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RESUMO 

 

OBJETIVO: O presente trabalho tem por objetivo analisar, de forma qualitativa e 

quantitativa, características morfológicas tridimensionais dos istmos presentes em 

canais de raízes mesiais de datasets de molares inferiores por meio da 

microtomografia computadorizada  

MATERIAIS E METODOS: Foram selecionados 600  primeiros molares inferiores com 

raízes mesiais retas ou com curvatura extraídos por razões não relacionadas a este 

trabalho. Sendo utilizados 317 dentes que apresentavam 2 canais mesiais individuais, 

com presença de istmos entre os canais e com ápices formados. Parâmetros de 

escaneamentos e avaliação foram realizados baseados na classificação de Fan et al. 

2010. As análises das imagens foram avaliadas por dois operadores e, os resultados, 

posteriormente comparados. Nos casos em que houve divergência, um terceiro 

operador analisou, deu-se o desempate e confirmação da classificação. 

RESULTADOS: Os resultados indicaram que de 317 molares inferiores, a prevalência 

de istmos em canais de raízes mesiais, segundo Fan et al. 2010, foi de 32% tipo II, 

29% tipo III, 22% tipo IV e 17% tipo I. 

CONCLUSÃO: Istmos estão presentes por toda extensão do canal sendo mais 

frequentes em região apical, tendo uma grande prevalência de istmos com aspectos 

morfológicos complexos reforçando assim a necessidade do uso de medicação 

intracanal durante o processo de desinfecção dos canais radiculares.  

 

Palavras-chave: Anatomia interna, Istmos, Molares inferiores 
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ABSTRACT 

 

AIM:  This work has to analyze, in qualitative, quantitative form, three - dimensional 

morphological characteristics of the isthmus presents on the mesial roots of datasets 

from lower molars's using microtomography. 

MATERIAL AND METHODS: It was selected 600 first lower molars with mesial roots, 

with or without curvature extracted for reasons not related to this study. It was used 

317 teeth that presented two individual mesial root canals, with presence of isthmus 

between the canals. Scanning parameters and evaluation were held based on FAN et 

al.,(2010) classification. the analysis of images were evaluated by two operators and 

the results, Posteriorly compared. In the cases where there was divergence, a third 

operator analyzed, gave up the undivided and confirmation of the classification. 

RESULTS: The results indicated that 317 lower molars, the prevalence of isthmus on 

mesial roots, 32% type II; 29% type III; 22% type iv; 17% type I.  

CONCLUSION: Isthmuses are present throughout the canal, being more frequent in 

the apical region, having a high prevalence of isthmuses with complex morphological 

aspects, thus reinforcing the necessity of the use of intracanal medication during the 

disinfection process of the root canals. 

 

 

KEYWORDS: Anatomy, Isthmus, mandibular molars 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O mapeamento morfológico do sistema de canais radiculares (SCR) é 

necessário para obter uma melhor previsibilidade da terapia endodôntica. Entretanto, 

a relação entre anatomia interna e externa devido a limitação de alguns métodos de 

imagem, ainda não foi bem estabelecida (PIASECKI et al., 2018). A identificação da 

anatomia dentária permite o preparo químico e mecânico adequado, possibilitando 

uma obturação satisfatória e contribuindo assim para o sucesso do tratamento 

endodôntico (GU et al., 2009). 

 A radiografia periapical ainda é o método de avaliação mais utilizado no dia a 

dia da clínica, pois além de fornecer informações complementares, é considerado um 

exame de custo reduzido e com baixa dose de radiação, mas apresenta desvantagens 

por ser bidimensional e susceptível a sobreposição de imagens (AMINOSHARIAE et 

al., 2018). A microtomografia computadorizada (Micro-CT) foi desenvolvida como 

ferramenta de pesquisa obtendo excelentes resultados. Por isso, atualmente é 

considerada como padrão ouro para avaliações morfológicas in vitro (PIASECKI et al., 

2018). 

 Istmos são variações anatômicas encontradas em canais radiculares que são 

definidos como conexões estreitas com formato em fita entre dois canais contendo 

tecido pulpar ou não. A presença de istmos no SCR, pode servir como reservatório de 

debris necróticos, remanescentes de tecidos pulpares e smear layer, os quais 

contribuem para o desenvolvimento e crescimento bacteriano, o que pode levar ao 

insucesso do tratamento endodôntico (WELLER et al., 1995). 

 Mesmo que indesejado, o insucesso endodôntico ainda é uma realidade na 

clínica, seja pela falta de conhecimento do operador em relação às complexidades 
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anatômicas (istmos), por limitação dos métodos de identificação dessas 

complexidades (SONG et al., 2011) ou por fatores microbiológicos, considerando que 

bactérias podem sobreviver ao tratamento se presentes nessas áreas de difícil acesso 

(SIQUEIRA & RÔÇAS, 2008). 

 A presença de istmos é frequentemente observada em raízes mesiais de 

primeiros molares inferiores sendo que a maioria dos estudos (WELLER et al.,1995; 

HSU & KIM ,1997; GU et al., 2009; FAN et al., 2010; VON ARX et al., 2011) se refere 

a avaliações limitadas ao terço apical. Apesar desta região ser considerada uma zona 

crítica, a identificação de istmos nos outros terços também é relevante para uma 

melhor descrição da anatomia dos canais radiculares com vistas a uma melhor 

desinfecção. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos morfológicos dos primeiros molares inferiores 

 

 Os primeiros molares inferiores são elementos dentários que possuem 

anatomia e configuração de raízes e canais bem diversificadas (PINEDA & KUTTLER 

,1972). A literatura demonstra uma discrepância entre as metodologias dos estudos 

realizados no que se refere as técnicas utilizadas para a identificação dos canais, as 

variações genéticas e a comparação entre diferentes etnias (SPERBER et al., 1998; 

DE MOOR et al., 2004; NAHID et al., 2017).  

 Tipicamente os primeiros molares inferiores contém duas raízes, a mesial com 

dois canais e a distal com apenas um. A raiz mesial é bastante complexa pois 

frequentemente apresenta comunicações entre os canais (VERTUCCI et al., 1974).   

 O conhecimento da anatomia interna dos elementos dentários é fundamental 

para o sucesso do tratamento endodôntico. Inúmeros estudos relatam a anatomia 

dentária e suas diferentes formas de metodologias para avaliação dessa morfologia. 

Algumas técnicas de análise morfométrica apresentavam metodologia complexa e 

consumiam muito tempo durante seu preparo, além de revelar artefatos e distorções 

na anatomia, não sendo possível realizar análises adequadas (SEELING & GILLIS, 

1973). 

  Em 1901, foi utilizado um método de injeção de material fundido no interior de 

cavidades pulpares, descalcificando posteriormente os elementos por meio de 

ataques ácidos obtendo um modelo metálico da anatomia interna do elemento 

analisado. Em 1909 os elementos avaliados eram desgastados em cortes 

longitudinais sendo os canais radiculares observados a olho nu. HESS em 1917 
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modificando essa técnica, injetou borracha líquida no interior dos canais em contínuo 

processo de vulcanização para melhor compreensão desse sistema. Já em 1933, 

MUELLER propôs o método radiográfico para estudos anatômicos e avaliações da 

anatomia interna dos elementos dentários, sendo observada e considerada como 

desvantagem a bidimensão apresentada pelo exame (PÉCORA et al.,1986). 

  Com o avanço tecnológico, novos métodos computadorizados mais eficientes 

foram desenvolvidos para avaliação do SCR, imagens radiográficas dos elementos 

dentários preenchidos com contraste serviram como base para reconstrução 

tridimensional desse sistema de canais. Ainda hoje a principal ferramenta de avaliação 

da morfologia dentária na prática clínica é a radiografia periapical (SEGURA-EGEA et 

al., 2002; LU et al., 2006).  

 Desta forma, é necessário que o endodontista planeje o tratamento levando em 

consideração a existência de variações morfológicas, visto que trabalha com uma 

imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional (CALISKAN et al., 1995). 

  

2.2. Microtomografia computadorizada (Micro-CT) 

  

 O uso da tomografia computadorizada em Endodontia foi descrito pela primeira 

vez por TACHIBANA & MATSUMOTO (1990), que destacaram como as principais 

vantagens da técnica a possibilidade de realizar diagnósticos em cortes transversais 

do corpo humano observando estruturas difíceis de serem avaliadas em radiografias 

comuns. Porém, a alta dose de radiação e o alto tempo de escaneamento na época, 

além do elevado custo do aparelho, foram relatados como desvantagens contribuindo 

para o insucesso nos resultados avaliados.  A resolução apresentada, foi considerada 

inadequada para um diagnóstico detalhado de pequenas áreas, ainda mais em 
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presença de objetos metálicos na área de escaneamento. A tomografia 

computadorizada por feixe cônico (TCFC) inovou ao oferecer uma alta resolução em 

pixels de secção transversal de 12µm, que pode ser utilizada para avaliar 

bidimensionalmente e tridimensionalmente o sistema de canais radiculares. A TCFC 

permite a obtenção de imagens com alta resolução mediante a operações simples e 

protocolos de varredura rápidos (ELLIOT & DOVER, 1982). 

 A Micro-CT é um tipo de tomografia axial que apresenta micro cortes. Oferece 

imagens tridimensionais qualitativas e quantitativas em avaliações ex vivo, já que não 

é possível realizar análises in vivo (DOWKER et al., 1997). A fonte do scanner envia 

a radiação de raio-x através do elemento dentário em um suporte base onde os 

detectores registram essa intensidade de feixes de raio-x. Enquanto isso, dentro do 

aparelho, o espécime gira em torno do próprio eixo adquirindo os dados coletados em 

todas as direções. Assim, as informações obtidas são compiladas em um programa 

que constrói imagens 3D volumétricas, podendo ser segmentadas de acordo com um 

programa específico (KETCHAM & WILLIAM, 2001). 

 Muitos estudos utilizaram a Micro-CT na avaliação e descrição de tecidos duros 

(KUHN et al,. 1990; RUEGSEGGER et al., 1996; MULLER & RUEGSEGGER,1997). 

 NIELSEN et al. (1995) através de um estudo em molares superiores extraídos, 

demostraram que a Micro-CT era uma metodologia avançada para pesquisa 

endodôntica, principalmente para área de anatomia interna, análise do sistema de 

canais radiculares, volume após instrumentação e qualidade das obturações dos 

tratamentos endodônticos.  

 MANNOCCI et al. (2005), utilizaram a Micro-CT para avaliar a prevalência de 

istmos nos 5 mm apicais das raízes mesiais de 20 primeiros molares inferiores, 

apresentando cerca de 50,25% de istmos nesse terço do canal radicular. O teste qui 
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quadrado indicou uma significante diferença na distribuição dos istmos (P=0,001). Foi 

encontrado em secções a 1mm do ápice, menos istmos do que o esperado, e a 3mm 

do ápice mais istmos do que o esperado em relação a hipótese nula. Calcificações 

foram encontradas na maioria dos istmos, ocasionalmente canais laterais originando 

da parte central. 

 GU et al. (2009)  analisaram através da Micro-CT a prevalência e a 

configuração dos istmos aos 6 mm apicais das raízes mesiais e distais de 36 primeiros 

molares extraídos, onde o teste qui quadrado indicou uma correlação significante da 

distribuição de istmos pela idade (P<0.001). A relação de istmos parciais para istmos 

completos foi significantemente maior (P<0,001). 

 GU et al. (2011) analisaram a morfologia de 23 primeiros molares inferiores 

escaneados via Micro-CT. A partir desse estudo foram determinados o comprimento, 

largura, diâmetro e espessura das paredes dentinárias, que resultaram em 

informações importantes para o tratamento endodôntico desses elementos.  

 Um mapeamento morfológico preciso do sistema de canais radiculares  é um 

pré-requisito para obter o melhor resultado possível na terapia endodôntica. 

Entretando a limitação dos métodos anteriores não favorecia na relação entre 

anatomia externa e interna. A Micro-CT trouxe o avanço tecnológico sendo 

considerado, atualmente como padrão ouro para avaliações morfológicas (PIASECKI 

et al., 2018).  

  

2.2.1. Configuração dos canais radiculares  

  

 A configuração dos canais radiculares é amplamente sugerida na literatura por 

diferentes autores (WEINE et al., 1988; GULABIVALA et al., 2001; GULABIVALA et 
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al., 2002; GU et al., 2010; KIM et al., 2013), porém a classificação mais utilizada é a 

definida por VERTUCCI et al. (1974). 

 VERTUCCI et al. (1974) ao analisarem 2.400 dentes permanentes, 

classificaram a configuração dos canais radiculares da seguinte forma (Figura 1): Tipo 

I: Um único canal se estendendo da câmara pulpar ao ápice; Tipo II: Dois canais 

separados saindo da câmara pulpar e se juntando próximo ao ápice, formando um 

único canal; Tipo III: Um canal seguindo da câmara pulpar se dividindo em outro dois 

em uma única raiz; Tipo IV: Dois canais separados e distintos se extendendo da 

câmara pulpar ao ápice; Tipo V: Um canal seguindo da câmara pulpar e se dividindo 

próximo ao ápice em dois canais separados e distintos com forames separados. Os 

autores concluíram que nas raízes mesiais dos primeiros molares inferiores o tipo IV 

de VERTUCCI foi o mais prevalente (53%), seguido pelo tipo II (36%). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Classificação da configuração dos canais radiculares segundo VERTUCCI et al.,(1974). 

 

 

2.3. Istmos 

 

 Istmos são variações anatômicas encontradas em canais radiculares e por 

definição são considerados como  conexões estreitas com formato em fita  entre dois 
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canais contendo tecido pulpar ou não (WELLER et al., 1995). Também são 

conhecidos como corredores (GREEN, 1973), interconexões  laterais (PINEDA., 1973) 

e anastomoses transversais (VERTUCCI et al., 1974). 

 Talvez a definição mais utilizada atualmente seja a de WELLER et al., (1995). 

Os autores subdividiram os istmos em completos e parciais com base na entrada 

estreita entre os dois canais principais, se fossem contínuas, classificadas como 

completos, caso contrário seriam classificados como parciais através de seção 

transversal. 

 O método in vitro mais comum para identificação de istmos é o uso de sistemas 

de magnificação assim como o microscópio óptico (PINEDA., 1973),  microcóspio de 

varredura eletrônica (TAM & YU, 2002), estereomicroscópio (TEIXEIRA et al., 2003)  

e microtomografias. In vivo, durante o tratamento endodôntico cirúrgico, o endoscópio  

(VON ARX et al., 2005) ou o microscópio cirúrgico também podem ser utilizados 

(STROPKO et al., 2005). 

 Com relação a sua localização, os istmos podem ser encontrados em todos os 

tipos de raízes as quais apresentam dois canais, principalmente em raízes mesiais de 

primeiros molares inferiores e superiores. Um istmo se forma quando uma raiz é 

incapaz de de se fechar completamente, tendo sua origem embrionária através da 

bainha epitelial de Hertwig (MANNOCCI et al., 2005). 

 A incidência de istmos nas raízes mesiais de molares inferiores é relatada entre 

54-80% dos casos, principalmente localizados nos terços médios e apicais (HSU & 

KIM et al.,1997). 

 A prevalência de istmos nas raízes mesiais de molares inferiores também  tem 

sido reportada em diferentes estudos (WELLER et al. 1995; GU et al., 2009; NAHID 

et al., 2017), em sua maioria relacionados à etnia pertencente ao local onde foi 
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realizado a pesquisa, tendo  alguns aspectos discrepantes como os métodos de 

avaliação e a distância em relação ao ápice. WELLER et al. (1995) verificaram a 

prevalência dessa variação anatômica em dentes entre 12 a 88% dos casos nos 4mm 

apicais, contendo istmos completos ou parciais. 

 VON ARX et al. (2011) utilizando um endoscópio, avaliaram 144 raízes 

cortadas à 3mm do ápice que obtiveram insucesso no tratamento endodôntico. 

Observaram que cerca de 85,5% dos casos apresentavam istmos nas raízes mesiais 

dos molares inferiores. 

 HSU & KIM (1997) classificaram os istmos em 5 tipos em diferentes níveis 

(figura 2) com cortes transversais em duas dimensões: Tipo I: Dois canais sem 

comunicação; Tipo II: Uma conexão fina entre os dois canais principais; Tipo III: 

presença de três canais ao invés de dois apenas, dentes c-shaped incompletos com 

três canais; Tipo IV: canais se extendendo ao istmo; Tipo V: uma conexão verdadeira 

entre dois canais.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

10 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

FAN et al. (2010) avaliaram 336 molares inferiores com intuíto de investigar 

tridimensionalmente a morfologia dos istmos presentes em raízes mesiais. Foram 

selecionados 70 primeiros molares e 56 segundos molares de uma população 

chinesa, escaneados através do uso de micro-CT reconstruindo os 5mm apicais dos 

canais radiculares com ou sem istmos determinando uma classificação para os 

resultados encontrados. Como resultado foram obtidas 4 categorias (Figura 3): Tipo I: 

Conexão em folha, estreita e completa entre dois canais; Tipo II : Separados, estreita 

conexão porém incompleta entre dois canais; Tipo III: Misturado apresentando istmo 

incompleto coronariamente ou apicalmente; Tipo IV: Tubular, conexão em forma de 

cano entre dois canais. A incidência de istmos nos 5mm apicais das raízes mesiais foi 

de 85%. Os istmos encontrados nessa região de primeiros molares foram mais 

prevalentes sendo Tipo II e Tipo III. Já nos segundos molares inferiores o Tipo I de 

istmos foi o mais prevalente.  

 

  

Figura 2: Classificação de istmos segundo HSU & KIM (1997). 
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Figura 3. Classificação de Istmos segundo FAN et al., (2010): A-D: TIPO I; E-H: TIPO II; I-L TIPO III; 
M-P: TIPO IV.  Reconstrução dos canais das raízes mesiais em uma vista mesiodistal onde a parte 
verde mostra os canais com istmos e a parte vermelha canais sem istmos. 
 

 A presença de istmos no sistema de canais radiculares, pode servir como 

reservatório de debris necróticos, remanescentes de tecidos pulpares e smear layer 

os quais contribuem para o desenvolvimento e crescimento bacteriano, o que pode 

levar ao insucesso do tratamento endodôntico (WELLER et al., 1995). NAIR et al. 

(2005) verificaram a presença de micro-organismos no terço apical do sistema de 

canais radiculares em raízes mesiais de primeiros molares inferiores imediatamente 

após tratamento endodôntico realizado em uma consulta. Os resultados 

demonstraram uma relação entre a complexidade anatômica e os achados 

microbiológicos em áreas onde os instrumentos e a irrigação não conseguiam agir. 

CARR et al. (2009) avaliaram dentes endodonticamente tratados há mais de uma 
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década contendo áreas, como istmos, não instrumentadas. Como resultado foram 

encontrados micro-organismos Gram positivos e Gram negativos presentes nesses 

ambientes nutricionalmente deficientes. 

  

2.3.1. Preparo químico e mecânico de canais mesiais de molares inferiores 

  

 Os principais objetivos do tratamento endodôntico são prevenir e tratar a 

infecção endodôntica. Dentre as suas importâncias estão evitar a penetração de 

novos micro-organismos e eliminar os agentes irritantes (SIQUEIRA et al., 2011). Esse 

processo ocorre pela ação dos instrumentos contra as paredes do canal e com auxílio 

das propriedades químicas das soluções irrigantes. O movimento de debridamento e 

modelagem do canal, cria uma lama dentinária (smear layer) composta de substâncias 

orgânicas e inorgânicas, fragmentos de processos odontoblásticos, micro-organismos 

e material necrótico (PETERS & BARBAKOW, 2000). 

  Tem sido demonstrado que a presença de smear layer leva a obliteração dos 

túbulos dentinários não permitindo assim a entrada de soluções irrigantes 

desinfectantes (ORSTAVIK & HAPASALO, 1990) e também o cimento endodôntico 

(WHITE et al., 1987) prejudicando na qualidade da obturação desses canais 

radiculares (SAUNDERS & SAUNDERS, 1992). 

 ENDAL et al. (2011) analisaram tridimensionalmente a área de istmos em 

raízes mesiais de molares inferiores. Raízes de 10 dentes foram separadas e 

escaneadas antes, depois da instrumentação rotatória dos canais e após obturação 

utilizando a técnica Thermafil. Das 7 raízes mesiais, duas apresentavam istmos ao 

longo dos 5mm apicais e 5 raízes apresentavam istmos contínuos por todo canal, da 

parte coronária até o ápice. Após instrumentação e irrigação, uma considerável parte 
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do volume dos istmos estava obliterada (35,2%). Concluiu-se que os debris presentes 

nessa área não permitiriam a penetração do material obturador. 

 Frente ao exposto as soluções irrigantes têm sido amplamente utilizadas para 

redução de debris e desinfecção (ORSTAVIK & HAPASALO, 1990). O hipoclorito de 

sódio (NaOCl) tem sido a solução mais utilizada em endodontia (CARSON et al., 

2005). A associação do NaOCl com um agente quelante, como o ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA), tem sido bastante recomendada para remoção do smear layer 

(PETERS & BARBAKOW, 2000). 

 O uso de ultrassom tem sido proposto como uma solução para áreas em que 

os instrumentos não conseguem realizar o debridamento e desinfecção das paredes 

do canal. O uso de insertos ultrasônicos, complementarmente a instrumentação 

manual e rotatória, tem demonstrado uma redução no número de bactérias 

(DENUNZIO et al.,1989). SUSIN et al. (2010) sugeriram que o uso de pressão 

negativa apical utilizando EndoVac (SybronEndo,Orange, CA, USA) removeu mais 

debris dessa região do que o uso da irrigação com NaOCl e EDTA 17%. 

 JOHNSON et al. (2012) realizaram um estudo comparativo in vitro para verificar 

a eficácia de duas técnicas de irrigação. Foram utilizados Vibringe (Cavex Holland BV, 

Haarlem, The Netherlands) e irrigação manual com auxílio de uma agulha com saída 

lateral no processo de desinfecção de istmos. A limpeza dos canais utilizando os dois 

métodos de irrigação não houve diferença significativa , ambas as técnicas 

removeram mais debris nos níveis de 2 a 3mm apicais. Entretanto a limpeza dos 

istmos com os dois métodos houve uma diferença significativa quando utilizado o 

Vibringe em áreas de istmos não instrumentadas nos níveis de 2 a 3mm apicais. 

Baseado nos resultados do estudo, podemos concluir que o uso de um dispositivo 
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ultrassonico leva uma melhor eficácia do tratamento do que o uso convencional de 

irrigação.  

 DUQUE et al. (2017) compararam a eficácia do uso de Easy Clean (Easy Dental 

Equipment, Belo Horizonte, MG) ativado em dois tipos diferentes de movimentos, 

reciprocante e rotatório, com o uso de irrigação passiva ultrassônica (PUI), uso do 

Endoactivator e a irrigação convencional na remoção de debris dos canais radiculares 

e istmos. Cinquenta raízes mesiais foram instrumentadas e após esta etapa foi 

realizado protocolo final de irrigação. Como resultado, foi observado que o protocolo 

de três  tipos de irrigações foi efetivo na limpeza dos canais e istmos. Todos os 

protocolos mostraram diferença à 2mm apicais, o Easy Clean em modo rotatório 

contínuo foi mais efetivo que a irrigação convencional nos 3 níveis analisados e o 

Endoactivator mais efetivo em 4mm (P<0,05). PUI promoveu uma excelente limpeza 

em 6mm (P<0,05).Porém, não foi encontrada diferença entre uso de Easy Clean em 

modo rotatório contÍnuo ou reciprocante (P>0,05). Em conclusão, o uso de soluções 

irrigantes ativadas por diferentes métodos de agitação promoveu uma melhor limpeza 

e desinfecção dos canais e áreas de istmos presentes em diferentes níveis apicais.  

 

2.4. Sucesso do tratamento endodôntico em istmos 

 

 O sucesso do tratamento endodôntico depende fundamentalmente da limpeza, 

modelagem, desinfecção e do selamento dos canais radiculares. A limpeza ocorre 

concomitante ao preparo mecânico, eliminando as bactérias e seus subprodutos, 

degradando o tecido pulpar e a dentina contaminada permitindo a criação de um 

espaço cirúrgico e o correto selamento dos canais (SHILDER, 1974). 



 

15 
 

 Um conhecimento aprofundado da anatomia é necessário para que esse 

tratamento seja efetivamente realizado, assim como a limpeza e a desinfecção dos 

canais radiculares. Primeiros molares inferiores são os dentes mais frequentemente 

tratados endodonticamente por permanecerem mais tempo na dentição (HULL et al., 

2003). 

 O terço apical por ser considerado uma área crítica, é amplamente estudado 

devido as suas complexidades anatômicas, como canais acessórios, istmos e o delta 

apical além da proximidade com a região perirradicular (SIMON, 1994). 

 Na presença de istmos e intercomunicações, a limpeza e desinfecção dos 

canais se tornam um desafio. Por esta razão alguns protocolos foram definidos para 

tentar superar as complexidades anatômicas (JOHNSON et al., 2012). 

Apesar de toda descontaminação realizada pelo tratamento endodôntico, 

existem áreas da anatomia dentária que podem ocultar micro-organismos, por não 

entrarem em contato com o diâmetro de instrumentação. Por isso, a utilização de uma 

medicação intracanal entre sessões é sugerida. Portanto o tratamento endodôntico 

varia entre sessão única para dentes com polpa viva e duas sessões com medicação 

intracanal a base de pasta de hidróxido de cálcio nos casos infectados (necrose pulpar 

e retratamento) (SIQUEIRA et al., 2008). 

Por permanecer mais tempo no interior do canal, a medicação tem mais 

chances de atingir essas áreas consideradas de difícil acesso. Devido à sua ação 

antimicrobiana, pode contribuir para a redução, aumentando o reparo dos tecidos 

perirradiculares e consequentemente o sucesso do tratamento endodôntico 

(SIQUEIRA et al., 2011). 

 

 



 

16 
 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 A presença de istmos é frequentemente observada em raízes mesiais de 

primeiros molares inferiores, porém na literatura a maioria dos estudos se refere a  

avaliações do terço apical. Apesar desta região ser considerada uma zona crítica, a 

identificação de istmos nos outros terços também é relevante para o processo de 

desinfecção do canal.  
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4. HIPÓTESE 

 

 Através dessa avaliação espera-se encontrar istmos ao longo do canal mesial 

de primeiros molares inferiores, com maior frequência no terço apical de 3-5 mm, e 

verificar  istmos com aspectos morfológicos complexos. 
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 5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo Geral 

 Avaliar através de Micro–CT, a presença de istmos em raízes mesiais de 

primeiros molares inferiores hígidos.  

 

5.2. Objetivos Específicos  

 Descrever e classificar a morfologia de primeiros molares inferiores. 

 Verificar a frequência dos diferentes tipos de istmos. 

 Fornecer dados morfométricos: comprimento da raiz, nível apical, nível 

coronário, volume e área total da cavidade pulpar, volume e área dos istmos, 

análise do Structure Model Index (SMI). 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
 
6.1. Parecer Ético 
 
 
 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estácio de Sá com o número 80826817.6.0000.5284. 

 

6.2. Seleção da Amostra 

 

 Inicialmente foram selecionadas raízes mesiais retas ou com curvatura de 600  

primeiros molares inferiores, extraídos por razões não relacionadas a este trabalho.  

Foram incluídos no estudo apenas 317 dentes que apresentavam 2 canais 

mesiais individuais, com presença de istmos entre os canais e com ápices formados.  

 Os critérios de exclusão foram: dentes com mais de dois canais mesiais, canais 

sem istmo, presença de calcificações significantes, dentes que apresentam 

rizogênese incompleta, raízes fraturadas ou que apresentam dilaceração radicular. 

Não foram considerados dentes com canais tratados ou instrumentação prévia.  

 

6.3. Escaneamento 

 

 O microtomógrafo (Figura 4) utilizado no experimento foi o SkyScan 1174 V.2 

(Brucker Micro-CT, Kontich, Bélgica) do laboratório de microtomografia 

computadorizada da Universidade Estácio de Sá. Os dentes foram escaneados 

utilizando 17 µm como tamanho de Pixel, rotação de 180° e um filtro de alumínio de 

0,5 mm. 
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 Para o escaneamento das raízes foi confeccionado um anel de aço inoxidável 

AISI 316, com 26 mm de diâmetro interno e com a mesma circunferência da mesa 

giratória do aparelho. Esse anel serviu de molde para confecção de um apoio em 

resina Duralay (Polidental, Cotia São Paulo) para o adequado posicionamento das 

amostras permitindo que a incidência dos feixes de raios-x fiquem perpendiculares.  

 

6.4. Classificação dos istmos  

  

 A morfologia dos istmos foi determinada através de imagens tridimensionais, 

por dois avaliadores calibrados separadamente, com base na classificação de FAN et 

al. (2010). A concordância entre os avaliadores foi considerada como boa. Os casos 

divergentes foram analisados por um terceiro avaliador. 

 

6.5. Análise morfométrica  

    

Figura 4: Microtomógrafo SkyScan 1174 V.2 (Brucker Micro-CT, Kontich, Bélgica). 
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Foi realizado um escaneamento com Micro-CT,  onde as imagens de cada 

espécime serão reconstruídas para avaliação 3D da área, volume e superfície dos 

canais radiculares. O programa CTan V.1.14.4.1 ( Brucker- Micro-CT, Kontich, 

Bélgica) será usado para visualização e avaliação qualitativa da configuração dos 

canais.  

 Os espécimes foram pareados com base nos aspectos morfológicos e 

anatômicos do sistema de canais radiculares em raízes mesiais, selecionando istmos 

que apresentem configuração de Fan et al., (2010)quanto a forma anatômica em 3D. 

 Foram avaliados cortes longitudinais permitindo percorrer toda extensão das 

raízes mesiais avaliando os seguintes aspectos: comprimento da raiz, nível apical, 

nível coronário, volume e área  total da cavidade pulpar, volume e área dos istmos e 

análise do structure model index (SMI).  

 

6.5.1. Comprimento da raiz 

  

 Através dos cortes longitudinais foram mensuradas, com a ferramenta régua,  

a parte cervical (bottom) e a parte apical (top) para a obtenção do comprimento 

radicular (figura 5).  

 



 

22 
 

 

 

 

6.5.2. Nível apical  

 

 Após determinação da presença de istmo no corte longitudinal, foi mensurada, 

com a ferramenta régua, a distância do istmo (mm) ao ápice das raízes mesiais (figura 

6).  

 

B 

A 

Figura 5. Determinação do comprimento radicular. A: Corte transversal das raízes mesiais. 
B: Medida da parte cervical até a parte apical em corte longitudinal das raízes mesiais. 
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6.5.3. Nivel coronário 

 

 Após determinação da presença de istmo no corte longitudinal, foi mensurada 

com a ferramenta régua a distância do istmo (mm) até a porção cervical das raízes 

mesiais. 

 

6.5.4. Volume e área  total da cavidade pulpar 

  

 Com as medidas do top e bottom da raiz já determinadas, foram avaliados o 

volume e a área  total da cavidade pulpar através da ferramenta Region of interest 

(ROI) (Figura 7).   A seguir, foi utilizada a ferramenta de seleção binária que permite 

a  verificação prévia da área selecionada, onde foi observada a barra de histograma 

A 

B 

Figura 6. Determinação do nível apical. A: Presença de istmo. B: Distância do istmo ao ápice. 
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para obtenção de duas cores: branca para partes sólidas e preta para as partes vazias. 

Após esta etapa, a ferramenta Morphometry foi usada para realização da análise 3D. 

Os dados foram computados e os valores determinandos automaticamente pelo 

programa. 

 

 

 

 

6.5.5. Volume e área dos istmos  

  

 Com as medidas do top e bottom do istmo já determinadas, foram avaliados o 

volume e a área dos istmos através da ferramenta ROI.  A seguir, foi utilizada a 

ferramenta de seleção binária que permite a  verificação prévia da área selecionada, 

onde foi observada a barra de histograma para obtenção de duas cores: branca para 

partes preenchidas e preta para as partes vazias. Após esta etapa, a ferramenta 

A 

Figura 7. Volume e área  total da cavidade pulpar. A: ROI em corte transversal das raízes 
mesiais. B: ROI em corte longitudinal das raízes mesiais. 
 

B 

A 
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morfometria foi usada para realização da análise 3D. Os dados foram computados e 

os valores determinandos automaticamente pelo programa. 

 

6.5.6. Análise do Structure Model index (SMI) 

  

 Parâmetro utilizado para avaliar a forma dos canal e dos istmos, quando  

próximo a 0 é considerado em forma plana; o valor próximo de 3 é considerado como 

cilindro; e próximo de 4 é considerado uma esfera. Esses valores foram obtidos a partir 

das análises 3D anteriores, tanto do volume e da área total, como do volume e da área 

dos istmos.  
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7. RESULTADOS 

 

 Através da analise por micro-CT dos 317 casos foi possível encontrar istmos 

ao longo de todos os canais, com maior prevalência no terço apical de 3-5mm.  

Em relação aos tipos de istmos, foi observado a ocorrência de 17% dos casos do Tipo 

I, 32% do Tipo II, 29% do Tipo III e 22% do Tipo IV (Figura 8).  

 

 

 

 A tabela 1 apresenta as médias dos aspectos obtidos através da  avaliação dos 

cortes longitudinais das raízes.  
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Figura 8. Prevalência de istmos em canais de raízes mesiais de molares inferiores segundo a 
classificação de Fan et al. (2010).  
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Tabela 1. Análise Morfométrica  de raízes mesiais de primeiros molares inferiores. 

 

 O SMI dos istmos analisados apresentou uma média de 1,7mm, estando 

próximo a 0 que é considerado um formato plano. Para o SMI dos canais foi observado 

o valor 2,2mm, estando próximo a 3 que é considerado um formato cilíndrico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Média DP Máximo Mínimo 

Comprimento total da raiz 9,1 
 

0,5 
 

14,3 5,3 

Volume total da cavidade pulpar 41,8 
 

40,1 
 

74,9 20,7 

Área total da cavidade pulpar 63,6 
 

24,2 
 

141 35,7 

Volume dos istmos 11,6 
 

9,3 
 

17,3 0,96 

Área dos istmos 30,2 
 

11,2 
 

124 2,7 

SMI  do canal  1,7 
 

0,7 
 

2,9 1,55 

SMI dos Istmos 2,2 
 

0,8 
 

2,8 0,3 

DP= Desvio padrão  
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8. DISCUSSÃO 

 

 A morfologia dos canais radiculares e suas variações anatômicas, representam 

um dos grandes desafios para o endodontista (PINEDA & KUTLER,1972). Apesar da 

existência de fatores dificultadores (LAZARSKI et al., 2001; MOLVEN et al., 2002; 

SALEHRABI et al., 2004). Atualmente as taxas de sucesso do tratamento endodôntico 

são altas. Sabe-se que a falta de conhecimento da anatomia interna já resultou em 

inúmeros casos de fracassos endodônticos (SEELING & GILLIS, 1973). 

 Os primeiros molares inferiores incluídos no estudo apresentaram predomínio 

de dois canais mesiais e um distal, como esperado de acordo com relatos prévios 

(VERTUCCI et al.,1984; GULABIVALA et al., 2001). Foram selecionadas raízes 

mesiais para esse trabalho devido a alta complexidade e a presença de frequentes 

comunicações entre os canais (GU et al., 2009).  

 A maior variante relatada neste elemento dentário é a presença de uma terceira 

raiz distolingual, classificada como tipo I de Vertucci (SPERBER et al., 1998). 

SKIDMORE & BJORNDAL (1971) relataram a prevalência de um quarto canal em 

aproximadamente 29% dos primeiros molares inferiores. Essas dados também foram 

sustentados por PINEDA & KUTLER (1972) e por VERTUCCI et al. (1974). Porém, 

WASTI et al. (2001) reportaram um aumento para 45% e GULABIVALA et al. (2002) 

determinaram uma porcentagem de 31%. Acredita-se que essa discrepância entre os 

estudos se deva a forma de reportar o número de canais radiculares existentes, seja 

pela quantidade de orifícios presentes na câmara pulpar ou pelo maior número de 

canais visualizados (WASTI et al., 2001). 

 O terço apical ou delta apical, considerado área critica do tratamento 

endodôntico, onde as ramificações estão presentes, pode servir como reservatório 
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bacteriano (NAIR et al., 2005). É de conhecimento que além dessa área de risco, 

outras complexidades ao longo do canal também podem existir e serem responsáveis 

pelo insucesso do tratamento (CARR et al., 2009). Por isso, esse trabalho foi realizado 

buscando avaliar complexidades além do terço apical.  

 Nos exames radiográficos utilizados na prática clínica, algumas limitações nos 

impedem de enxergar áreas críticas, como por exemplo a bidimensionalidade e a 

sobreposição de imagens, (KERSTEN et al., 1987). Os métodos de avaliação 

anteriormente utilizados eram muito precários e apresentavam uma qualidade inferior. 

A diafanização, por exemplo, poderia apresentava falhas técnicas deixando canais 

sem corar (CANTATORE et al., 2009).  

 A TCFC tem sido amplamente utilizada para fins diagnósticos em endodontia 

como uma sendo considerado um exame de alta resolução na parte clinica. Permite a 

observação de áreas não visualizadas na radiografia periapical, porém o alto custo e 

dose de radiação são consideradas como desvantagens (TACHIBANA & 

MATSUMOTO, 1990) 

 Como padrão ouro a micro-CT tem sido utilizada como ferramenta de pesquisa 

avançada para avaliar a anatomia dos canais radiculares devido ao elevado poder de 

resolução e a possibilidade de preservação dos espécimes. Muitos estudos têm 

utilizado a micro-CT e por isso foi a ferramenta utilizada neste trabalho de avaliação 

de istmos no interior dos canais radiculares (DOWKER et al.,1997; NIELSEN et al., 

2004; GU et al., 2011). 

 Istmos são variações anatômicas encontradas em canais radiculares e por 

definição são considerados como conexões estreitas com formato em fita entre dois 

canais contendo tecido pulpar ou não (WELLER et al.,1995). 
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 Foram classificados em 5 tipos através de secções transversais em trabalhos 

prévios como (HSU & KIM, 1997; TEIXEIRA et al., 2003; VON ARX et al., 2005).  

Porém, tais classificações podem sofrer variações de acordo com o tipo de dente 

analisado. No estudo de MANNOCCI et al. (2005) foi observada a simples divisão 

entre a presença ou não de istmos ao longo das secções transversais. No presente 

estudo foi avaliado a presença de istmos em raízes mesiais de primeiros molares 

inferiores escaneadas separadamente investigando posteriormente sua morfologia 

através de reconstrução 3D.  

 VERTUCCI et al. (1984) examinaram por inteiro o sistema de canais radiculares 

em espécimes transparentes reportando uma incidência de 52%, onde 15% dos 

istmos foi encontrado apenas no terço apical. Durante a nossa avaliação foi possivel 

encontrar uma grande incidência de istmos ao longo do sistema de canais radiculares. 

Porém, essas variações foram mais frequentes no terço apical. 

 No que se refere ao tipo de istmo, em nosso estudo, observamos que a 

prevalência em primeiros molares inferiores do Tipo II (separado)  foi ligeiramente 

maior do que os outros tipos, corroborando com (FAN et al. 2010). 

 O presente estudo foi realizado in vitro,  sendo de grande importância para parte 

clínica, no processo de desinfecção de canais radiculares de primeiros molares 

inferiores.  
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9. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se através deste estudo que istmos estão presentes em toda a 

extensão do canal mesial de primeiros molares inferiores sendo mais frequentes no 

terço apical. A grande prevalência de istmos com aspectos morfológicos complexos 

(tipoII e com formato plano) reforça a importância do uso de medicação intracanal no 

processo de desinfecção de áreas não tocadas pelos instrumentos.  
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