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RESUMO

O amplo conhecimento da anatomia do canal radicular é fundamental para realização de tratamentos endodônticos de sucesso. No início do 
século passado, foram desenvolvidas técnicas para estudar a morfologia dos grupamentos dentários. A radiografia foi durante muito tempo 
utilizada para observar a cavidade pulpar durante a terapia endodôntica, porém por fornecer  apenas imagens bidimensionais, muitos detalhes 
podem ser perdidos. Assim, novas técnicas surgiram para melhorar a avaliação da anatomia do sistema de canais radiculares como a tomografia 
computadorizada de feixe cônico que permite a obtenção  de imagens em diversos planos com melhor resolução. É considerada uma das técnicas 
mais precisas para obter a localização e identificação dos canais radiculares durante o tratamento endodôntico. O objetivo do presente estudo foi 
analisar, in vivo, a configuração anatômica de incisivos e caninos inferiores de uma população brasileira. Cem exames de tomografia 
computadorizada de feixe cônico foram analisados por dois examinadores qualificados, de forma independente e um terceiro decidiu nos casos 
divergentes. A configuração dos canais radiculares foi determinada seguindo a classificação de Vertucci. A análise estatística foi realizada através 
dos testes t e Kappa. No total foram analisados 561 dentes. A concordância inter examinador foi substancial (Kappa = 0,71). Quatro tipos de 
configuração foram identificados nos dentes investigados (tipos 1, 2, 3 e 5). A maioria dos incisivos centrais, laterais e caninos apresentaram a 
configuração do tipo 1 (82%, 82% e 97%, respectivamente). Com relação a prevalência de dois canais, o incisivo lateral foi o dente mais afetado 
(13%), seguido pelo incisivo central (12%) e pelo canino (3%). A configuração menos prevalente foi a do tipo 5, presente em apenas dois casos. O 
gênero não influenciou na prevalência dos diferentes tipos de configurações anatômicas (p>0,05). A ocorrência de dois canais em incisivos e 
caninos inferiores apresentou uma prevalência moderada, o que reforça o cuidado necessário no tratamento destes dentes, em espacial dos 
incisivos centrais e laterais.
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