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RESUMO

O estudo da anatomia interna do sistema de canais radiculares é de extrema importância para se alcançar um tratamento endodôntico de 
excelência. Neste contexto, o conhecimento aprimorado da morfologia do sistema de canais radiculares se faz necessário pelos profissionais de 
Endodontia com a finalidade de alcançarem o sucesso terapêutico. Assim,dentre as principais anomalias anatômicas encontradas observa-se a 
presença da raiz supranumerária também denominada de radix que pode ser encontrada em alguns elementos dentários principalmente nos 
molares inferiores.Cabe ressaltar que a presença de uma terceira raiz (radix) em molares inferiores é uma ocorrência rara, mas que representa 
um grande desafio com relação ao diagnóstico e tratamentos endodônticos,pois essa variação anatômica não identificada durante o tratamento 
pode ser a causa de um insucesso na terapia.Esta variação anatômica possui duas denominações: Radix entomolaris localizados na posição 
distolingual dos molares inferiores e Radix paramolaris localizados na posição mesiovestibular dos molares inferiores. Em pesquisa recente 
realizada na base de dados PubMed, foi possível identificar apenas um trabalho que estabeleceu a prevalência desta ocorrência, em uma 
população coreana. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar in vivo a prevalência de radix em molares inferiores de uma população 
brasileira. Para isso, cem exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram analisados por dois examinadores qualificados, de forma 
independente e um terceiro avaliador decidiu nos casos divergentes. Os dados foram tabulados e a prevalência de radix foi calculada. A 
concordância inter examinador foi moderada (Kappa = 0,67). No total, 298 molares foram analisados, 206 de pacientes do sexo feminino e 92 do 
masculino. Apenas dois casos de radix foram identificados, um em um elemento dentário 46 e outro em um 37, ambos na posição disto-lingual 
(entomolaris), em pacientes do sexo feminino.Portanto a  prevalência de radix neste presente estudo foi de 0,7%.
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