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RESUMO

O conhecimento da anatomia dos canais radiculares e suas variações entre os grupos étnicos é de grande importância para a realização do acesso 
radicular e da instrumentação adequados, além da obturação do sistema de canais radiculares, aumentando as chances de sucesso do tratamento 
endodôntico. A anatomia dos segundos molares inferiores é de especial interesse, uma vez que apresenta uma frequência maior da variação 
anatômica com canal em forma de C (C-shaped). Sua morfologia consiste na configuração de uma anatomia em forma de fenda, o que dificulta a 
sua identificação radiográfica e também o seu tratamento, seja na limpeza, no preparo ou na obturação do sistema de canais radiculares. Embora 
a literatura apresente inúmeros casos clínicos de canais em forma de C (C-Shaped), poucos trabalhos analisaram a prevalência desta ocorrência 
na população brasileira e demonstraram resultados discrepantes. Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar in vivo a prevalência de C-
shaped em molares inferiores de uma população brasileira. Para isso, cem exames de tomografia computadorizada de feixe cônico foram 
analisados por três examinadores qualificados, de forma independente. Três níveis foram investigados: coronal, médio e apical. Os dados foram 
tabulados e a prevalência de C-Shaped foi calculada. Os C-Shape foram classificados de acordo com Melton e colaboradores (1991). O Teste Exato 
de Fisher foi aplicado para analisar a influência do gênero. No total, 266 molares foram analisados, 181 de pacientes do sexo feminino e 85 do 
masculino. Foram identificados 72 C-shaped (27%), sendo 70 evidentes somente no nível coronal, 2 no coronal e médio, e apenas um nos três 
níveis. Todos os C-Shaped foram classificados como C1 (total), com exceção de um C2 (ponto-e-vírgula) e um C4 (apenas um canal redondo ou 
oval), ambos em segundos-molares. Pacientes do sexo feminino apresentaram uma prevalência de C-Shaped significativamente maior (p<0,01).  A 
prevalência de C-Shaped em molares inferiores da população brasileira estudada foi maior do que a previamente reportada, reforçando que o 
endodontista deve estar preparado para lidar com esta complexa 
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