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RESUMO 

 

Objetivos Avaliar através da microtomografia computadorizada a morfologia 

interna das raízes palatinas de primeiros molares superiores verificando o 

número e o tipo dos canais principais, a presença de canais laterais e a sua 

localização, o grau de curvatura do canal, a posição do forame anatômico em 

relação ao ápice anatômico e a presença ou ausência da constrição apical. 

Materiais e métodos 170 raízes foram seccionadas na região de furca e 

escaneadas em microtomógrafo (SkyScan 1174; Bruker-microCT, Kontich, 

Bélgica). Softwares foram utilizados para criar, visualizar e manipular o modelo 

3D, permitindo colorir, diferenciar e avaliar qualitativamente as diferentes 

estruturas de cada canal radicular.  

Resultados Todos os espécimes apresentaram um único canal do tipo I de 

Vertucci. Foi verificado a presença de canais laterais em 24,85% dos espécimes 

sendo que 88,10% se localizam no terço apical. Apenas 8,28% dos canais 

possuem curvaturas abaixo de 10º sendo considerados retos. Em 95,27% dos 

espécimes, o forame anatômico não coincide com o ápice anatômico. Foi 

verificada a presença de constrição apical em 37,87% dos espécimes.  

Conclusões A raiz palatina em todos os espécimes desse estudo, apresentou 

um único canal da coroa ao ápice. Os canais laterais foram observados em um 

quarto das amostras frequentemente no terço apical. A localização do forame 

anatômico não é usualmente coincidente com o ápice anatômico. Menos de 10% 

das raízes palatinas foram consideradas retas. A configuração apical mais 

observada foi a paralela, onde não há a presença de constrição apical. 

Palavras chaves microtomografia; anatomia interna; raiz palatina 
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ABSTRACT 

 

Aim To evaluate by computed microtomography the internal morphology of the 

palatal roots of maxillary first molars checking the number and type of main 

canals, the presence of lateral canals and its location, the degree of curvature of 

the canals, the position of the anatomical foramen relative to the anatomical apex 

and the presence or absence of apical constriction.  

Materials and methods One hundred and seventy roots were sectioned at the 

furcation area and scanned by micro tomography (SkyScan 1174; Bruker-

microCT, Kontich, Belgium). Software were used to create, view and manipulate 

the 3D model created, allowing coloring, differentiate and qualitatively evaluate 

the different structures of root canals.  

Results All specimens have a single canal type I of Vertucci. The presence of 

lateral canals in 24.85% of the specimens and 88.10% was found in the apical 

third. Only 8.28% of the canals have curvatures below 10º being considered 

straight. In 95.27% of the specimens, anatomical foramen does not match the 

anatomical apex. The presence of an apical constriction was observed in 37.87% 

of the specimens.  

Conclusions The palatal root in all specimens of this study, has a single canal 

of the crown to the apex. The lateral canals were observed in a quarter of the 

samples often in the apical third. The location of the anatomical foramen is not 

usually coincident with the anatomical apex. Less than 10% of palatal roots were 

considered straight. The most observed apical configuration was parallel, where 

there is not the presence of apical constriction. 

Keywords microtomography; internal anatomy; palatal root 
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1. INTRODUCÃO 

 

O conhecimento da anatomia interna dos elementos dentários é de vital 

importância para a realização de um correto tratamento endodôntico, baseado 

nas melhores condições de preparo químico-mecânico dos canais radiculares, 

saneamento e posterior selamento tridimensional (VERTUCCI, 2005). 

O ponto considerado mais importante para se alcançar o sucesso no 

tratamento endodôntico é a redução da carga microbiana do sistema de canais 

radiculares (SIQUEIRA et al., 2014). A complexidade anatômica dificulta o 

contato dos instrumentos endodônticos de encontro com as paredes dos canais 

radiculares, além da presença de regiões anatômicas inacessíveis aos 

instrumentos como istmos, canais acessórios, deltas apicais e canais laterais 

(RICUCCI & SIQUEIRA, 2010).  Com isso, se faz necessário o conhecimento 

prévio destas complexidades, de forma a definir o protocolo de tratamento mais 

adequado. 

Além do endodontista estar diante de uma ampla variação anatômica em 

um mesmo grupo de elementos dentários, geralmente dispõe de recursos 

clínicos limitados para a avaliação anatômica prévia ao tratamento. Um exame 

clínico minucioso e uma imagem radiográfica bidimensional (2D) não são 

capazes de detectar todos os detalhes anatômicos com grande acurácia.  Raio 

e ângulos de curvatura radiculares, presença de canais extranumerários, canais 

acessórios, diâmetro dos canais, reabsorções radiculares externas e internas 

são apenas alguns dos exemplos de variações anatômicas que os sistemas de 

canais radiculares (SCR) podem apresentar e que somente a radiografia 2D não 

é capaz de permitir a visualização. 
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Os molares superiores são considerados os dentes mais volumosos e de 

maior complexidade anatômica na cavidade bucal. Apesar de, anatomicamente, 

a raiz palatina possuir certa facilidade de acesso, menor grau de curvatura e 

maior diâmetro interno em comparação aos canais mesio-vestibulares e disto-

vestibulares, a morfologia e a possibilidade de variações anatômicas não devem 

ser negligenciadas. 

Seções macroscópicas, impressões de resina de poliéster, diafanização 

(amostras transparentes), radiografias, tomografias computadorizadas foram 

amplamente utilizados em exames anatômicos in vivo e in vitro, porém, com o 

surgimento da microtomografia computadorizada (µCT) para análise anatômica 

de dentes extraídos, vários novos achados têm sido relatados na literatura. Com 

isso, estudos têm sido propostos de maneira a acrescentar informações não 

antes visualizadas por outros métodos.  

Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo a avaliação 

anatômica das raízes palatinas de molares inferiores, valendo-se da µCT como 

método de avaliação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. A Importância da Anatomia Interna 

A importância do conhecimento da anatomia interna já foi amplamente 

discutida na literatura. Em 2010, RICUCCI & SIQUEIRA observaram, através de 

exames histopatológico e histobacteriológico, a partir de 493 amostras de dentes 

humanos extraídos, a presença de canais laterais ou ramificações apicais em 

cerca de 75% dos dentes. Estas regiões de difícil  acesso ou inacessíveis aos 

instrumentos endodônticos podem alojar uma microbiota bem considerável.  

Dois anos mais tarde, VIEIRA et al. (2012) reportaram um caso de 

periodontite apical recorrente após retratamento de um incisivo lateral superior,  

mal obturado e com lesão perirradicular. Após retratamento e um bom selamento 

dos canais radiculares, inclusive com o selamento de um amplo canal lateral, 

houve a cicatrização perirradicular com proservação durante 09 anos. 

Radiografias após 12 anos revelaram uma doença recorrente. Uma cirurgia do 

ápice radicular, incluindo a área do amplo canal lateral foi realizada e o espécime 

submetido a exames histopatológicos e histobacteriológicos. Uma densa 

infecção dos túbulos dentinários ao redor da área do canal lateral foi observada, 

ou seja, mostrando que mesmo após uma boa compactação de guta-percha e 

cimento no interior dos canais, há a necessidade de melhor saneamento e 

diminuição do infiltrado bacteriano para a cura completa. 

Em estudo mais recente, SIQUEIRA et al. (2014) afirmaram que a 

inflamação perirradicular persistente é causada geralmente por bactérias 

resistentes aos efeitos do tratamento, localizadas em áreas de difícil acesso aos 

instrumentos e irrigantes, e muitas vezes em contato direto com uma fonte de 

nutrientes a partir dos tecidos perirradiculares.  
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Também no trabalho de SIQUEIRA & RÔÇAS (2008) foi muito bem 

demonstrada a relação entre microorganismos e hospedeiro quanto a cura da 

doença endodôntica. Foi constatado que quando a resistência do hospedeiro é 

menor que o número de microrganismos multiplicado pela virulência, a doença 

existirá.  A clínica endodôntica só pode atuar no número de microrganismos e se 

esta diminuir a microbiota a um nível compatível com a resistência do 

hospedeiro, a doença não evoluirá. Por outro lado, se os fatores agressores 

forem maiores que a resistência, a doença ficará presente. 

2.2. Estudos Anatômicos de Molares Superiores 

2.2.1.  Variações Anatômicas  

Ao longo dos anos, vários estudos anatômicos têm sido realizados como 

forma de elucidar os aspectos inerentes à morfologia interna do SCR. Em 1977, 

KEREKES et al. realizaram um estudo que analisou 20 molares superiores 

selecionados aleatoriamente observaram a presença de dois canais nas raízes 

palatinas de dois molares (10%). No entanto, em ambos os casos quando isso 

ocorreu, os dentes possuíam apenas duas raízes e segundo os próprios autores 

é concebível que, clinicamente, o segundo canal palatino teria sido detectado e 

diagnosticado como o canal distovestibular. 

Já em 1981, STONE & STRONE também relataram variações anatômicas 

nos canais palatinos de molares superiores. Algumas dessas variações são: a 

presença de raiz palatina com dois canais e forames distintos;  duas raízes 

palatinas distintas, cada raiz com um orifício de entrada, um canal e um forame 

distinto; e uma outra variação com uma raiz com um canal bifurcado e dois 

forames. Porém, relataram que a incidência de dois canais palatinos, segundo a 

literatura, era menor do que 2%. 
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Em estudo clássico da literatura endodôntica, VERTUCCI (1984),  realizou 

a diafanização de 2.400 dentes permanentes no intuito de verificar a morfologia 

dos canais. O autor classificou os canais em diferentes tipos morfológicos, como 

pode ser observado na tabela 1 e figura 1 a seguir: 

Tabela 1. Descrição quanto ao tipo de canais segundo a classificação de Vertucci. 

Classificação  Descrição morfológica 

Tipo I Um único canal estende-se a partir da câmara pulpar para o 

ápice. 

Tipo II Dois canais separados deixam a câmara pulpar e juntam-se até 

o ápice para formar um canal. 

Tipo III Um canal sai da câmara pulpar, se divide em dois dentro da 

raiz e saem pelo ápice como um canal. 

Tipo IV Dois canais separados e distintos estendem-se da câmara 

pulpar ao ápice. 

Tipo V Um canal sai da câmara pulpar e se divide no terço apical em 

dois canais separados e distintos com forame apical separado. 

Tipo VI Dois canais separados saem da câmara pulpar, unem-se no 

terço médio da raiz e se dividem no terço apical com dois 

forames distintos. 

Tipo VII Um canal sai da câmara pulpar e depois divide-se em dois e se 

unem novamente no corpo do canal e depois se divide 

novamente em dois no terço apical até o ápice. 

Tipo VIII Três canais separados e distintos estendem-se desde a 

câmara pulpar até o ápice. 
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Classificação de Vertucci 

  

Figura 1. Representações dos tipos dos canais segundo classificação de Vertucci 

Analisando apenas os molares superiores, especificamente a raiz 

palatina, Vertucci concluiu que todas as raízes palatinas analisadas possuíam a 

classificação tipo I. 

Variações anatômicas dos canais palatinos também foram bem 

estabelecidas por CHRISTIE et al. (1991) que relataram o tratamento 

endodôntico de molares superiores com duas raízes palatinas e classificou 

esses dentes como tipo I, II ou III, de acordo com o grau de divergência quando 

duas raízes palatinas estavam presentes. 

PEIKOFF et al. (1996) em um estudo que analisou 520 tratamentos 

realizados em segundo molares superiores verificaram a prevalência de  1,4% 

de raízes palatinas com a presença de dois canais distintos. 

SERT & BAYIRLI (2004) realizaram um estudo de diafanização de dois 

mil e oitocentos dentes de todos os grupos dentários para uma análise 

Tipo I (1) Tipo II (2-1) Tipo III (1-2-1) Tipo IV (2) 

Tipo V (1-2) Tipo VI (2-1-2) Tipo VII (1-2-1-2) Tipo VIII (3) 
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anatômica, tendo como referência a classificação de Vertucci. Porém, durante 

as análises dos resultados, foram verificados novos tipos de canais e os autores 

propuseram uma classificação diferenciada, (Figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representações dos tipos adicionais propostos por SERT & BAYIRLI. 

Tipo IX (1-3) Tipo X (1-2-3-2) Tipo XI (1-2-3-4) Tipo XII (2-3-1) 

Tipo XIII (1-2-1-3) Tipo XIV (4-2) Tipo XV (3-2) 

 
 Tipo XIII (1-2-1-3) 

Tipo XVI (2-3) 

 
 Tipo XIII (1-2-1-3) 

Tipo XVII (1-3-1) Tipo XVIII (3-1) Tipo XIX (2-1-2-1) Tipo XX (4) 

Tipo XXI (4-1) Tipo XXII (5-4) Tipo XXIII (3-4) 
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Do total dos dentes avaliados, duzentos foram somente primeiros molares 

superiores. Os resultados encontrados quanto ao tipo dos canais das raízes 

palatinas foram: 189 canais com o tipo 1, três com o tipo 3, três com o tipo 4, 

dois com o tipo 5 e três com o tipo 10.   

 

2.2.2. Presença de canais laterais 

No estudo de VERTUCCI (1984), analizando apenas os resultados dos 

molares superiores, mais especificamente a raiz palatina, foram encontrados 

canais laterais em 48% das raízes, sendo que, foi predominante na região apical 

com 61,3% dos casos.   

SERT & BAYIRLI (2004) avaliaram também a presença e posição de 

canais laterais. O resultado encontrado referente às raízes palatinas dos 

primeiros molares superiores com a presença de canais laterais foi de 24,5%, 

onde foi predominante na região apical.  

 

2.2.3.  Curvatura Radicular 

Em estudo clássico, SCHNEIDER (1971) classificou os espécimes em 

grupos quanto ao grau de divergência das raízes. “O método de Schneider” foi 

criado e é estabelecido da seguinte forma: uma primeira linha é realizada ao 

longo eixo do dente na radiografia. Uma linha é traçada a partir do forame apical 

para intersectar no primeiro ponto em que o canal começou a sair do longo eixo. 

O ângulo agudo formado foi medido com o auxílio de um transferidor. As raízes 

com as angulações entre 0 a 5º foram classificadas como retas, entre 10 a 20º 

como com curvaturas moderadas e entre 25 a 70º com curvaturas severas. 
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Em 1986 BONE & MOULE, analisaram a curvatura de raízes palatinas de 

100 primeiros molares superiores e 100 segundos molares e observaram que 

85% dos canais palatinos possuíam uma curvatura acima de 10 graus, 

considerada como moderada (SCHNEIDER, 1971). 

 

2.2.4.  Constrição Apical, Forame Anatômico e Ápice Radicular 

Vários estudos foram realizados no intuito de se verificar a relação forame 

anatômico e constrição apical demonstrando a importância na determinação da 

distância entre eles. KUTTLER (1955) observou que a constrição apical, região 

de menor diâmetro próximo ao forame apical ou anatômico, apresentava média 

de 0,5 a 1,5mm de distância em relação ao forame apical. 

GREEN (1960) realizou um amplo estudo com 700 ápices radiculares de 

molares superiores e inferiores com o auxílio de um estereomicroscópio. Do total 

de 100 raízes palatinas de molares superiores analisadas, somente 31% das 

saídas foraminais coincidiam com o ápice radicular, sendo que a média total da 

distância encontrada foi de 0,5mm. A média do diâmetro dos forames principais 

foi de 0,4mm. Neste mesmo estudo, também foi verificada a presença de 

forames acessórios sendo que, em 11% dos casos apresentaram um forame 

acessório e em 2% dos casos, dois forames acessórios. A média da distância 

encontrada em relação ao ápice radicular foi de 1,0mm. 

Em 1972, BURCH & HULEN avaliaram 877 dentes e observaram uma 

média de distância de 0,59 mm entre o forame principal e o ápice radicular. 

Levando em consideração somente as raízes palatinas encontraram 96,8% de 

dentes que possuíam alguma distância entre o forame principal e o ápice 

radicular.  
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GUTIERREZ & AGUAYO (1995) analisaram 140 dentes permanentes 

humanos extraídos através de exames com um microscópio eletrônico de 

varredura para determinar o número de forames, a distância até o ápice e a 

localização. Deste total, 10 primeiros molares superiores foram avaliados e, 

analisando especificamente as raízes palatinas, o intervalo das distâncias 

encontradas entre o forame principal e o ápice radicular foi de 0,80 a 2,12 mm. 

MARROQUÍN et al. (2004) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar 

a anatomia do forame fisiológico quanto ao diâmetro e formato, distância entre o 

ápice anatômico e o forame fisiológico (Figura 3) e a frequência de forames 

acessórios. Utilizaram um total de 523 molares superiores e 574 inferiores e 

análises foram realizadas em aumento de 40 vezes por um microscópio 

estereoscópio computadorizado.  

 

Figura 3 - Definições diagramáticas dos pontos morfológicos  

 

Forame fisiológico 
(constrição apical) 

Forame anatômico 

Ápice anatômico 

Forames 
acessórios 
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Quanto à distância entre o ápice anatômico e o forame fisiológico as 

seguintes distâncias foram encontradas por  MARROQUÍN et al. (2004). A tabela 

2 representa a média das distâncias relacionando somente os primeiros molares 

superiores especificamente a raiz palatina. 

Tabela 2: Distância (mm) entre o ápice anatômico e o forame fisiológico. 

Distância P P1 P2 

Média 0,91 1,23 1,28 

Máxima 2,05 2,81 2,60 

Mínima 0,24 0,38 0,30 

P = simples forame palatino; P1 e P2 = Foraminas múltiplas  (tabela adaptada de MARROQUÍN 
et al., 2004) 

 

O forame apical pode apresentar vários formatos. Neste mesmo estudo 

de MARROQUÍN et al. (2004) na tabela 3 pode-se observar os seguintes 

resultados também em relação aos canais palatinos dos primeiros molares 

superiores.  

Tabela 3. Formato dos forames fisiológicos em (%) 

Formatos Forame P P1 P2 

Oval 

Circular 

Irregular 

N 

76,10 

12,83 

11,07 

224 

79,41 

14,71 

5,88 

36 

82,35 

8,82 

8,83 

36 

P = simples forame palatino; P1 e P2 = Foraminas múltiplas  (Tabela adaptada de MARROQUÍN 
et al., 2004) 

 

 MEDER-COWHERD et al. (2011) utilizaram a microtomografia 

computadorizada para verificar a morfologia e a constrição apical em raízes 

palatinas de molares superiores. 40 raízes foram seccionadas e escaneadas. 

Cada corte foi reconstruído por um software especial e, imagens transparentes 
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das raízes foram geradas tridimensionalmente. As imagens reconstruídas foram 

visualizadas em apresentações por Microsoft Power Point (Microsoft Corp, 

Redmond, WA) tanto no sentido disto-mesial, quanto no sentido vestíbulo-lingual 

de cada raiz. Cinco endodontistas realizaram as análises e tiveram um alto grau 

de concordância nas avaliações. Cinco formas diferentes foram pré-

estabelecidas para caracterizar morfologicamente as constrições: simples, 

afilada, ampla, paralela ou delta. Uma linha vermelha foi posicionada 

(aproximadamente entre 1,0 a 3,0mm do ápice) na qual a constrição 

teoricamente deveria estar presente. Os resultados foram subdivididos em 

presente: (A) simples 19% e (B) afunilada 15%; e ausente: (C) ampla 18%, (D) 

paralela 35% e (E) delta 12%.  

 

 

Figura 4. (A) Constrição simples; (B) afunilada; (C) ampla; (D) paralela; (E) delta. 
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2.3. Técnicas de Análises Anatômicas Tridimensionais 

A tomografia computadorizada de sistema de Cone Beam (TCCB) foi 

desenvolvida para avaliar tecidos duros a fim de auxiliar no diagnóstico oral e 

maxilofacial e no planejamento de implantes. Nesse sentido, esse sistema tem 

sido muito útil na identificação de determinados problemas endodônticos, como 

características anatômicas, variações do sistema de canais e fratura radicular.  

Esse método permite avaliação tridimensional do dente com pequenas 

distorções, além da vantagem de ser não destrutivo (COTTON et al. 2007; FILHO 

et al. 2009).  

MATHERNE et al. (2008) utilizaram a TCCB para a avaliação morfológica 

in vitro de 72 espécimes. Realizaram uma comparação com dois sistemas de 

radiografias digitais: um dispositivo de acoplamento de cargas e placa de fósforo 

fotoestimuláveis, no qual as imagens foram analisadas por três endodontistas. 

Pelos dois métodos foram observadas falhas, em média, a cada quatro de 10 

dentes na localização de ao menos um tipo de canal radicular de todo o sistema 

de canais em comparação com os resultados precisos obtidos pelas tomografias 

computadorizadas.  

Em 2010, NEELAKANTAN et al. avaliaram vários métodos quanto à 

capacidade de localização de canais radiculares. Os avaliadores não 

conseguiram identificar um ou mais canais quando utilizaram radiografias digitais 

em 23,8% dos dentes, 14,8% em radiografias digitais de contraste médio 

reforçada, 15,58% em tomografia computadorizada espiral, 0,29% em 

tomografia computadorizada cone-beam e 2,05% em tomografia 

computadorizada periférica quantitativa.  
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A microtomografia computadorizada (µCT) é uma tecnologia não 

destrutiva bastante útil para se avaliar parâmetros 3D e 2D do canal radicular, 

como o terço apical e o forame apical, podendo ser geradas imagens antes e 

após a instrumentação. Há uma alta correlação das imagens na microtomografia 

computadorizada e dos vídeos de reconstruções em 3D do sistema de canais 

que não apresenta distorções quando repetidos os padrões iniciais e finais na 

aquisição das imagens. O programa do sistema permite o cálculo de parâmetros 

bi e tridimensionais, como volume, área, homogeneidade do preparo e desvio 

para avaliação antes e após a instrumentação (RHODES et al. 1999).  

JUNG et al. (2005) analisaram o potencial e precisão da µCT na geração 

de imagens dos canais obturados. As raízes foram seccionadas, avaliadas 

histologicamente e fotografadas para comparação quantitativa e qualitativa das 

amostras obtidas. Ambos os métodos obtiveram um alto grau de correlação ao 

examinar a obturação, com a vantagem da µCT não ser invasiva (sem perda de 

estrutura) e permitir uma visibilidade bem eficaz da relação entre as paredes dos 

canais, cone obturador e cimento.  

Em 2012, MARKVART et al. utilizaram a µCT para analisar o alargamento 

apical de molares após instrumentação com técnicas híbridas que utilizaram 

tanto sistemas mecanizados quanto manuais. Os autores puderam destacar que 

as raízes distais e palatinas dos molares, ou seja, os canais mais amplos  

mantiveram uma maior frequência de áreas não tocadas pelos instrumentos.  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Os molares superiores são considerados como elementos dentários com 

um alto grau de complexidade anatômica. Porém, os estudos presentes na 

literatura, analisaram com maior frequência as raízes mesiovestibulares devido 

ao maior índice de canais adicionais e maior incidência de curvatura radicular. 

Nesse sentido, a ausência de maiores estudos sobre a raiz palatina de 

molares superiores utilizando de métodos não destrutivos, justifica o 

desenvolvimento de novos estudos no intuito de um maior conhecimento 

anatômico desta raiz. 
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4. HIPÓTESE 

 

1) Todas as raízes palatinas avaliadas por microtomografia possuem 

classificação tipo I de Vertucci. 

2) Mais da metade das raízes palatinas possuem um canal lateral, 

sobretudo na região apical. 

3) A posição do forame anatômico não coincide com o ápice anatômico.  

4) Mais da metade das raízes palatinas possuem curvaturas moderadas 

a severas. 
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5. OBJETIVOS 

 

Avaliar a morfologia interna das raízes palatinas de primeiros molares 

superiores verificando os seguintes critérios; 

1) O número e a classificação dos canais principais.  

2) A ausência ou presença de canais laterais e sua localização. 

3) Grau de curvatura do canal principal. 

4) Posição do forame anatômico em relação ao ápice anatômico. 

5) Presença ou ausência da constrição apical. 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1. Seleção de Amostra 

Foram selecionados 170 primeiros molares superiores do Banco de 

Dentes Humanos da Universidade Estácio de Sá e submetidos ao comitê de 

ética em pesquisa. Foi realizada uma análise criteriosa das raízes palatinas e os 

seguintes critérios de exclusão foram estabelecidos: raízes curtas (deveriam ter 

no mínimo 18 mm de extensão da junção cemento-esmalte (JCE) ao ápice 

radicular), ausência de patência do canal (dentes calcificados), raízes com 

possíveis intervenções endodônticas antes das extrações (radiografias 

periapicais foram realizadas). 

 

6.2. Pré-Preparo de Amostra 

Foi realizado o acesso coronário com pontas diamantadas esféricas de 

alta rotação 1016 (KG Sorensen®, Cotia, São Paulo, Brasil), negociação do canal 

até o forame apical com instrumentos tipo K de aço inoxidável diâmetro D0 #10, 

#15, #20 (VDW®, Munique, Alemanha) para confirmação da patência do canal. 

Posteriormente, as raízes palatinas foram seccionadas no sentido mésio-distal 

na JCE, com o auxílio de um disco diamantado dupla face (KG Sorensen®, Cotia, 

São Paulo, Brasil), mantendo-se a porção coronária para não criar viés na 

instrumentação.  

 

6.3. Exame microtomográfico das raízes palatinas 
 

Os dentes foram posicionados em suporte próprio fornecido pela Bruker 

(Kontich, Bélgica) figura 4, que permitiu o escaneamento de três raízes 

simultaneamente. Após a fixação do suporte, com as raízes, foi realizado o 
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escaneamento no microtomógrafo (SkyScan 1174; Bruker-microCT, Kontich, 

Bélgica) (figura 5), cada espécime selecionado e seus cortes respectivos salvos 

em pastas separadas, sendo a seguir reconstruídos no software específico. Os 

seguintes parâmetros foram utilizados para obtenção das imagens: fonte de raio 

X; 50Kv, 800mA e com resolução de 60m (large camera pixel). Rotation step 

(deg) = 1.40; Averaging (frames) = 1 e 360 deg scanning com random movement. 

Para este experimento foi selecionado o filtro de 0,5 mm de Al. As imagens foram 

reconstruídas da JCE até o ápice no software NRecon v1.6.1.5 (Bunker-microCT, 

Kontich, Bélgica), fornecendo cortes na secção axial. CTAn (CT-analyser) v. 1.12 

software (Bruker-microCT, Kontich, Bélgica) que foi utilizado para avaliação e 

criação dos modelos 2D e 3D do canal radicular, através da binarização 

(limiarização) do canal radicular e da dentina. O software CTVol (CT-Volume) v. 

2.2.1 foi utilizado para visualizar e manipular o modelo 3D, criado no software 

anterior, permitindo colorir, diferenciar e avaliar qualitativamente as diferentes 

estruturas de cada canal radicular. 

 

Figura 5 – Suporte para múltiplos escaneamentos fornecido pela Bruker (Kontich, Bélgica). 
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Figura 6 – Microtomógrafo (SkyScan 1174; Bruker-microCT, Kontich, Bélgica). 

 

6.4. Avaliação da Morfologia dos Canais Radiculares das Raízes 

Palatinas 

 

Os dados foram avaliados a partir das quatro imagens (visão vestibular, 

palatina, mesial, distal) dos modelos 3D geradas pelo software (Bruker-microCT, 

Kontich, Bélgica) foram avaliados por um único pesquisador. 

Os seguintes critérios foram utilizados: 

1) O número e a classificação dos canais principais 

2) A ausência ou presença de canais laterais e a localização 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Raiz palatina com a presença de canais laterais no terço apical  
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3) Grau de curvatura dos canais principais 

Foi utilizado o “Método de Schneider” para mensurar em graus a curvatura 

dos canais. Duas imagens de cada espécime foram selecionadas. A primeira 

imagem da região vestibular e a segunda da região mesial. O intervalo entre 0 a 

9 graus foi considerado canal reto, entre 10º a 24º canal com curvatura moderada 

e entre 25º a 70º curvatura severa. Caso fossem encontrados valores diferentes 

entre as duas imagens de cada espécime, foi considerado o de maior valor para 

critérios de classificação quanto à curvatura. (Figura 8) 

 

 
 

 
Figura 8 – Espécime com imagens por vestibular e mesial. “Método de Schneider” para 

definição em graus da curvatura. 

 

4) Posição do forame anatômico em relação ao ápice anatômico 

Para cada espécime foram realizadas quatro imagens de todas as faces 

(vestibular, palatina, mesial e distal) como já descrito. Caso não estivesse num 

(A) Imagem por vestibular (B) Imagem por mesial 



22 
 

mesmo plano axial a saída foraminal do canal com o ápice radicular em alguma 

destas imagens, foi classificado como não coincidente a posição do forame 

anatômico em relação ao ápice anatômico (Figura 9).   

 

Figura 9 – Espécime com imagens por mesial e vestibular. Posição da saída foraminal. 

 

5) Presença ou ausência da constrição apical 

O estudo de MEDER-COWHERD et al. (2011) foi utilizado como base 

para a classificação da presença ou ausência da constrição. Configurações tipo 

simples e afunilada significam a presença, enquanto que as configurações 

ampla, paralela e delta representam a ausência de constrição apical (Figura 10). 

 

 

 

 

 

(A) IMAGEM POR MESIAL (B) IMAGEM POR VESTIBULAR 
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Figura 10 – Espécimes representativas dos tipos de constrições e terminações apicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPLES AFUNILADA 

AMPLA PARALELA DELTA 
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7. RESULTADOS 

 

Um total de 170 raízes foram escaneadas. O espécime 37 foi excluído do 

estudo porque o dataset (arquivo que armazena o seu escaneamento) foi 

corrompido não sendo possível realizar a sua reconstrução da imagem em 3D. 

1) Quanto ao número de canais principais e o tipo baseado na classificação 

de VERTUCCI (1984) 

Todos os espécimes apresentaram um único canal da câmara pulpar até 

o forame anatômico, classificado como tipo I.  

 

2) Quanto à ausência ou presença de canais laterais e a localização destes 

Do total da amostra, 75,15% não apresentaram canal lateral, em 24,85% 

foi observado canal lateral. Em 37 espécimes foram identificados canal lateral no 

terço apical (88,10%); quatro no terço médio (9,52%); três no terço cervical 

(7,14%).  

 

  Figura 11 - Presença ou ausência dos canais laterais. 

42
(25%)

127
(75%)

Presença Ausência
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Figura 12 - Localização dos canais laterais. 

 

Vale ressaltar que no espécime de número 24 foi observada a presença 

de canais laterais tanto no terço cervical como no terço apical e no espécime 50 

no terço médio e apical. 

 

Figura 13 – Espécime 50 demonstrando a presença de canais laterais em mais de uma 
região. 

 

 

 

37 (88%)

4 (9,5%)
3 (7%)

Apical Médio Cervical
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3) Quanto à curvatura dos canais principais 

Foram encontrados 8,28% de canais classificados como retos (entre 0º a 

9º), 47,93% foram classificados com curvaturas moderadas (entre 10º a 24º) e 

43,79% dos canais foram classificados com curvaturas severas (entre 25º a 70º). 

Todos os espécimes foram avaliados pelas faces vestibular e mesial (em 

algumas situações, apenas uma das imagens avaliadas de cada espécime 

estava dentro dos intervalos acima, considerando assim a imagem da face de 

maior valor). 

 

Figura 14 - Classificação quanto à curvatura dos canais.  

 

4) Quanto à posição do forame anatômico em relação ao ápice anatômico 

Em 95,27% dos canais o forame anatômico não coincidiu com o ápice 

anatômico. Em apenas oito espécimes (4,73%) houve a coincidência das duas 

estruturas. 

14; 8%

81; 48%

74; 44%

Retos

Moderadas

Severas
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Figura 15 - Posição do forame anatômico em relação ao ápice anatômico. 

 

5) Quanto à presença ou ausência de constrição apical 

 Presente - 64 espécimes (37,87%)  

 Constrição simples – 41 espécimes (24,26%) 

 Constrição afunilada – 23 espécimes (13,61%) 

 

Figura 16 – Formato da constrição apical. 

 

8; 5%

161; 95%

Coincide

Não
coincide

41; 64%

23; 36%

Presente (n = 64; 38%)

Simples

Afunilada
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 Ausente - 105 espécimes (62,13%) 

 Configuração ampla – nove espécimes (5,32%) 

 Configuração paralela – 92 espécimes (54,44%) 

 Configuração delta – quatro espécimes (2,37%) 

 

Figura 17 – Formato da terminação (ausência de constrição) apical. 
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8. DISCUSSÃO 

 

Apesar de, na radiografia periapical a raiz palatina apresentar imagem 

mais retilínea, as em 3D mostraram maior prevalência de curvaturas moderadas 

a severas. BONE & MOULE (1986) já observavam que 85% dos canais palatinos 

possuíam curvatura acima de 10º o que se aproxima com o resultado do estudo 

atual que obteve 91,72%. Vale ressaltar que alguns canais apresentariam a 

classificação como retos, se apenas fosse realizada uma análise no sentido 

vestibulo-palatina, porém, como foi realizada a avaliação adicional pelo mesio-

distal foi identificada a curvatura do canal (ver em anexos, valores de cada 

espécime nos dois sentidos, vestibular-palatina e mesial-distal). Tal situação 

ocorreu com 89 canais (52,66%), que quando avaliados pelo sentido mesio-

distal, somente 14 canais (8,28%) destes foram considerados retos. 

 

Figura 18. Mesmo espécime com vistas e curvaturas diferentes. Em (A) vista por mesial 
com uma curvatura moderada e em (B) vista por vestibular com uma imagem reta.  

 

As análises dos espécimes através do “Método de Schneider”  tiveram 

algumas limitações. Sete canais apresentaram dupla curvatura, sendo que a 

maior das curvaturas foi considerada, como pode ser observado na figura 12. 

(A) (B) 

21º 

0º 
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Figura 19. Espécime com dupla curvatura. 

  

Uma outra limitação qualitativa foi a análise do formato e localização da 

curvatura que representa uma grande diferença na medida final quanto ao grau. 

Em alguns espécimes o canal apresentava-se praticamente reto em quase todo 

o seu trajeto com o ápice radicular terminando em formato de “J” aumentando 

assim consideravelmente o grau de curvatura final, como pode ser observado na 

figura 13. Nota-se em (A) a presença desse formato no ápice radicular e em (B) 

a curvatura iniciando no terço médio. 

Dupla Curvatura 

7º 14º 
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Figura 20. Em (A) espécime com formato em “J” próximo ao forame anatômico e em (B) espécime 
com curvatura iniciando no terço médio. 
 

A prevalência de canais com curvaturas severas 43,79% foi bem 

considerável, situação que apenas numa radiografia clínica de rotina 

possivelmente seria de difícil visualização. Dessa forma, considerar o canal 

palatino durante a instrumentação como tipo I (reto) pode levar a uma falha na 

formatação. A escolha de um instrumento mais flexível pode ser o mais indicado, 

mesmo os canais palatinos sendo considerados mais amplos.  

Ao avaliar a distância entre a saída foraminal e o ápice radicular foi 

verificada uma frequência bem alta  (95,27%) de casos onde ambos não 

coincidem. Alguns estudos anteriores já afirmavam esta observação (GREEN, 

1960; MARROQUÍN et al. 2004). Em algumas situações nota-se uma distância 

acima até de 2,0 mm do ápice radicular. Com isto, limitar uma medida média 

padrão da distância pode gerar falhas na odontometria final. Uma boa radiografia 

periapical inicial, o uso de um localizador foraminal, técnicas radiográficas de 

rastreamento como a técnica de Clark (1909) (mudando o ângulo horizontal do 

(A) (B) 

28º 
23º 
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feixe de Rx), umidade do cone de papel na secagem final do canal são todos 

elementos que em conjunto favorecem na definição de uma boa odontometria 

inicial do canal principal.  

 A presença ou ausência da constrição apical e o seu formato também 

foram avaliações importantes realizadas nesse estudo. O conhecimento dessas 

variações anatômicas pode ser determinante numa abordagem final quanto à 

formatação e selamento final dos canais. Quando foi comparado, por exemplo, 

uma terminação ampla de um forame apical com uma constrição afunilada (há 

uma diminuição considerável do diâmetro do canal principal) há uma tendência 

de se alargar menos a região apical desses canais mais afunilados evitando 

assim um possível desvio, formação de degraus e permitindo a manutenção da 

posição original do forame anatômico. 

 A configuração paralela (paredes de diâmetros similares em todo o terço 

apical até o forame anatômico) foi predominante tanto nesse estudo quanto no 

estudo de MEDER-COWHERD et al. (2011) para raízes palatinas. Demonstra 

ser um formato com a terminação do canal mais ampla e sem constrição apical, 

propiciando assim o uso de instrumentos de diâmetros de ponta (D0) 

possivelmente mais amplos.  

Quanto à presença de canais laterais nas raízes palatinas, o estudo atual 

demonstrou frequência considerável de aproximadamente 25%, próximo ao 

encontrado em estudos anteriores como o de SERT & BAYIRLI (2004) que 

observaram a existência de canais laterais em 24,5% dos casos. Em todos os 

estudos foi observada frequência maior no terço apical. No atual, de todos os 

espécimes com canais laterais, 88,1% dos canais laterais localizavam na região 

do terço apical, sendo considerado bem relevante. Tanto o trabalho de RICUCCI 
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& SIQUEIRA (2010) e VIEIRA et al. (2012) demonstraram o quanto é possível a 

manutenção de uma lesão perirradicular pós-tratamento endodôntico 

aparentemente bem selado sob o aspecto radiográfico. A presença de 

ramificações apicais como deltas e canais laterais é um fator que pode 

proporcionar a maior presença de microrganismos persistentes, uma vez que 

podem ser regiões inacessíveis aos instrumentos endodônticos (RICUCCI & 

SIQUEIRA 2010; SIQUEIRA et al. 2014).  A alta frequência dessas estruturas 

anatômicas enfatiza cada vez mais a busca por sistemas e técnicas de irrigação 

e protocolos de medicação intracanal visando um melhor saneamento dos 

canais. 

Há alguns relatos na literatura de variações anatômicas como canais 

extranumerários. A frequência encontrada nas raízes palatinas não é tão 

relevante, mas é importante o seu conhecimento. Boa parte dos estudos que 

verificaram a presença de canais extranumerários relataram entre 1 a 3% de 

frequência (STONE & STRONE; PEIKOFF et al. 1996; SERT & BAYIRLI 2004). 

Entretanto, no atual estudo, foi observada apenas a presença de canais únicos 

que caracterizam o tipo I de Vertucci.  

Alguns métodos como seções macroscópicas, impressões de resina de 

poliéster e diafanizações foram muito utilizados para avaliações morfológicas. 

São métodos que tinham a desvantagem de perdas de estruturas 

impossibilitando a utilização do espécime numa segunda abordagem e são 

também inferiores se comparados, quanto à riqueza de detalhes, que os 

métodos em 3D, tais como, tomografias e microtomografias podem proporcionar.  

Técnicas que exigem a injeção de produtos como as impressões de resina 

de poliéster e silicone de impressão necessitam de alargamento prévio do 
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conduto e em diafanizações há o emprego de ácidos que podem modificar a 

estrutura dentária remanescente. Outra desvantagem da técnica de diafanização 

é a sua sensibilidade à penetração da tinta, pois esta poderia penetrar em 

pequenas ranhuras, e não penetrar em canais devido à presença de barreiras, 

como calcificações e materiais orgânicos (GULABILAVA et al. 2001). 

Para o estudo atual, o método de escolha foi o µCT devido à qualidade 

das imagens obtidas e a possibilidade de se manipular os modelos em 3D 

facilitando a análise de dados, visualização de estruturas e análises dos 

resultados. Além disto, permite manter os espécimes intactos, possibilitando 

assim, a realização de novos estudos sem perda de estruturas dessas amostras 

(RHODES et al. 1999; COTTON et al. 2007; FILHO et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

9. CONCLUSÕES 

 
1) A raiz palatina em todos os espécimes avaliados neste estudo possui 

apenas um único canal da coroa ao ápice, sendo classificados como tipo 

I de Vertucci.  

2) Foram encontrados canais laterais em 25% dos espécimes. Quando 

presentes, há uma predominância na região apical.  

3) Menos de 10% dos espécimes podem ser classificados como retos. 

Houve uma predominância de curvaturas moderadas e severas neste 

estudo, muito em função da análise 3D. 

4) A posição do forame anatômico não foi coincidente ao ápice anatômico 

em quase a sua totalidade.   

5) Foi observado uma frequência considerável da constrição apical, próximo 

a 40%. Porém, a configuração mais frequente foi a paralela, onde foi 

observado a ausência de constrição apical. 
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11. ANEXOS 

 

Quadro 1. Medidas em graus da curvatura dos espécimes nas faces vestibulares e mesiais. 

Espécime Face vestibular Face mesial Classificação da 
curvatura 

01 16 27 Severa 

02 6 0 Reta 

03 17 21 Moderada 

04 26 22 Severa 

05 15 22 Moderada 

06 23 28 Severa 

07 0 0 Reta 

08 15 43 Severa 

09 0 21 Moderada 

10 30 32 Severa 

11 21 17 Moderada 

12 15 24 Moderada 

13 0 26 Severa 

14 27 21 Severa 

15 0 14 Moderada 

16 35 8 Severa 

17 0 25 Severa 

18 0 10 Moderada 

19 0 9 Reta 

20 0 17 Moderada 

21 23 33 Severa 

22 14 29 Severa 

23 23 0 Moderada 

24 15 20 Moderada 

25 0 23 Moderada 

26 0 15 Moderada 

27 7 6 Reta 

28 0 24 Moderada 

29 0 34 Severa 

30 0 26 Severa 

31 7 29 Severa 

32 10 26 Severa 

33 10 26 Severa 

34 5 23 Moderada 

35 0 28 Severa 

36 0 19 Moderada 

37 EXCLUÍDO  EXCLUÍDO - 

38 34 0 Severa 

39 17 26 Severa 

40 11 7 Moderada 

41 7 11 Moderada 

42 5 13 Moderada 
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43 7 17 Moderada 

44 24 0 Moderada 

45 0 7 Reta 

46 31 20 Moderada 

47 14 38 Severa 

48 7 30 Severa 

49 0 25 Severa 

50 0 34 Severa 

51 9 26 Severa 

52 14 35 Severa 

53 16 25 Severa 

54 0 31 Severa 

55 0 30 Severa 

56 6 32 Severa 

57 9 8 Reta 

58 0 22 Moderada 

59 55 16 Severa 

60 21 25 Severa 

61 12 15 Moderada 

62 3 9 Reta 

63 0 23 Moderada 

64 7 22 Moderada 

65 0 22 Moderada 

66 10 32 Severa 

67 0 23 Moderada 

68 14 20 Moderada 

69 24 14 Moderada 

70 0 8 Reta 

71 0 20 Moderada 

72 27 28 Severa 

73 14 27 Severa 

74 22 39 Severa 

75 14 - *DC 7 Moderada 

76 7 6 Reta 

77 0 29 Severa 

78 26 18 Severa 

79 22 16 Moderada 

80 15 16 Moderada 

81 20 24 Moderada 

82 0 15 Moderada 

83 0 23 Moderada 

84 8 17 Moderada 

85 8 35 Severa 

86 16 14 Moderada 

87 0 25 Severa 

88 15 41 Moderada 

89 0 9 Reta 

90 0 11 Moderada 
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91 20 29 Severa 

92 15 22 Moderada 

93 29 34 Severa 

94 30 28 Severa 

95 0 23 Moderada 

96 12 25 Severa 

97 0 35 Severa 

98 16 26 Severa 

99 18 34 Severa 

100 11 25 Severa 

101 12 10 Moderada 

102 0 25 Severa 

103 0 12 Moderada 

104 0 16 Moderada 

105 11 12 Moderada 

106 8 29 Severa 

107 7 31 Severa 

108 12 0 Moderada 

109 35 19 Severa 

110 0 26 Severa 

111 9 21 Moderada 

112 15 33 Severa 

113 4 11 Moderada 

114 19 11 Moderada 

115 18 11 Moderada 

116 18 13 Moderada 

117 0 27 Severa 

118 29 32 - *DC Severa 

119 10 27 Severa 

120 17 30 Severa 

121 0 23 – *DC Moderada 

122 0 33 Severa 

123 10 25 Severa 

124 0 20 Moderada 

125 0 35 Severa 

126 21 16 Moderada 

127 23 0 Moderada 

128 5 15 Moderada 

129 6 16 Moderada 

130 13 18 Moderada 

131 15 10 Moderada 

132 13 21 Moderada 

133 8 35 Severa 

134 0 5 Reta 

135 20 12 Moderada 

136 9 18 Moderada 

137 29 25 Severa 

138 0 0 Reta 
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139 0 22 Moderada 

140 0 13 Moderada 

141 4 23 - *DC Moderada 

142 0 13 Moderada 

143 4 7 Reta 

144 9 14 Moderada 

145 15 30 Severa 

146 0 17 Moderada 

147 33 25 Severa 

148 16 19 Moderada 

149 6 15 Moderada 

150 11 – *DC 32 Severa 

151 23 39 Severa 

152 5 20 Moderada 

153 13 11 Moderada 

154 0 20 Moderada 

155 18 39 Severa 

156 0 21 Moderada 

157 0 25 Severa 

158 23 29 Severa 

159 3 33 Severa 

160 0 10 Moderada 

161 0 19 Moderada 

162 8 13 Moderada 

163 16 21 Moderada 

164 6 18 Moderada 

165 0 9 Reta 

166 0 27 Severa 

167 17 19 - *DC Moderada 

168 18 – *DC 0 Moderada 

169 6 18 Moderada 

170 11 16 Moderada 
 
 (0 a 9 – retas; 10 a 24 – curvaturas moderadas; 25 a 70 – curvaturas severas) 

*DC – Dupla Curvatura 
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