relavam dormência e dor forte na região da mandíbula. No 

primeiro caso uma paciente do sexo feminino queixava-se de dor forte e 

dormência no segundo molar inferior direito. A terapia endodôntica foi realizada 

no respectivo dente e o comprimento de trabalho foi determinado utilizando o 

localizador foraminal, foi utilizada irrigação abundante com hipoclorito de sódio a 

2,5% durante a instrumentação, onde houve cuidado para não ocorrer 

extravasamento da solução evitando assim danos ao nervo alveolar inferior, pois 

foi constatado proximidade com o canal mandibular. Após tratamento a paciente 

relatou melhora da dor e sensação de queimação dois meses após o tratamento. 

No segundo caso um homem queixava-se de dor no segundo pré-molar inferior 

direito e parestesia no canto direito do lábio inferior estendendo-se para a região 

do queixo, na radiografia periapical inicial foi observada proximidade do ápice 

radicular com o forame mentual. Foi solicitada uma TCFC para determinar a 

distância do ápice radicular e o forame mentual confirmando a proximidade. O 

tratamento endodôntico foi realizado com a utilização de localizador foraminal, e 
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o excesso de instrumentação foi evitado. Uma semana após o tratamento o 

paciente não teve mais dor ou parestesia. 

GAMBARINI et al. (2010), relataram o caso clinico onde uma mulher de 

59 anos de idade sofria de parestesia do lado esquerdo da mandíbula, a mesma 

revelou ter realizado vários tratamentos endodônticos a cerca de um mês. A 

radiografia panorâmica revelou presença de material obturador extravasado além 

do ápice radicular do primeiro pré-molar inferior esquerdo e também além do ápice 

radicular da raiz mesial do segundo molar inferior esquerdo. Uma TCFC confirmou 

a presença de material obturador na área periapical do segundo molar e que o 

mesmo estava dentro do CM.  A paciente foi medicada com anti-inflamatório 

durante quatro semanas onde os sintomas melhoraram lentamente e 

desapareceram após seis meses, embora nenhum sinal radiográfico visível de 

reabsorção do material obturador foi observado.  

Uma revisão de literatura mostrou que a sobreinstrumentação como 

causa de parestesia é explicada por dois mecanismos. O primeiro diz respeito à 

lesão neural provocada pela ação física de compressão, corte, perfuração e 

laceração da lima endodôntica quando em contato com o nervo. Embora, não se 

tenha relatos concretos desta ocorrência. Além do dano direto, a dilatação apical 

excessiva leva à perda da constrição apical do canal, o que pode favorecer o 

extravasamento de produtos da irrigação ou do material de obturação para além 

do ápice, podendo levar à injúria neural de origem química ou mecânica. 

Relataram também que o canal mandibular nem sempre apresenta a cortical 

densa. Na maioria dos casos, o conjunto neurovascular segue seu trajeto através 

de osso esponjoso, o que torna o canal mandibular vulnerável aos vários 

elementos mecânicos ou químicos advindos do canal. E que para a prevenção da 
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parestesia de origem endodôntica, alguns cuidados devem ser tomados: exame 

radiográfico minucioso – verificar a proximidade dos ápices e/ou lesões periapicais 

com nervos; manutenção do comprimento de trabalho para evitar 

sobreinstrumentação e deformação do forame; irrigação com clorexidina em 

casos de ápice incompletamente formado ou amplo; corticosteroides e vitamina B 

quando constatado o extravasamento de solução ou material obturador próximos 

aos nervos (ALVES et al., 2016). 

 

 

 
2.5 Densidade Mineral Óssea  
 

 

 A relação entre a massa e o volume de um corpo é denominada 

densidade. Sendo assim, um osso denso é aquele que apresenta muita massa e 

peso em relação ao volume, sendo espesso e compacto. A densidade mineral 

óssea é a maior responsável pela sobrevida dos implantes dentários (MELO et al., 

2012). 

LEKHOLM & ZARB (1985) classificaram o leito ósseo de acordo com a 

qualidade e quantidade do mesmo, sendo que esses fatores eram determinantes 

no planejamento da prótese a ser instalada, assim como o sucesso e longevidade 

dos implantes que a sustentava. Quanto à quantidade óssea, essa foi classificada 

de “A”, ou seja, mínima reabsorção do rebordo alveolar ósseo, até “E” a qual 

representa a reabsorção acentuada do rebordo basal ósseo. Quanto à qualidade, 

o osso foi classificado em tipo D1: osso formado de tecido compacto e homogêneo 

com pouca irrigação sanguínea; tipo D2: osso formado de duas camadas corticais 
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espessas, envolvendo uma camada de osso trabecular denso; tipo D3: osso 

formado de fina camada cortical, envolvendo uma porção central de osso 

trabecular denso; tipo D4: osso formado por fina camada de cortical, envolvendo 

um osso trabecular de baixa densidade e de resistência reduzida.  

Outra classificação disponível é a de MISCH (1990) que classificou o 

osso em quatro tipos: o osso D1 que consiste em um osso cortical denso; o osso 

D2 que é um osso cortical denso, espesso e poroso na margem e trabecular 

grosso no seu interior; o osso D3 com uma margem cortical porosa mais fina e um 

osso trabecular fino no seu interior; e o osso D4 que praticamente não apresenta 

osso cortical na crista, tendo quase a totalidade do volume ósseo composta por 

osso trabecular fino.  

Em uma avaliação por TC foi observado que as diferentes densidades 

estavam dentro de determinada faixa de HU, e foram assim classificadas pelo 

autor em 1999: D1 apresentando mais de 1250 HU; D2 variando de 850 a 1250 

HU; D3 de 350 a 850 HU e D4 apresentando 150 a 350 HU. Um osso muito macio, 

com mineralização incompleta e espaços intertrabeculares grandes pode ser 

designado como osso D5, apresenta HU de 50 a 200, ou até mesmo números 

negativos, sugestivos de tecido gorduroso. As localizações regionais das 

diferentes densidades ósseas do osso cortical são mais consistentes do que as 

do osso trabecular, o qual é altamente variável (MISCH, 2008). 

A avaliação da qualidade das estruturas ósseas é importante em 

diversas áreas da odontologia, especialmente para a implantodontia, podendo 

auxiliar na redução do índice de insucesso com tratamentos de implantes 

dentários (IBRAHIM et al., 2013). Para a avaliação da quantidade óssea 

(dimensões ósseas) no planejamento de implantes, o cirurgião-dentista lança mão 
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de avaliações clinicas e radiográficas. Porem essas avaliações são menos 

precisas ao se tratar da avalição da qualidade óssea alveolar de sítios de 

implantes (PARSA et al., 2013). 

Dentre os exames de imagem para a avaliação da qualidade óssea no 

planejamento de implantes dentários, a TCFC tornou-se um método de escolha 

na avaliação da estrutura do osso trabecular (IBRAHIM et al., 2013). Segundo 

TAYLOR et al. (2013), a TCFC e a micro-TC (microtomografia computadorizada) 

fornecem resultados comparáveis na avaliação da diferença da distribuição dos 

tons de cinza entre as regiões de osso cortical e alveolar em mandíbulas 

humanas. 

A quantificação da densidade mineral óssea tomada como padrão ouro 

em Endocrinologia e Traumatologia é a densitometria óssea por meio do exame 

de DEXA (MARQUEZAN et al., 2012), sendo que essa modalidade de exame 

pode ser usada para o diagnóstico de osteoporose na coluna e/ou quadril e 

também, para a avaliação óssea da mandíbula, embora até agora tenha sido 

utilizada apenas em situações experimentais (VON WOWERN, 2001; 

NACKAERTS et al., 2007). 

HSU et al. (2011), avaliaram as alterações da densidade óssea durante 

o tratamento ortodôntico, utilizando TCFC. Foram selecionados 8 pacientes que 

foram submetidos ao exame de TCFC antes e após 7 meses de tratamento. A 

redução média da densidade óssea ao redor dos dentes, em todos os pacientes, 

foi de 24% após o tratamento ortodôntico. A redução da densidade óssea foi maior 

ao redor dos dentes 11 e 21 (29% e 26%, respectivamente). Eles concluíram que 

a TCFC é útil para avaliar alterações da densidade óssea ao redor dos dentes 

durante o tratamento ortodôntico sendo que a densidade óssea ao redor dos 
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dentes reduziu significativamente após a aplicação de forças ortodônticas por 7 

meses.   

Na TCFC a visibilidade de pequenas estruturas anatômicas é 

amplamente influenciada pela configuração do FOV, tamanho de voxel e 

espessura do corte, além dos efeitos existentes como a relação do ruído, artefatos 

de imagem e a radiação espalhada (IBRAIM et al., 2013; PARSA et al., 2013). 

Sendo assim, para uma avaliação confiável da qualidade óssea, torna-se 

necessário uma maior confiabilidade na avaliação dos tons de cinza em exames 

de TCFC, facilitando o diagnóstico, o planejamento e o tratamento dos pacientes. 

HOHLWEG-MAJERT et al. (2011) avaliaram se a quantidade ou a 

qualidade óssea podem ser avaliadas em TCFC, combinada com a análise da 

imagem. Concluíram que TCFC possibilita uma análise adequada da massa 

óssea (quantidade), mas não forneceu qualquer informação sobre a qualidade 

óssea, pois as informações exatas sobre a micromorfologia dos cilindros ósseos 

só estavam disponíveis usando a tomografia computadorizada. 

SILVA et al. (2012) compararam os valores de densidade óssea obtidos 

em exames de TCFC e tomografia computadorizada multislice (TCMS) de 

potenciais sítios para implantes dentários, utilizando o valor de unidade Hounsfield 

(HU) e TCMS como padrão ouro. Constataram que os valores das densidades 

ósseas em HU nos exames de TCFC foram mais elevados do que os obtidos 

utilizando TCMS. Consideraram a necessidade de melhorias na técnica da TCFC 

e de desenvolvimento de novos softwares que permitissem a correção dos valores 

de densidade, podendo contribuir na redução da diferença dos valores de HU 

entre os dois sistemas. Já PAUWELS et al. (2013) correlacionaram os valores de 

densidade de TCMS e determinaram o erro do cálculo dos valores de cinza para 
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imagens de TCFC. Então concluíram que embora possa ser possível a obtenção 

de unidades pseudo-Hounsfield, métodos alternativos de avaliação do tecido 

ósseo devem ser investigados, pois a maioria dos resultados de TCFC mostrou 

uma boa correlação com os valores obtidos em TCMS, mas muitos erros foram 

observados na avaliação quantitativa da densidade óssea.  

VALIYAPARAMBIL et al. (2012) correlacionaram os valores de cinza 

da TCFC e de HU obtidos em TC, e avaliaram se os valores de cinza de sítios 

edêntulos se correlacionam com a qualidade óssea avaliada no momento da 

cirurgia. Concluíram que os valores de tons de cinza obtidos em exames de TCFC 

podem ser usados para inferir a densidade óssea e podem auxiliar na avaliação 

da qualidade óssea em potenciais sítios de implante. 

CAÚLA et al.(2000), relataram sobre os diferentes tipos de densidade 

óssea e sua influência na cirurgia de implante, relatando as características 

macroscópicas de cada tipo de osso, ou seja, D1, D2, D3 e D4. Dependendo da 

localização e do tempo pelo qual uma área permaneceu edêntula, sua densidade 

será variável, porém existem áreas nas quais os tipos ósseos são mais 

comumente encontrados, sendo D1 na região anterior de mandíbula reabsorvida. 

Uma combinação de osso compacto denso para poroso na porção externa e osso 

trabecular grosso na porção interna são características de osso com densidade 

D2, sendo mais comumente encontrado na mandíbula na região posterior e 

menos frequentemente na região anterior, além de em algumas vezes a porção 

anterior da maxila também apresentar esse tipo de densidade. O osso D3 é 

composto de uma cortical óssea fina na crista e osso trabecular fino no interior, 

sendo muito comum na maxila tanto na região anterior quanto posterior e também 

na região posterior da mandíbula, sendo encontrada em menor quantidade na 
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região anterior de mandíbulas edêntulas. Já o osso D4 é um osso trabecular fino, 

cuja cortical óssea é mínima ou ausente. Nesse osso, encontra-se a maior 

dificuldade em se conseguir uma fixação rígida do implante pelo fato do osso ser 

muito poroso e é encontrado em região de maxila posterior. Concluiu-se que a 

densidade influencia a técnica cirúrgica, o tempo de cicatrização, a interface inicial 

osso/implante e a colocação progressiva de carga durante a reconstrução 

protética, sendo que o conhecimento prévio sobre a densidade óssea torna-se um 

fator indispensável para um correto planejamento e execução de implantes 

dentários e é um importante fator responsável pela sobrevida dos implantes. 

Vários estudos têm mostrado que o uso da mensuração da densidade 

óssea pré-operatória auxiliará o clínico com um indicador prognóstico, que não só 

fornecerá valiosas informações sobre a qualidade do osso, mas ajudará evitar que 

implantes sejam colocados em ossos de qualidade muito ruim (NORTON E 

GAMBLE, 2001; LAGRAVÈRE et al., 2008; HUA et al., 2009; ISODA et al., 2012).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A relação entre os ápices dos dentes posteriores inferiores e o canal 

mandibular é uma importante referência a ser considerada no caso de 

manipulações cirúrgicas ou endodônticas dessas áreas devido ao risco e 

complexidade das sequelas resultantes de possíveis acidentes. Uma vez que 

além da distância ápice/canal mandibular, fatores como densidade óssea, idade 

e gênero são parâmetros que podem influenciar no risco de acidentes, justifica-se 

a realização do presente estudo, utilizando um modelo in vivo; TCFC como 

método diagnóstico e um número amostral significativo.  
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4. HIPÓTESE 

 

A hipótese alternativa levantada pelo presente estudo é que existe uma 

grande incidência de variações anatômicas na relação entre os ápices radiculares 

de dentes posteriores inferiores e a cortical superior do canal mandibular além da 

densidade mineral óssea desta região apresentar grande variabilidade nos 

indivíduos.  
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5. OBJETIVO 

 

Avaliar in vivo a distância entre o canal mandibular e os ápices radiculares 

de dentes posteriores inferiores, e a densidade mineral óssea na região periapical 

dos dentes posteriores relacionados com o canal mandibular.  
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6. MATERIAIS E METÓDOS 

 

6.1 Parecer Ético 

A presente pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Estácio de Sá (CAAE – n° 64659816.3.0000.5284) (Anexo). 

  

6.2 Seleção da Amostra e Obtenção das Imagens 

 

Foram selecionadas 1000 tomografias computadorizadas de feixe cônico 

de indivíduos brasileiros identificados na base de dados de uma Clínica 

Radiológica (Data X Odontologia Diagnóstica – RJ, Brasil). O aparelho utilizado 

nos exames tomográficos foi o i-CAT Vision (Imaging Sciences international Inc, 

Hatfield-PA, EUA) e as imagens foram obtidas nas seguintes configurações do 

aparelho: tamanho de voxel 0,2 mm, 120 kV, FOV 6 cm, software de exportação 

DICOM (formato padrão médico de dados digitais). Os exames foram realizados 

nos meses de janeiro a dezembro de 2015. Dados pessoais como idade e sexo 
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dos pacientes foram registrados. As indicações para o exame tomográfico foram 

procedimentos cirúrgicos ou planejamento de implantes, ou seja, motivos alheios 

à pesquisa.  

Os dentes foram selecionados para inclusão no estudo de acordo com os 

seguintes critérios: 

• Primeiros e segundos pré-molares inferiores, primeiros, segundos e 

terceiros molares inferiores; 

• Dentes com raízes completamente formadas; 

• Dentes que apresentassem ou não apresentassem tratamento 

endodôntico e com lesão periapical evidente;  

• Dentes totalmente erupcionados. 

Foram excluídos do estudo: 

• Dentes com ápices abertos, reabsorção radiculares extremas, raízes 

incompletamente formadas; 

• Ausência de dentes posteriores (pré-molares e molares) uni ou 

bilateral; 

• Presença de artefatos que impedissem a mensuração da raiz do 

dente a ser analisado. 

• Dentes onde não foi possível a visualização do CM na área do ápice 

radicular. 

 

 

6.3. Análise das Medidas Lineares e Dados Demográficos 
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As imagens tomográficas foram analisadas com o software Dental Slice 

Navegação Virtual versão 2014 para Windows (Microsoft Corporation, Redmond-

WA, EUA), tendo sido visualizadas em dois monitores de computador pessoal HP 

com uma tela LED HD Widescreen, com  resolução de 1366x768 e 14 polegadas, 

em um ambiente com pouca iluminação.  O contraste e o brilho das imagens foram 

modificados usando a ferramenta de processamento de imagem no software para 

garantir a visualização ideal.  Dois endodontistas experientes avaliaram todas as 

imagens de forma independente. Cada avaliador participou de um treinamento 

prévio para utilização do software Dental Slice. Os colaboradores foram calibrados 

com base nos critérios pré-estabelecidos antes de sua avaliação. A análise pos-

hoc do grau de concordância entre os avaliadores foi realizada comparando 100 

medições realizadas dentro do protocolo proposto. Foi encontrado um coeficiente 

de concordância de 0,782 , sendo o mesmo considerado como uma concordância 

substancial (LANDIS & KOCH, 1977).  

Todos os dentes foram analisados usando os cortes parassagitais, para 

visualização da menor distância a partir do ápice da raiz até a borda superior do 

canal mandibular (Figura 1). A imagem da janela panorâmica (Figura 2) 

confirmava a localização do ápice radicular, as medidas foram atribuídas a uma 

planilha de Excel para análise estatística os dados foram classificados e tabelados 

de acordo com o sexo, idade e localização dos dentes (esquerdo x direito).  
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Os indivíduos foram divididos em grupos de acordo com a idade: <25, 

26-35, 36-45, 46-55, 56-65, >65 (BURKLEN et al., 2015).  

A média das medidas obtidas pelos avaliadores foi tabulada e então 

calculada. Valores menores que 1,00 mm e maiores ou igual a 1,00 mm 

(KOVISTO et al., 2011) foram considerados muito próximos ao canal mandibular 

e distantes, respectivamente. Valores igual a 0 mm e valores negativos (-1,00 

mm), foram considerados como ápice radicular em íntimo contato com o canal 

mandibular e ápice radicular invadindo o espaço do canal mandibular, 

respectivamente. 

 

Figura 1. Janela Parassagital, mostrando 
como foi realizada a medição linear da 
distância entre o ápice e o canal mandibular. 
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6.4 Análise da Densidade Mineral Óssea  

 

Todos os dentes mensurados foram submetidos à análise da 

densidade mineral óssea da área entre o canal mandibular e o ápice radicular. 

Com o emprego do software de análise Dental Slice 2014, foi utilizada 

uma ferramenta que realiza a análise de densidade mineral óssea da região de 

interesse (que era correspondente com a linha das medidas lineares). E em uma 

janela é assim revelado um gráfico, que mostra a trajetória da linha traçada 

através de diferentes tipos de osso e, então, é revelado os valores de densidade 

óssea da região analisada (Figura 3). O valor é dado em unidades Hounsfield – 

HU (aferida a partir da escala de tons de cinza). Os valores médios foram 

tabelados para análise da frequência de distribuição das densidades ósseas de 

acordo com a classificação de LEKHOM & ZARB (1985) na qual o valor em 

unidades Housnfield é correlacionado com a densidade óssea (Figura 4). 

Figura 2. Janela Panorâmica, confirmando a localização do 
canal mandibular próximo aos ápices radiculares do primeiro 
molar inferior esquerdo. 
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Figura 3. Imagem denominada “Linha de Perfil Hounsfield” 

Figura 4. Esquema de Classificação da Densidade Óssea (LEKHOLM & ZARB, 1985). 

(LEKHOLM & ZARB, 1985) 
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6.5 Análises Estatísticas 

 

Os dados foram analisados utilizando o software SPSS 17.0 (IBM, 

Arkmonk, NY. EUA). As distâncias entre os ápices de cada grupo de dentes e o 

canal mandibular e sua relação com gênero e grupo etário foram avaliadas através 

do teste t para amostras independentes e da análise da variância. As diferenças 

foram consideradas estatisticamente significativas quando P<0.05. 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 
_______________________________________________________________ 
 

Foram analisados 1000 exames de TCFC, sendo 628 (62,8%) de 

pacientes do sexo feminino e 372 (37,2%) de pacientes do sexo masculino. Foram 

analisados 6244 dentes posteriores inferiores e 9202 raízes, incluindo 1689 (27%) 

primeiros pré-molares, 1597 (25,57%) segundos pré-molares, 1032 (16,52%) 

primeiros molares, 1395 (22,34%) segundos molares e 531(8,5%) terceiros 

molares. Foram excluídos da análise 68 dentes (1,17%) em áreas onde não foi 

possível a visualização do CM. 

As diferenças entre os grupos de Idade estão relacionadas na Tabela 

1. Quando todas as medidas foram compiladas, a raiz distal do segundo molar 
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direito foi a mais próxima do canal mandibular com uma média de distância de 

3,41mm, e a do primeiro pré-molar direito foi o mais distante com uma média de 

distância de 5,87mm. O segundo molar é o dente mais próximo do CM em relação 

aos outros dentes posteriores inferiores. As médias de distância de cada elemento 

dentário estão descritas na tabela 2 e tabela 3. 

 

 

 

Grupos 
de 

Idade Média de Idade 
Total de 

Pacientes  
 Pacientes do 
sexo feminino 

Pacientes do 
sexo 

masculino 

<25 21,34 6,7% 6,05% 7,79% 

26-35 31,25 8,5% 8,28% 8,87% 

36-45 41,9 14,7% 14,33% 15,32% 

46-55 50,66 19,4% 18,15% 21,5% 

56-65 60,65 27,3% 29,14% 24,19% 

>66 72,35 23,4% 24,04% 22,31% 

 

 

 

Dente 

Total 
de 
Dentes 

Distância 
Mínima 
(mm) 

Distância 
máxima 
(mm) 

Média da 
Distância 
(mm)  

Desvio 
Padrão 

34 13,69% 0,55 17,87 5,765 2,355 

35 12,74% -1,175 14 3,977 2,344 

36 Raiz Mesial 
7,97% 

-1,14 15,43 5,165 2,606 

36 Raiz Distal -0,03 15,29 5,132 2,656 

37 Raiz Mesial 
10,89% 

-2,89 13,63 3,699 2,54 

37 Raiz Distal -2,89 13,66 3,529 2,576 

38 Raiz Mesial  
4,26% 

-1,115 12,135 3,77 2,709 

38 Raiz Distal -1,35 11,25 3,451 2,739 

 

 

Tabela 1. Média de idade em cada grupo; número de pacientes incluídos 
em cada grupo de idade. 

Tabela 2. Valores médios da distância dos ápices radiculares para 
o CM em cada dente e raiz mensurada do lado esquerdo 

Tabela 3. Valores médios da distância dos ápices radiculares para 
o CM em cada dente e raiz mensurada do lado direito 
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Dente 

Total 
de 
Dentes 

Distância 
Mínima 
(mm) 

Distância 
máxima 
(mm) 

Média da 
Distância 
(mm)  

Desvio 
Padrão 

44 13,35% 0,25 13,43 5,877 2,441 

45 12,82% -0,225 12,71 4,158 2,473 

46 Raiz Mesial 
8,55% 

-0,12 14,87 5,19 2,748 

46 Raiz Distal 0,01 15,81 5,146 2,753 

47 Raiz Mesial 
11,45% 

-1,48 14,04 3,573 2,582 

47 Raiz Distal -2,06 14,04 3,41 2,708 

48 Raiz Mesial 
4,24% 

-0,94 15,495 3,712 2,839 

48 Raiz Distal -0,935 15,75 3,61 2,993 

 

Pacientes do sexo feminino mostraram que os ápices radiculares estão 

geralmente mais próximos do CM comparados com os do sexo masculino 

(P=0.03). Nos pacientes do sexo masculino foi encontrado uma média de distância 

de 3,938 mm na raiz distal do terceiro molar esquerdo, sendo esta mais próxima 

do CM, e o valor médio mais distante do canal mandibular foi 6,56mm no primeiro 

pré-molar direito. A média de distância dos ápices radiculares para o CM, nos 

pacientes do sexo masculino está descrita na tabela 4 e tabela 5. 

 

 

 

Dente  
Total de 
Dentes 

Dentes 
sexo 
Masc.  

Distância 
Mínima 
(mm) 

Distância 
máxima 
(mm) 

Média da 
Distância 
(mm)  

Desvio 
Padrão 

34 13,69% 5,31% 0,55 17,87 6,49 2,458 

35 12,74% 4,83% -0,05 10,52 4,52 2,46 

36 Raiz Mesial 
7,97% 3,04% 

0,165 14,37 5,964 2,654 

36 Raiz Distal 0,265 15,29 5,917 2,735 

37 Raiz Mesial 
10,89% 3,89% 

0 12,7 4,33 2,772 

37 Raiz Distal -0,14 12,7 4,199 2,859 

38 Raiz Mesial  
4,26% 1,87% 

-0,66 10,37 4,23 2,845 

38 Raiz Distal -1,16 10,07 3,938 2,831 

Tabela 4. Valores médios da distância dos ápices radiculares para 
o CM do lado esquerdo em pacientes do sexo masculino 
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O valor da distância média mais próxima do CM no sexo feminino foi 

de 3,048 na raiz distal do segundo molar direito, e o dente mais distante do CM 

foi o primeiro pré-molar direito com uma média de 5,46mm. Todos os valores da 

distância dos ápices radiculares para CM no sexo feminino estão relacionados na 

tabela 6 tabela 7. 

 

 

Dente  
Total de 
Dentes 

Dentes 
sexo 
fem.  

Distância 
Mínima 
(mm) 

Distância 
máxima 
(mm) 

Média da 
Distância 
(mm)  

Desvio 
Padrão 

34 13,69% 8,37% 0,82 13,61 5,302 2,165 

35 12,74% 7,91% -1,175 14 3,64 2,208 

36 Raiz Mesial 
7,97% 4,93% 

-1,14 15,43 4,672 2,453 

36 Raiz Distal -0,03 14,14 4,647 2,49 

37 Raiz Mesial 
10,89% 6,99% 

-2,89 13,63 3,34 2,331 

37 Raiz Distal -2,89 13,66 3,156 2,326 

38 Raiz Mesial  
4,26% 2,38% 

-1,115 12,135 3,406 2,548 

38 Raiz Distal -1,35 11,25 3,069 2,611 

 

Dente  
Total de 
Dentes 

Dentes 
sexo 
Masc.  

Distância 
Mínima 
(mm) 

Distância 
máxima 
(mm) 

Média da 
Distância 
(mm)  

Desvio 
Padrão 

44 13,35% 5,01% 0,25 13,43 6,56 2,511 

45 12,82% 4,83% 0,16 11,1 4,532 2,321 

46 Raiz Mesial 
8,55% 3,34% 

0,43 14,87 5,826 2,788 

46 Raiz Distal 0,04 15,81 5,651 2,819 

47 Raiz Mesial 
11,45% 4,21% 

-0,3 14,04 4,245 2,699 

47 Raiz Distal -2,06 14,04 4,032 3,001 

48 Raiz Mesial 
4,24% 1,71% 

-0,94 15,495 4,489 3,05 

48 Raiz Distal -0,935 15,75 4,396 3,243 

Tabela 6. Valores Médios da distância dos ápices radiculares para o CM do lado esquerdo 
em pacientes do sexo feminino 

Tabela 5. Valores médios da distância dos ápices radiculares para 
o CM do lado direito em pacientes do sexo masculino 
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Dente  

N° Total 
de 
Dentes 

Dentes 
sexo 
fem.  

Distância 
Mínima 
(mm) 

Distância 
máxima 
(mm) 

Média da 
Distância 
(mm)  

Desvio 
Padrão 

44 13,35% 8,34% 0,32 12,64 5,46 2,303 

45 12,82% 7,99% -0,225 12,71 3,932 2,536 

46 Raiz Mesial 
8,55% 5,20% 

-0,12 13,68 4,781 2,647 

46 Raiz Distal 0,01 14,26 4,82 2,663 

47 Raiz Mesial 
11,45% 7,23% 

-1,485 13,84 3,182 2,431 

47 Raiz Distal -1,485 12,92 3,048 2,453 

48 Raiz Mesial 
4,24% 2,53% 

-0,395 11,545 3,186 2,566 

48 Raiz Distal -0,395 13,695 3,07 2,695 

 

No total de 9202 raízes analisadas 165 (1,79%) estavam em íntimo 

contato ou invadindo o canal mandibular, 31 (0,36%) raízes distais do segundo 

molar direito estavam em contato ou invadindo o CM, sendo esta a raiz mais 

acometida. Em pacientes do sexo feminino, 122 (1,35%) raízes estavam próximas 

ou em contato com o CM, diferente do sexo masculino que mostrou somente 43 

(0,43%) raízes, como demostrado na tabela 5.  

 

 

Dente 

Contato Direto 
ou invadindo o 

CM (n° de 
raízes) 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

34 0 0 0 

35 0,09% 0,07% 0,02% 

36 Raiz Mesial 0,04% 0,04% 0 

36 Raiz Distal 0,02% 0,02% 0 

37 Raiz Mesial 0,16% 0,13% 0,03% 

37 Raiz Distal 0,19% 0,14% 0,05% 

38 Raiz Mesial  0,18% 0,08% 0,09% 

38 Raiz Distal 0,14% 0,05% 0,08% 

44 0,01% 0,01% 0 

45 0,06% 0,06% 0 

Tabela 8. Quantidade de ápices radiculares em 
íntimo contato ou invadindo o CM 

Tabela 7. Valores Médios da distância dos ápices radiculares para o CM do lado direito em 
pacientes do sexo feminino 
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46 Raiz Mesial 0,03% 0,03% 0 

46 Raiz Distal 0 0 0 

47 Raiz Mesial 0,28% 0,23% 0,04% 

47 Raiz Distal 0,33% 0,23% 0,09% 

48 Raiz Mesial 0,07% 0,06% 0,01% 

48 Raiz Distal 0,14% 0,11% 0,02% 

Total 1,79% 1,32% 0,46% 

 

A tabela 8 mostra que, das 165 (1,79%) raízes analisadas 84 (0,91%) 

estavam em contato direto com o CM (distância = 0 mm) e 81(0,88%) estavam 

invadindo espaço do CM (distância -1,00). 

Nos grupos de idades, pacientes de 36-45 anos de idade possuíam 

mais ápices radiculares em íntimo contato ou invadindo o CM comparando com 

os outros grupos de idade, sendo 39 (0,42%) raízes afetadas, 20 (0,21%) em 

pacientes do sexo feminino e 19 (0,20%) em pacientes do sexo masculino. No 

entanto, não foi encontrada diferença estatística significativa entre os grupos 

etários com relação às distâncias entre os ápices e o canal mandibular e com 

relação à frequência de dentes em íntimo contato, ou invadindo o canal (P>0.05 

para todas as análises realizadas). A tabela 9 apresenta a frequência de dentes 

em íntimo contato ou invadindo o CM nos grupos de idade. 

 

 

Grupos de 
idade 

Contato Direto 
ou invadindo o 

CM (n° de 
raízes) 

Sexo 
Feminino 

Sexo 
Masculino 

<25 0,26% 0,17% 0,08% 

26-35 0,35% 0,30% 0,05% 

36-45 0,42% 0,21% 0,20% 

46-55 0,34% 0,29% 0,05% 

56-65 0,26% 0,21% 0,04% 

Tabela 9. raízes com íntimo contato ou invadindo o 
espaço do CM nos grupos de idade 
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Na tabela 10, 11 e 12 encontra-se a quantidade de raízes de acordo 

com a densidade óssea encontrada na região mensurada, estão distribuídas de 

acordo com a classificação de LEKHOLM & ZARB (1985).  

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dente 
D1  

(>1250 HU) 
D2  

(850-1250 HU) 
D3  

(350-850 HU) 
D4  

(150-350 HU) 

34 7,61% 0,81% 
0,02% 0 

35 7,67% 1,03% 
0 0 

36 Raiz Mesial 4,59% 1,30% 
0,01% 0 

36 Raiz Distal 4,24% 1,11% 
0,02% 0 

>66 0,14% 0,11% 0,02% 

Densidade Óssea 
Quantidade de 

raízes (%) 

D1 (>1250 HU) 7696 (83,57%) 

D2 (850 -1250 HU) 1284 (13,83%) 

D3 (350 - 850 HU) 16 (0,17%) 

D4 (150 -350 HU) 0 

Tabela 10. Quantidade de raízes de acordo com a classificação 
de LEKHOLM & ZARB (1985) para a densidade óssea. 

Tabela 11. Quantidade de raízes de acordo com a classificação de LEKHOLM & ZARB 
(1985) para a densidade óssea nos elementos dentários do lado esquerdo. 
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37 Raiz Mesial 7,52% 0,83% 
0,02% 0 

37 Raiz Distal 7,45% 0,73% 
0,01% 0 

38 Raiz Mesial  2,29% 0,34% 
0,01% 0 

38 Raiz Distal 2,14% 0,44% 
0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dente 
D1 

 (>1250 HU) 
D2  

(850-1250 HU) 
D3  

(350-850 HU) 
D4 

 (150-350 HU) 

44 7,29% 0,78% 
0 0 

45 7,75% 1,11% 
0,04% 0 

46 Raiz Mesial 4,72% 1,47% 
0,02% 0 

46 Raiz Distal 4,41% 1,24% 
0 0 

47 Raiz Mesial 5,78% 1,03% 
0,01% 0 

47 Raiz Distal 5,68% 1,02% 
0 0 

48 Raiz Mesial 2,26% 0,31% 
0 0 

48 Raiz Distal 2,17% 0,31% 
0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DISCUSSÃO 
_______________________________________________________________ 
 

 

Tabela 12. Quantidade de raízes de acordo com a classificação de LEKHOLM & ZARB 
(1985) para a densidade óssea nos elementos dentários do lado direito. 
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A literatura não apresenta concordância em relação à anatomia do 

canal mandibular e suas estruturas circundantes, e apenas alguns estudos estão 

disponíveis atualmente sobre esse assunto (SIMENTON et al, 2009; KIM et al, 

2010; OLIVEIRA-SANTOS et al, 2010; KAWASHIMA et al, 2016; WANG et al, 

2017) Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a relação do canal mandibular 

com os ápices radiculares dos dentes posteriores inferiores usando exames de 

TCFC. Nesse estudo foram utilizados 1000 exames de TCFC, o que permitiu a 

mensuração de 6244 dentes posteriores inferiores e 9202 raízes.  

Uma relação próxima entre os ápices radiculares e o CM foi 

encontrada, corroborando resultados descritos em estudos anteriores (LITTNER 

et al, 1986; DENIO et al, 1992; KOVISTO et al, 2001; SIMENTON et al, 2009; 

BURKLEN et al, 2015), e uma comunicação direta entre ápices e canal mandibular 

relativamente alta também foi encontrada, de forma similar ao que foi relado por 

BURKLEN et al, 2015, os autores encontraram comunicação direta com o CM em 

52,4 % dos dentes em uma amostra de 1974 dentes mensurados.  

Outro estudo que mostrou esse contato direto foi o de SIMENTON et 

al, 2009 que, avaliando a distância do CM aos ápices radiculares de primeiros 

molares de 200 pacientes, relatou que 6 dentes estavam em contato direto com o 

CM, na pesquisa atual foram encontrados 9 primeiros molares em contato direto 

com o CM. 

Os resultados do presente estudo foram concordantes com estudos 

anteriores que utilizavam TCFC (KOVISTO et al, 2001, SIMENTON et al, 2009; 

KIM et al, 2010; OLIVEIRA-SANTOS et al, 2010; CHANG et al, 2014; BURKLEN 

et al, 2015; KAWASHIMA et al, 2016; WANG et al, 2017) e com estudos mais 

antigos que utilizaram radiografias convencionais (LITTNER et al, 1986) na 
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medida em que todos descrevem que há proximidade/íntima relação entre os 

ápices dos elementos posteriores inferiores e o canal mandibular. 

O presente estudo também concorda com outros estudos que mostram 

distâncias gerais mais curtas em mulheres em comparação a homens 

(SIMENTON et al, 2009; KOVISTO et al, 2011; BURKLEN et al, 2015; 

KAWASHIMA et al, 2016; WANG et al, 2017), indicando que o risco de acidentes 

e danos no CM pode ser mais comuns em mulheres, essas diferenças entre 

homens e mulheres pode ser atribuida ou fato de que homens geralmente tem um 

tamanho corporal maior, consequentemente mostrando maior distância entre o 

CM e os ápices radiculares. 

Foi observado um pequeno aumento da distância entre os ápices 

radiculares e o CM com o aumento da idade, assim como em estudos anteriores 

(SIMENTON et al, 2009; KOVISTO et al, 2011; BURKLEN et al, 2015; 

KAWASHITA et al, 2016). No entanto, essa diferença não foi estatísticamente 

significativa para todas as comparações entre grupos etários. 

Os dados obtidos permitem uma melhor compreensão dos parâmetros 

anatômicos possivelmente associados ao risco aumentado de lesão ao nervo 

alveolar inferior, causada por danos iatrogênicos após tratamentos endodônticos 

ou cirurgias parirradiculares. O trauma mecânico ou irritação química decorrente 

do tratamento endodôntico pode acontecer, principalmente, em casos de 

instrumentação além do forame apical (DEMPF & HAUSAMEN, 2000; ESCODA-

FRANCOLI et al, 2007; ABONES & TJADERBANE, 2011; BUYUKKUT et al, 2011; 

GIVOL et al, 2011). No presente estudo, o dente com maior frequência de contato 

direto com canal mandibular, e consequentemente, maior risco de acidentes, foi o 

segundo molar inferior, corroborando dados descritos em estudos anteriores 
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(KOVISTO et al, 2011, CHANG et al, 2014; SHIN et al, 2015; BURKELEN et al, 

2015).  

RENTON & YILMAZ (2011) mostraram que cerca de 10% dos 

tratamentos endodônticos em segundos molares inferiores são responsáveis por 

lesões nervosas. Este estudo também concorda com o estudo de LITTNER et al. 

(1986) que investigaram a distância dos ápices radiculares e o CM em mandíbulas 

secas, utilizando radiografias periapicais. Os autores mostraram que a raiz distal 

do segundo molar foi a que se apresentou mais próxima do CM.  

Outros estudos também avaliaram a distância dos ápices radiculares e 

o CM, como o estudo de SIMENTON et al. (2009) que avaliaram a proximidade 

do primeiro molar inferior com o canal mandibular, mostrando que a distância era 

menor no sexo feminino, e que aumenta conforme a idade.Tais resultados são 

semelhantes aos encontrados na nossa amostra. 

DENIO et al.(1992), utilizaram cadáveres para examinar a relação do 

CM com os ápices radiculares, descobrindo que o segundo pré-molar e o segundo 

molar são os dentes possuem distâncias mais próximas do CM. Na amostra 

estudada em nosso estudo, essa proximidade entre o 2º pré molar inferior e o 

canal mandibular, não foi tão evidente. No entanto, vale ressaltar que a literatura 

reporta diversos casos de acidentes e complicações durante o tratamento 

endodôntico deste elemento (DEMPF & HAUSAMEN, 2000; ALVES, 2008; 

GAMBARINI et al., 2010; ABONEN & TJADERBANE, 2011).  

SATO et al. (2005), utilizando imagens de TC e radiografias 

panorâmicas para medir a distância dos ápices radiculares e o CM, encontraram 

que os primeiros e segundos  molares  estavam ligeiramente mais próximos do 
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CM em pacientes do sexo feminino do que no sexo masculino. Tais resultados 

são semelhantes aos encontrados no presente estudo. 

Existem outros fatores que aumentam o risco de lesão ao nervo 

alveolar inferior como: angulação clínica do dente; posição do forame anatômico 

em relação ao ápice anatômico e presença de forames acessórios; presença ou 

ausência de cemento ao redor do ápice radicular; e a qualidade e densidade do 

osso trabecular (CHANG et al., 2014). 

Em relação à densidade óssea nosso estudo mostra uma alta 

quantidade de pacientes com densidade óssea D1 (85%) de acordo com a 

classificação de LEKHOLM & ZARB (1985), o osso tipo D1 é um osso formado de 

tecido compacto e homogêneo com pouca irrigação sanguínea. Vimos também 

que de 9202 ápices radiculares mensurados apenas 0,17% possuem uma baixa 

densidade óssea com o tipo de osso D3, sendo este considerado um osso 

formado de fina camada cortical, envolvendo uma porção central de osso 

trabecular denso, mostrando que esses pacientes quanto mais próximos do CM 

maior o risco de acidentes e complicações durante o tratamento endodôntico.  

Uma revisão de literatura relata que o canal mandibular nem sempre 

apresenta a cortical densa; na maioria dos casos, o conjunto neurovascular segue 

seu trajeto através de osso esponjoso, o que torna o canal mandibular vulnerável 

aos vários elementos mecânicos ou químicos advindos do canal. Tanto na maxila 

quanto na mandíbula, a baixa densidade do trabeculado na região de molares e a 

presença de numerosos vacúolos facilitam o escoamento de irrigantes e 

obturadores para o feixe neurovascular, provocando as lesões nervosas (ALVES 

et al., 2016). 
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Não encontramos na literatura trabalhos que avaliem a distância dos 

ápices radiculares dos dentes posteriores inferiores e o CM, mostrando sua 

relação com a densidade óssea, pois diferente da TCMS, que pode fornecer 

informações precisas sobre a densidade óssea, a TCFC não é considerada 

confiável para avaliação da densidade óssea, uma vez que os valores de pixel ou 

voxel obtidos das imagens de TCFC não são valores absolutos (NAITOH et al., 

2010; NOMURA et al., 2010). YOO & YIN (2006) e HUA et al. (2009), relataram 

que devido à dispersão dos raios X e aos artefatos, valores de HU para TCFC não 

é um método válido para avaliação da qualidade óssea. Já LAI et al. (2010), 

relataram que a TCFC é útil para analisar quantitativamente a densidade óssea. 

Sendo assim, o gênero poderia servir como um possível fator preditivo 

para as relações anatômicas entre dentes e canal mandibular. A análise por meio 

de imagens tridimensionais pode ajudar a evitar danos iatrogênicos aos nervos 

mandibulares.  

Há uma grande variabilidade anatômica no que diz respeito à relação 

entre os ápices dos elementos dentários posteriores inferiores e o canal 

mandibular e essa proximidade é maior em pacientes do sexo feminino. Apesar 

da frequência de ápices dentários em íntimo contato / invadindo o canal 

mandibular ser baixa, tal relação anatômica é importante do ponto de vista clínico 

devido aos possíveis riscos de complicação relacionados ao manejo dessa região.  

A análise da densidade óssea da região perirradicular, combinada com 

as mensurações lineares pode servir como preditor do risco de lesão ao feixe 

vasculo nervoso durante procedimentos endodônticos e cirúrgicos, necessitando 

ainda de ferramentas que validem a utilização das TCFC para essa análise.  
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9. CONCLUSÃO 

_______________________________________________________________ 

 

Dentro das limitações do presente estudo, foi possível concluir que: 
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• A maior distância encontrada foi no primeiro pré-molar direito com uma média 

de 5,87mm de distância;  

• A menor distância encontrada foi na raiz distal do segundo molar direito com 

uma distância media de 3,41mm; 

• Pacientes do sexo feminino mostraram que os ápices radiculares estão mais 

próximos do CM comparados com o sexo masculino; 

• Um total de 1,79% dos ápices radiculares estava em íntimo contato ou 

invadindo o CM; 

• Pacientes de 36-45 anos de idade possuem mais ápices radiculares em intimo 

contato ou invadindo o CM, com 0,42% raízes afetadas; 

• Em relação a densidade mineral óssea encontrada, 85% dos pacientes 

possuem osso tipo D1, 14% possuem osso tipo D2, 0,17% possuem osso tipo 

D3 e nenhum paciente possui osso tipo D4. 
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