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Resumo

BIAGI, A. B. Avaliação, por meio de microtomografia computadorizada, da
anatomia interna e externa de primeiros pré-molares superiores. 2014, 133p.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
O objetivo do presente estudo foi avaliar a anatomia do sistema de canais
radiculares (SCR) de 72 primeiros pré-molares superiores (32 unirradiculares, 30
birradiculares com sulcos e 10 trirradiculares), por meio de microtomografia
computadorizada (µCT). As amostras foram escaneadas no microtomógrafo
SkyScan 1174 v2, e as imagens geradas foram reconstruídas para análise dos
parâmetros bidimensionais (número, área, circularidade , diâmetro maior e menor,
fator de forma) a 1, 2, 3 mm do forame apical e tridimensionais (volume, área de
superfície, índice de estrutura do modelo - SMI, número e localização de canais
acessórios), bem como avaliação das características anatômicas externas da raiz
(presença, localização, profundidade e extensão do sulco e espessura interna e
externa de dentina) e análise qualitativa dos modelos tridimensionais. Os resultados
mostraram que o número máximo de canais no terço apical foi três. A 1 mm do
forame apical, nos dentes unirradiculares, o diâmetro maior foi, em média, duas
vezes maior que o diâmetro menor. O padrão de circularidade demonstrou forma
circular com tendência ao achatamento dos canais dos dentes unirradiculares e uma
forma mais circular nos canais dos bi e trirradiculares, principalmente nas raízes
palatinas. Os resultados do fator de forma confirmaram a forma mais circular dos
canais em todos os dentes avaliados. Na análise tridimensional, as maiores médias
de volume (14,84±10,78mm³) e área de superfície (83,65±48,26mm²) foram
encontradas nos canais radiculares dos pré-molares unirradiculares, e as menores
médias de volume (3,78±1,61mm³) e área de superfície (25,11±6,17mm²) foram
observadas na raiz disto-vestibular dos primeiros pré-molares superiores
trirradiculares. Os valores de SMI foram semelhantes em todas as raízes nos três
grupos dentais avaliados, evidenciando uma forma tridimensional cônica com
tendência cilíndrica dos canais radiculares. A presença de um canal acessório variou
de 45% a 100% no terço apical e de 15% a 100% no terço médio em todas as raízes
dos grupos dentais avaliados. Na análise radicular externa, foram encontrados 35
sulcos radiculares (23 únicos e 12 duplos), sendo encontrados na face palatina da
raiz vestibular em 100% dos pré-molares superiores birradiculares. A profundidade
do sulco apresentou maior valor médio (0,57±0,27mm) na secção transversal
correspondente à 1mm acima da metade da extensão total do sulco. O teste de
correlação mostrou que nas secções transversais mais cervicais em relação ao
suco, quanto maior a sua profundidade, maior é o achatamento e a ocorrência de
divisão dos canais radiculares. Os modelos tridimensionais evidenciaram a
prevalência da classificação tipo IV de Vertucci. Dessa forma, conclui-se que a µCT
possibilitou o estudo detalhado da anatomia interna e externa do SCR em primeiros
pré-molares superiores uni, bi e trirradiculares.

Abstract

BIAGI, A. B. Evaluation of the external and internal anatomy of maxillary first
premolars, using computed microtomography. 2014, 133p. Dissertação
(Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
The aim of this study was to evaluate the anatomy of the root canal system (RCS) of
72 maxillary first premolars (32 single-rooted, 30 two-rooted with radicular grooves
and 10 three-rooted), using computed microtomography (µTC). The specimens were
scanned with the SkyScan 1174v2 microtomography device and the images were
reconstructed for analysis of two-dimensional parameters (number, area, roundness,
major diameter, minor diameter, and form factor) at 1, 2 and 3 mm of the apical
foramen, and three-dimensional parameters (volume, surface area, structure model
index - SMI, number and location of accessory canals), as well as examination of
external anatomic characteristics of the roots (presence, location, depth and
extension of the grooves, and internal and external dentin thickness) and qualitative
analysis of the three-dimensional models. No more than three canals were found in
the apical third. At 1 mm from the apical foramen in single-rooted teeth, mean values
of the major diameter were twice as higher than those of the minor diameter. The
roundness pattern of the canals revealed a round shape with a tendency to flattening
in the single-rooted premolars, and a shape with more accentuated roundness in the
two- and three-rooted premolars, mainly in the palatal roots. The form factor results
confirmed the more circular shape of all teeth. In the three-dimensional analysis, the
highest values of mean volume (14.84±10.78mm³) and surface area
(83.65±48.26mm²) were found in the canals of the single-rooted premolars, and the
lowest values of mean volume (3,78±1,61mm³) and surface área (25,11±6,17mm²)
were observed in the distobuccal root of the three-rooted premolars. The mean SMI
values were similar in all roots of the three groups of premolars, indicating a tendency
to a 3D cylinder-like geometry of the canals. The presence of one accessory canal
ranged from 45 to 100% in the apical third and 15 to 100% in the middle third in all
evaluated roots. In the examination of the external root surface, 35 radicular grooves
(23 singles and 12 doubles) were found, with prevalence (100%) in the palatal face of
the buccal root in two-rooted premolars. The radicular groove depth presented higher
mean value (0.57±0.27mm) in the cross-section corresponding to 1 mm above the
middle point of the full length of the groove. The correlation test showed that in the
cross-sections more coronal to the groove, the greater the depth, the more
accentuated the flattening and the greater the occurrence of division of the canals
within the root. The analysis of the tree-dimensional models demonstrated the
prevalence of Vertucci’s type IV configuration. In conclusion, the use of µCT provided
a detailed evaluation of the internal and external anatomy of the RCS in singlerooted, two-rooted and three-rooted maxillary first premolars.
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O desconhecimento das variações anatômicas dos canais radiculares pode
influenciar o preparo biomecânico, resultando em áreas não preparadas, o que
compromete o processo de limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares
(SCR) (SCHILDER, 1974; VERTUCCI, 2005; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO,
2011a), e pode levar ao insucesso do tratamento endodôntico.
Em relação à anatomia dos primeiros pré-molares superiores, tem-se
observado baixa incidência destes dentes com canal único (WALKER, 1988;
PECORA et al., 1991; ÇALIŞKAN et al., 1995; WENG et al., 2009; TIAN et al., 2012).
A descrição anatômica mais comumente relatada é de um dente com duas raízes
cônicas e distintas e presença de dois canais (VERTUCCI, 1984; BELLIZZI;
HARTWELL, 1985; ÇALIŞKAN et al., 1995; SERT; BAYIRLY, 2004; CANTATORE;
BERUTTI; CASTELLUCCI, 2009). No entanto, essas raízes podem se apresentar
fusionadas (RELVAS et al., 2013), além da ocorrência de dentes com três raízes
distintas e separadas (SOARES; LEONARDO, 2003; ARISU; ALACAM, 2009;
RELVAS et al., 2013).
CARROTE (2004) afirmou que os primeiros pré-molares superiores são
dentes difíceis de realizar o tratamento endodôntico, uma vez que apresentam
complexo sistema de canais radiculares, variando de raiz única com um canal e um
forame até três raízes, três canais e três forames (CARNS; SKIDMORE, 1973), além
de canais laterais, acessórios, istmos e deltas apicais. Por meio de diafanização,
VERTUCCI (1984) e AWAWDEH; ABDULLAH; AL-QUDAH (2008) estudaram a
anatomia interna de primeiros pré-molares superiores e observaram a existência de
canal único em 3,3 a 30,8% dos dentes, dois canais em 69 a 79,7% dos dentes e a
presença de três canais foi observada em 1,5 a 5% da amostra estudada.
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Em relação à configuração morfológica do sistema de canais radiculares,
VERTUCCI (1984) descreveu e classificou o sistema de canais radiculares de
dentes permanentes humanos em oito tipos morfológicos distintos, considerando o
número de canais e a localização das suas divisões. Posteriormente, outros estudos
acrescentaram novos tipos morfológicos à classificação original (ÇALIŞKAN et al.,
1995; KARTAL; ÖZÇELIK; CIMILLI, 1998; SERT; BAYIRLI, 2004; AWAWDEH;
ABDULLAH; AL-QUDAH, 2008; LEONI et al., 2014). Nos pré-molares superiores, a
configuração tipo IV de VERTUCCI, em que dois canais se estendem da câmara
pulpar ao ápice, é o tipo mais frequentemente relatado (CARNS; SKIDMORE, 1973;
AWAWDEH;

ABDULLAH;

AL-QUDAH,

2008;

CANTATORE;

BERUTTI;

CASTELLUCCI, 2009). Segundo AWAWDEH; ABDULLAH; AL-QUDAH (2008), a
prevalência da configuração tipo IV em pré-molares superiores foi de 79,7%, os
autores observaram ainda duas novas configurações: (1) dois canais partem da
câmara pulpar, e o canal vestibular se divide em dois canais até o ápice; (2) dois
canais que deixam a câmara pulpar, o canal vestibular se divide em dois, que se
juntam novamente no corpo da raiz e, por fim, se separam novamente em dois
canais distintos próximo ao ápice.
Em relação à superfície radicular externa, tem sido relatada, nos pré-molares
superiores, a presença de sulcos no sentido cérvico-apical na raiz vestibular,
principalmente na face palatina (PINHEIRO JÚNIOR et al., 1993; JOSEPH; VARMA;
BHAT, 1996; SIMON et al., 2000; TAMSE; KATZ; PILO, 2000; MATTUELLA et al.,
2005; AL SHARANI et al., 2013; LI; LI; PAN, 2013). A profundidade dos sulcos está
relacionada com o nível de bifurcação dos canais em dentes com raízes fusionadas.
Nesse sentido, nos dentes que apresentam sulcos profundos o nível de bifurcação
tende a ser mais cervical, e quando esse sulco apresenta-se de forma suave, a
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bifurcação ocorre mais apicalmente (PINHEIRO JÚNIOR et al., 1993). Além disso, a
presença de sulcos radiculares é comumente associada à provável existência de
dois canais na raiz vestibular (PINHEIRO JÚNIOR et al., 1993; SIMON et al., 2000).
Características anatômicas importantes como a localização dos sulcos, no
sentido cérvico-apical, a profundidade e outros pontos de referência anatômicos
podem influenciar a terapia endodôntica e posterior reabilitação do elemento dental,
além de, favorecer o desenvolvimento de doenças periodontais (TAMSE; KATZ;
PILO, 2000).
O advento da microtomografia computadorizada (µCT) permitiu o estudo
tridimensional do sistema de canais radiculares (PETERS; LAIB; RÜEGSEGGER,
2000; OI; SAKA; IDE, 2004; KATO; OHNO, 2009; VERSIANI; PÉCORA; SOUSANETO, 2011; HARTMANN et al., 2013; KIM et al., 2013; SOUZA-FLAMINI et al.,
2014; LEONI et al., 2014), sendo considerada como importante método de estudo
sobre a morfologia de diferentes grupos dentais (GRANDE et al., 2008; VERSIANI;
PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012; VERSIANI; SOUSA-NETO; PÉCORA, 2013;
SOUZA-FLAMINI et al., 2014; LEONI et al., 2014), por reproduzir detalhadamente a
anatomia interna e externa de maneira simultânea ou separadamente (RHODES et
al., 1999).
Os resultados fornecidos pela µCT proporcionam novas perspectivas na
evolução dos estudos de anatomia interna e externa, visto que oferecem maior
riqueza de informações, podendo otimizar o planejamento e execução do tratamento
endodôntico.

Proposição
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O objetivo do presente estudo foi avaliar, por meio de microtomografia
computadorizada,

pré-molares

superiores

unirradiculares,

birradiculares

com

presença de sulcos radiculares na face palatina da raiz vestibular e trirradiculares,
em relação à anatomia interna utilizando parâmetros bidimensionais de número,
área, circularidade, diâmetro maior, diâmetro menor e fator de forma; e parâmetros
tridimensionais de volume, área de superfície e Structure Index Model (SMI) do canal
radicular, bem como a classificação do número e localização da divisão dos canais
radiculares; e em relação a anatomia externa, a avaliação da extensão e
profundidade dos sulcos radiculares, espessura interna e externa de dentina e
circularidade.

Material e Método
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Seleção e preparo da amostra

Após aprovação do presente estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (FORPUSP) (anexo 1), foram obtidos, do Banco de dentes humanos da FORP-USP, 72
primeiros pré-molares superiores (PMS) com rizogênese completa e estrutura
radicular hígida, sendo 32 dentes unirradiculares, 30 dentes birradiculares com sulco
na raiz vestibular e 10 dentes trirradiculares, mantidos em solução de timol a 0,1%.
Os dentes foram lavados em água corrente por 24 horas e, em seguida, tiveram sua
superfície radicular externa limpa por meio de raspagem com ultrassom (Profi II
Ceramic, Dabi Atlante Ltda, Ribeirão Preto, SP, Brasil). Após esse procedimento, os
dentes foram mantidos em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 2 horas para
remoção de remanescentes de tecidos pulpares do sistema de canais radiculares.
Estes dentes tiveram seu comprimento medido no longo eixo desde o ápice
radicular até a superfície oclusal da coroa por meio de paquímetro digital (Digimess,
Shiko Precision Gaging Ltd, China).

Escaneamento

Para a obtenção dos dados morfométricos, utilizou-se o microtomógrafo
SkyScan modelo 1174 v.2 (SkyScan, Kontich, Bélgica) (Figura 1A), do Laboratório
de Pesquisa em Endodontia do Departamento de Odontologia Restauradora da
FORP-USP. Esse aparelho é composto por um tubo de raios-X de microfoco com
fonte de alta tensão (50 kV, 800 µA), uma porta amostra com manipulador de
precisão e um detector baseado em uma câmera Charge Coupled Device (CCD) de
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1.3 Mp (1304 x 1024 pixel). Este dispositivo permite o escaneamento de amostras
com até 15 mm de altura usando resolução espacial isotrópica que pode variar de 6
a 30 µm. Todo este sistema está conectado a um computador Dell PrecisionTM
T5500 WorkStation (Dell Inc., São Paulo, SP, Brasil) com sistema operacional
Windows 7 de 64 bits, utilizado no controle, aquisição de dados, reconstrução e
análise dos atributos das imagens.
Antes do procedimento de escaneamento dos espécimes, foram utilizados
recursos de correção geométrica e do campo de aquisição (flat-field correction). Uma
porção de cera (Cera 7, Lyzanda, São Paulo, SP, Brasil) de aproximadamente 1 cm
de altura foi acoplado a um microposicionador metálico que foi firmemente fixado à
mesa giratória (Figura 1B), por meio de um parafuso de controle manual, no interior
da câmara do microtomógrafo. Cada espécime foi individualmente inserido no centro
da cera, o que possibilitou o seu posicionamento de forma perpendicular em relação
à fonte de radiação durante o escaneamento, reduzindo-se assim a possibilidade de
distorção da imagem (Figura 1B).

A

B

Figura 1. (A) Microtomógrafo SkyScan modelo 1174 v.2 (SkyScan, Kontich, Bélgica). (B) Posicão do espécime no interior da
câmara do microtomógrafo.

Após cada dente ser posicionado e o compartimento da câmara do
microtomógrafo fechado, a fonte de raios-X foi acionada por meio do botão de
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energia na barra de ferramentas do Programa de Controle SkyScan 1174 v2 (Figura
2A). Depois do processo de aging, que corresponde ao pré-aquecimento do tubo de
raios - X, no qual a tensão e a corrente sobem suavemente, verificou-se o
posicionamento correto do espécime com auxílio da ferramenta Video Image (Figura
2B) no mesmo programa.

A

B

Figura 2. Barra de ferramentas do Programa de Controle SkyScan 1174 v2. (A) Botão de acionamento de energia. (B) Video
Image.

Após a confirmação do posicionamento do espécime, deu-se início à
aquisição das projeções do espécime em diversas angulações ao longo de uma
rotação de 180º e passos de rotação de grau com tamanho de voxel isotrópico de
22,9 µm, estabelecendo um tempo de escaneamento de aproximadamente 24
minutos por espécime. Durante este procedimento foi utilizado um filtro de 0,5 mm
de alumínio posicionado em frente à fonte de raios-X, o que permitiu alterar a
sensibilidade à radiação policromática.
As projeções bidimensionais das imagens geradas foram arquivadas no
formato Tagged Image File (TIFF). O detalhamento dos parâmetros utilizados na
aquisição das projeções dos espécimes está disposto no Anexo 2.

Reconstrução tridimensional

A etapa seguinte consistiu na reconstrução das secções transversais a partir
das imagens das projeções angulares por meio do algoritmo de reconstrução de
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feixe cônico de Feldkamp modificado, usando o programa NRecon v.1.6.6.0 (BrukermicroCT, Kontich, Bélgica), resultando na completa representação da microestrutura
interna de cada amostra. Sendo assim, foi aplicada uma redução de artefatos em
forma de anel (Ring Artifact) no valor de 5 (escala de 0-20), de endurecimento de
feixe (Beam Hardening) no percentual de 42% (escala de 0 a 100%), de suavização
(Smoothing) no valor de 5 (escala de 0 a 10) e com o histograma de contraste
variando de 0,04 (valor mínimo) a 0,13 (valor máximo). As secções transversais
reconstruídas foram salvas em formato Bitmap (BMP). O detalhamento dos
parâmetros de reconstrução das secções transversais dos espécimes está disposto
no Anexo 3.

Processamento e análise das imagens

Após a reconstrução, realizou-se o processamento e análise das imagens
com auxílio do programa CTAn v.1.13.5.1+ (Bruker microCT, Kontich, Bélgica), o
que consistiu, inicialmente, na utilização de operações matemáticas para alterar
valores dos pixels do canal radicular, em um processo denominado binarização ou
segmentação. Estas operações matemáticas consistiram na elaboração e execução
de uma rotina computacional (macro) com a ferramenta Custom Processing,
utilizando uma sequência de plug-ins, visando padronizar e automatizar o processo
de obtenção de dados.
Neste processo foi possível dividir a imagem em regiões, reconhecendo-as
como objetos independentes uns dos outros e do fundo. Esse processo foi realizado
separadamente para esmalte, dentina e canal radicular.
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A seguir, por meio do plug-in Individual Object Analysis (2D space), foram
obtidos dados referentes aos parâmetros bidimensionais de número, área (mm²),
circularidade, diâmetro maior (mm), diâmetro menor (mm) e fator de forma (FF), dos
canais radiculares nas secções transversais a 1, 2 e 3 mm do forame apical. O fator
de forma é calculado pela equação

, onde 'A' e 'P' são a área e perímetro

do objeto, respectivamente. O alongamento do objeto analisado resulta em menores
valores do fator de forma, que variam de 0 a 1. A circularidade ou roundness (R) de

um objeto bidimensional é definida pela fórmula

em que A e d

correspondem à área e ao diâmetro do objeto, respectivamente. Os valores de
circularidade variam de 0 a 1, sendo que “0” corresponde a uma reta e “1” a um
círculo perfeito (Figura 3).

0

1

Figura 3. Representação esquemática do parâmetro de circularidade.

Em seguida, por meio do plug-in 3D analysis, foi possível obter a análise
quantitativa tridimensional do volume (mm³), área de superfície (mm²) e Structure
Index Model (SMI) considerando-se o canal radicular como um todo desde a junção
cemento-esmalte (JCE) até o forame apical. O SMI envolve a mensuração da
convexidade de superfície de um sólido. Seus valores variam de 0 a 4, sendo que os
valores 0, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a um plano, um cilindro e a uma
esfera regulares (Figura 4).
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A

B

C

Figura 4 -Representação esquemática do parametro de SMI. (A) representa um plano e corresponde ao valor 0. (B) representa
um cilindro e corresponde ao valor 3. (C) representa uma esfera e corresponde ao valor 4.

De forma complementar, no programa CTAn v.1.13.5.1+ (Bruker microCT,
Kontich, Bélgica), gerou-se modelos tridimensionais dos espécimes por meio do
algoritmo double time cubes, no formato P3G e, a partir do programa CTVol v.2.2.3.0
(Bruker-microCT, Kontich, Bélgica), foi feita a visualização realista dos modelos
tridimensionais para a análise qualitativa da anatomia externa com a observação das
diferentes extensões e profundidades dos sulcos radiculares dos segundos prémolares e interna com observação dos diferentes tipos morfológicos dos canais
radiculares, que tiveram sua configuração classificada de acordo com o tradicional
sistema de classificação de Vertucci e com as classificações adicionais
apresentadas na literatura. ÇALIŞKAN et al. (1995) descreveram 2 classes
adicionais de configuração do SCR. Em 1998, KARTAL et al. descreveram uma nova
configuração. Posteriromente, SERT, BAYIRLI (2004) identificaram e descreveram
14 novos tipos morfológicos. Atualmente, LEONI et al. (2013) descreveram mais 8
novos tipos de configuaração do SCR.
A classificação de Vertucci (1984) se baseia no número e divisão dos canais
sendo que: Tipo I - Um único canal se estende da câmara pulpar até o ápice; Tipo II
- Dois canais deixam a câmara pulpar e se juntam próximo ao ápice para formar um
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único canal; Tipo III - Um único canal deixa a câmara pulpar, divide em dois dentro
da raiz, e então se fundem para terminar como um canal; Tipo IV - Dois separados e
distintos canais estendem da câmara pulpar até o ápice; Tipo V - Um único canal
deixa a câmara pulpar e divide em dois separados e distintos canais com forames
apicais separados; Tipo VI - Dois separados canais deixam a câmara pulpar,
fundem-se no corpo da raiz, e se divide novamente próximo ao ápice para terminar
como dois distintos canais; Tipo VII - Um único canal deixa a câmara pulpar, divide e
então se fundem no corpo da raiz, e finalmente redivide em dois distintos canais
próximo ao ápice; Tipo VIII - Três separados e distintos canais se estendem desde a
câmara pulpar até o ápice (Figura 5).

Figura 5. Representação esquemática dos tipos de canais radiculares segundo classificação de Vertucci (1984).
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O número e localização (terço apical, médio e cervical) dos canais acessórios
e deltas apicais, foram avaliados através de cortes contínuos no plano transversal a
partir das imagens reconstruídas no programa DataViewer v.1.5.0 64-bit (BrukermicroCT, Kontich, Bélgica).
Através do programa CTVol v.2.2.3.0 (Bruker-microCT, Kontich, Bélgica), foi
feita a visualização da anatomia externa demonstrando diferentes localizações e
número de forames apicais por toda extensão do terço apical da raiz dos prémolares superiores.

Análise do sulco radicular e espessura de dentina

A avaliação inicial dos sulcos radiculares foi feita por meio de inspeção a olho
nú, sendo anotados os seguintes aspectos:
a) Presença e número de sulcos rasos e profundos;
b) Face da raiz onde estão presentes os sulcos;

A avaliação microtomográfica da superfície radicular foi realizada através do
programa CTAn v.1.13.5.1+ (Bruker microCT, Kontich, Bélgica) sendo feita a
mensuração da extensão e profundidade do sulco mais expressivo nas diferentes
raízes, bem como a espessura de dentina medida do fundo do sulco até o lúmen do
canal (espessura interna) e a do lado oposto a este ponto (espessura externa)
(Figura 6) através da ferramenta Measure Tool. Ainda, com auxílio do programa
CTAn v.1.13.5.1+ (Bruker microCT, Kontich, Bélgica), o parâmetro de circularidade
foi analisado. Estas medidas de profundidade, espessura e circularidade foram
realizadas na superfície radicular em 5 secções transversais pré-estabelecidas a
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partir da secção transversal correspondente a metade da extensão do sulco radicular
(M): 2 mm acima da secção central (M + 2); 1 mm acima da secção central (M + 1);
na secção central (M); 2 mm abaixo da secção central (M – 2); 1 mm abaixo da
secção central (M – 1) (Figura 6).

A

C

Figura 6. Mensuração da profundidade do sulco (A), espessura interna (B) e espessura externa de dentinada (C) da raiz.

Ainda com o auxílio do programa CTAn v.1.13.5.1+ (Bruker microCT, Kontich,
Bélgica), foi realizada a mensuração da extensão entre diferentes pontos
anatômicos de referência: comprimentos da Junção Cemento Esmalte (JCE) até a
Secção Cervical do Sulco (SCS), da Secção Cervical do Sulco à Secção Apical do
Sulco (SAS), da Secção Apical do Sulco à Secção do Forame (SF), da Junção
Cemento Esmalte à Secção do Forame, e da Junção Cemento Esmalte à secção
transversal central do sulco (M) (Figura 7).
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Figura 7. Pontos anatômicos de referência: Junção Cemento Esmalte (JCE), Secção Cervical do Sulco
(SCS), Secção Apical do Sulco (SAS), Secção do Forame (SF), Secção transversal correspondente à
metade da extensão do sulco radicular (M), 2 mm acima da secção central (M + 2), 1 mm acima da secção
central (M + 1), na secção central (M), 2 mm abaixo da secção central (M – 2), 1 mm abaixo da secção
central (M – 1).

Análise estatística

A análise estatística foi realizada com auxílio do programa GraphPad InStat
versão 3.06, 32 bit for Windows (GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, USA). Os
dados de cada parâmetro avaliado foram submetidos ao teste estatístico
Kolmogorov-Smirnov com o objetivo de verificar a distribuição amostral. O nível de
significância foi estabelecido em 5% (p<0,05). Considerando-se a distribuição normal
dos resultados, aplicou-se o teste paramétrico de análise de variância (One-Way
ANOVA) e teste post hoc de Tukey para comparação entre os grupos e entre os
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milímetros avaliados no mesmo grupo. O teste de correlação de Spearman foi
aplicado para avaliar a relação entre as variáveis circularidade, número de canais e
profundidade do sulco.

Resultados
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Comprimento médio dos dentes

O comprimento médio dos primeiros pré-molares superiores unirradiculares
(n= 30) foi de 22,00 ± 1,38 mm, nos birradiculares (n = 30) foi de 21,98 ± 1,48mm, e
dos trirradiculares (n = 10) foi de 22,303 ± 0,921 mm, conforme na observado Tabela
I.

Tabela I. Comprimento médio dos dentes (mm).

Comprimento Médio (mm)

Média ± DP

Unirradiculares

Birradiculares

Trirradiculares

n = 30

n = 30

n = 10

22,00 ± 1,38

21,98 ± 1,48

22,30 ± 0,92

Avaliação bidimensional

A Tabela II mostra o número de canais encontrados nos 3 milímetros apicais
dos espécimes avaliados. O número máximo de canais encontrados foi 3, sendo que
a 1 mm do forame apical foi prevalente a presença de um canal para os três grupos
de primeiros pré-molares superiores analisados. Apenas um canal também foi
encontrado em 100% das raízes dos pré-molares trirradiculares.

RV: raiz vestibular; RP: raiz palatina; RMV: raiz mésio-vestibular; RDV: raiz disto-vestibular.

Tabela II. Número e distribuição da frequência (n) dos canais radiculares localizados a 1, 2 e 3 mm do forame apical dos primeiros prémolares superiores unirradiculares, birradiculares e trirradiculares.
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A análise morfométrica bidimensional destes canais revelou que a área dos
canais radiculares aumentou gradualmente a cada milímetro apical que se distanciou
do ápice, com exceção da raiz palatina dos trirradiculares, que diminuiu do segundo
para o terceiro milímetro avaliado (Tabela III).
A circularidade variou entre 0,53 ± 0,23 (valor mínimo) e 0,58 ± 0,19 (valor
máximo) nos canais dos unirradiculares. Nos birradiculares, o valor variou entre 0,60
± 0,18 e 0,63 ± 0,15 nos canais da raiz vestibular e entre 0,74 ± 0,08 e 0,78 ±0,09
nos canais da raiz palatina. No grupo dos trirradiculares este descritivo de forma
variou entre 0,68 ± 0,23 e 0,79 ± 0,09 nos canais da raiz mésio-vestibular e entre
0,68 ± 0,22 e 0,73 ± 0,15 nos canais da raiz disto-vestibular e entre 0,76 ± 0,07 e
0,80 ± 0,05 nos canais da raiz palatina. Estes valores demonstram uma forma
levemente achatada com tendência circular dos canais dos unirradiculares e canais
da raiz vestibular dos birradiculares e uma forma mais circular nos canais das raízes
palatinas dos dentes bi e em todos os canais dos dentes trirradiculares (Tabela III).
Em relação aos diâmetros, nos pré-molares unirradiculares, o diâmetro maior
foi, em média, duas vezes maior que o diâmetro menor sendo que a 1 mm do forame
apical estes canais apresentaram valores de média de 0,57 mm para o diâmetro
maior e de 0,30 mm para o diâmetro menor. Houve aumento de aproximadamente
58% do diâmetro maior e de 36% do diâmetro menor nos 3 milímetros apicais
avaliados. Nos pré-molares birradiculares, na raiz vestibular a 1 mm do forame
apical os canais apresentaram valores de média de 0,39mm para o diâmetro maior e
0,35mm para o diâmetro menor, já na raiz palatina foi de 0,45 mm e de 0,34 mm,
respectivamente. Houve aumento de 74% do diâmetro maior e de 14% do diâmetro
menor dos canais nos 3 milímetros apicais avaliados na raiz vestibular, enquanto
que na raiz palatina esse aumento foi de 35% e 55%, respectivamente (Tabela III).
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No grupo dos pré-molares trirradiculares, na raiz mésio-vestibular a 1 mm do forame
apical os canais apresentaram valores de média de 0,29mm para o diâmetro maior e
0,24mm para o diâmetro menor, na raiz disto-vestibular esse valor foi de 0,26mm e
0,18mm, e na raiz palatina esse valor foi de 0,34 mm e de 0,27 mm,
respectivamente. Houve aumento de 17% do diâmetro maior e 16% do diâmetro
menor nos 3 milímetros apicais avaliados dos canais na raiz mésio-vestibular, na raiz
disto-vestibular, 23% e 27%, e na raiz palatina 23% e 33%, respectivamente (Tabela
III).
O fator de forma variou entre 0,69 ± 0,19 (valor mínimo) e 0,76 ± 0,16 (valor
máximo) nos canais dos pré-molares unirradiculares. Nos pré-molares birradiculares
esse valor variou de 0,77 ± 0,16 e 0,81 ± 0,10 na raiz vestibular e de 0,58 ± 0,11 e
0,88 ± 0,02 nos canais da raiz palatina. Nos trirradiculares esse descritivo de forma
variou entre 0,68 ± 0,23 e 0,89 ± 0,04 nos canais da raiz mésio-vestibular, entre 0,82
± 0,18 e 0,88 ± 0,08 nos canais da raiz disto-vestibular e entre 0,86 ± 0,07 e 0,88 ±
0,01 nos canais da raiz palatina. Os resultados deste descritivo reafirmam uma
forma mais circular dos canais de pré-molares superiores sem presença de muitos
achatamentos (Tabela III).
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Tabela III. Análise morfométrica bidimensional de área, circularidade, maior diâmetro, menor diâmetro e fator de forma (média
± desvio padrão).

Distância
do Forame

Área
(mm²)

Circularidade

Maior
Diâmetro
(mm)

Menor
Diâmetro
(mm)

Fator de
Forma
(mm)

1mm
2mm
3mm

0,15 ± 0,12a
0,24 ± 0,19b,c
0,30 ± 0,24c

0,58 ± 0,19
0,54 ± 0,21
0,53 ± 0,23

0,57 ± 0,37a
0,72 ± 0,41a,c
0,9 ± 0,53b,c

0,3 ± 0,11a
0,35 ± 0,12a,c
0,41 ± 0,15b,c

0,76 ± 0,16
0,71 ± 0,18
0,69 ± 0,19

0,12 ± 0,15a
0,16 ± 0,15a,c
0,25 ± 0,14b,c

A

0,63 ± 0,15
0,60 ± 0,18A
0,63 ± 0,18A

a

0,39 ± 0,18
0,53 ± 0,32a,c
0,68 ± 0,31b,c

aA

V

1mm
2mm
3mm

0,35 ± 0,09
0,31 ± 0,13aA
0,40 ± 0,12bA

0,81 ± 0,10
0,77 ± 0,16A
0,78 ± 0,14A

P

1mm
2mm
3mm

0,12 ± 0,08a
0,16 ± 0,11a,c
0,24 ± 0,16b,c

0,74 ± 0,08B
0,78 ± 0,09B
0,78 ± 0,06B

0,45 ± 0,19a
0,48 ± 0,17a
0,61 ± 0,23b

0,34 ± 0,10aB
0,39 ± 0,13aB
0,53 ± 0,19bB

0,58 ± 0,11B
0,88 ± 0,02B
0,86 ± 0,12B

MV

1mm
2mm
3mm

0,05 ± 0,02
0,06 ± 0,03
0,07 ± 0,05

0,79 ± 0,09
0,78 ± 0,06
0,68 ± 0,23

0,29 ± 0,07
0,29 ± 0,10
0,34 ± 0,11

0,24 ± 0,05
0,25 ± 0,06
0,28 ± 0,07

0,79 ± 0,90
0,78 ± 0,04
0,68 ± 0,23

DV

1mm
2mm
3mm

0,04 ± 0,03
0,04 ± 0,03
0,06 ± 0,05

0,73 ± 0,15
0,68 ± 0,22
0,70 ± 0,16

0,26 ± 0,14
0,31 ± 0,15
0,32 ± 0,17

0,18 ± 0,07A
0,20 ± 0,05A
0,23 ± 0,06A

0,88 ± 0,08
0,82 ± 0,18
0,86 ± 0,06

P

1mm
2mm
3mm

0,07 ± 0,04
0,18 ± 0,25
0,12 ± 0,10

0,76 ± 0,07
0,8 ± 0,08
0,8 ± 0,05

0,34 ± 0,09
0,38 ± 0,11
0,42 ± 0,12

0,27 ± 0,09B
0,34 ± 0,10B
0,36 ± 0,13B

0,87 ± 0,03
0,86 ± 0,07
0,88 ± 0,01

TRIRRADICULARES

BIRRADICULARES

UNIRRADICULARES

Raízes

RV: vestibular; RP: palatina; RMV: mésio-vestibular; RDV: disto-vestibular.
Letras Maiúsculas: diferença entre raízes no mesmo milímetro.
Letras Minúsculas: diferença entre milímetro do mesmo parâmetro.

A
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Avaliação tridimensional

A análise morfométrica dos modelos tridimensionais mostrou que a média do
volume foi de 14,84 ± 10,78 mm³ para os canais dos pré-molares unirradiculares, de
4,96 ± 2,64 mm³ para os canais da raiz vestibular e 4,79 ± 2,18 mm³ para os canais
da raiz palatina dos birradiculares, e 1,46 ± 0,12 mm3 para os canais da raiz mésiovestibular, de 1,05 ± 1,61 mm³ para os canais da raiz disto-vestibular e 3,78 ± 1,61
mm³ para os canais da raiz palatina dos trirradiculares, sendo que a raiz palatina
apresentou valor de média estatisticamente maior neste grupo (p<0,05). A média da
área de superfície foi de 83,65 ± 48,26 mm³ para os canais de pré-molares
unirradiculares, de 30,63 ± 13,38 mm³ para os canais da raiz vestibular e 27,16 ±
8,58 mm³ para os canais da raiz palatina dos pré-molares birradiculares, e 13,18 ±
6,25 mm3 para os canais da raiz mésio-vestibular, de 10,76 ± 5,66 mm³ para os
canais da raiz disto-vestibular e 25,11 ± 6,17 mm³ para os canais da raiz palatina
dos pré-molares trirradiculares sendo que a raiz palatina apresentou valor de média
estatisticamente maior neste grupo (p<0,05). O SMI apresentou valores de média
estatisticamente semelhantes (p>0,0) sendo de 2,31 ± 1,19 para os canais de prémolares unirradiculares; de 2,79 ± 0,28 para os canais da raiz vestibular e 2,90 ±
0,31 mm³ para os canais da raiz palatina dos birradiculares, e de 2,88 ± 0,24 mm3
para os canais da raiz mésio-vestibular, de 2,80 ± 0,37 mm³ para os canais da raiz
disto-vestibular e 3,06 ± 0,16 mm³ para os canais da raiz palatina dos trirradiculares
(Tabela IV).
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Tabela IV. Análise morfométrica tridimensional de volume (mm³), área de superfície (mm²) e SMI.

Volume
(mm³)

Área de Superfície
(mm²)

SMI

14,84 ± 10,78

83,65 ± 48,26

2,31 ± 1,19

RV

4,96 ± 2,64

30,63 ± 13,38

2,79 ± 0,28

RP

4,79 ± 2,18

27,16 ± 8,58

2,90 ± 0,31

RMV

1,46 ± 0,12a

13,18 ± 6,25a

2,88 ± 0,24

RDV

1,05 ± 1,06a

10,76 ± 5,66a

2,8 ± 0,37

RP

3,78 ± 1,61b

25,11 ± 6,17b

3,06 ± 0,16

TRIRRADICULARES

BIRRADICULARES

UNIRRADICULARES

Amostra

RV: vestibular; RP: palatina; RMV: mésio-vestibular; RDV: disto-vestibular.
Letras diferentes significam diferença estatística entre linhas do mesmo parâmetro avaliado. (Teste Kruskal-Walis para
amostras independentes – p < 0,05).

Análise Qualitativa

Os

modelos

tridimensionais

evidenciaram

que

93,75%

dos

dentes

unirradiculares, 96,67% dos birrradiculares e 100% dos trirradiculares puderam ser
classificados de acordo com a classificação tradicional de Vertucci (1984). A
configuração morfológica do tipo I foi a mais prevalente tanto nos canais dos prémolares unirradiculares (34,37%), como nos canais dos birradiculares (76,67% na
raiz vestibular e em 100% dos na raiz palatina), sendo também o único tipo
morfológico encontrado nos canais das três raízes dos trirradiculares.
Em 6,25% dos dentes unirradiculares foi encontrada uma variação da
configuração Tipo VII de Vertucci (1-2-1-2-1) (LEONI et al., 2013) (Figura 8).

Figura 8. Distribuição percentual de frequência (n) da configuração morfológica do sistema de canais radiculares em primeiros pré-molares superiores uni, bi e trirradiculares, segundo a
classificação de Vertucci. (A) tipo I (canal único da câmara pulpar ao ápice). (B) tipo II (configuração 2-1: dois canais deixam a câmara pulpar e se fundem no ápice. (C) tipo III (configuração
1-2-1: um canal sai da câmara pulpar, dividindo-se em dois e se fundindo novamente em apenas um canal). (D) tipo IV (dois canais separados da câmara pulpar até o ápice. (E) tipo V
(configuração 1-2: um único canal deixa da câmara pulpar e se divide em dois separados e distintos canais com forames apicais separados). (F) tipo VI (configuração 2-1-2: dois canais
distintos deixam a câmara pulpar, se fundem no corpo da raiz e se dividem próximo ao ápice, com dois forames distintos. (G) variação do tipo VII (configuração 1-2-1-2-1: Neste caso, um
único canal deixa a câmara pulpar, se divide em dois e em seguida se fundem no corpo da raiz, voltam a se dividir em dois canais distintos, e finalmente se fundem em um canal com forame
único.
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Em um único espécime observou-se uma configuração anatômica da
superfície radicular atípica em que a raiz mésio-vestibular encontrava-se
completamente fusionada com a raiz palatina, o que nos fez classifica-lo como prémolar birradicular (Figura 9).

Figura 9. Variação anatômica radicular de pré-molar superior birradicular, mostrando a fusão completa da raiz
mésio-vestibular com a raiz palatina.

Podemos observar na figura 10 as diferentes configurações morfológicas dos
canais radiculares nos primeiros pré-molares superiores uni, bi e trirradiculares.
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A

B

C

Figura 10. Diferentes configurações morfológicas de pré molares superiores unirradiculares (A),
birradiculares (B), e trirradiculares (C).

Na figura 11 podemos observar a relação entre a anatomia interna e externa
de primeiros pré-molares superiores, numa visão proximal (A), uma visão proximal
em transparência (B) e uma visão apical (C). No dente unirradicular podemos
observar raiz achatada resultando em um único canal achatado. No birradicular notase presença de raiz vestibular achatada com presença de sulco resultando em canal
vestibular bastante achatado. No trirradicular pode-se observar raízes cônicas que
resultam em canais mais cônicos.
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A

B

C

Figura 11. Relação anatomia interna e externa dos primeiros pré-molares superiores. (A) Visão proximal. (B) Visão
Proximal em transparência. (C) Visão apical.

A avaliação dos canais acessórios mostrou que a presença destes canais
variou de um a cinco canais que foram observados nos terços apical e médio em
75% dos dentes unirradiculares, em 66,67% na raiz vestibular e 60% da raiz palatina
dos birradiculares e em 20% da raiz mésio-vestibular, 10% da raiz disto-vestibular e
20% da raiz palatina dos trirradiculares. A maior frequência de canais acessórios
ocorreu nos dentes unirradiculares, sendo predominante um único canal acessório
tanto no terço apical quanto no médio em todos os grupos avaliados (Tabela V).

RV: raiz vestibular; RP: raiz palatina; RMV: raiz mésio-vestibular; RDV: raiz disto-vestibular.

Tabela V. Frequência de canais acessórios (n) nos terços apical e médio de primeiro pré-molares superiores uni, bi e trirradiculares avaliados no exame microtomográfico.
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Deltas apicais foram observados em 3,12 % dos pré-molares unirradiculares e
em 3,33% dos birradiculares. Essa complexidade anatômica da região apical pode
ser observada internamente na Figura 12, que mostra a diversidade da localização e
o número de deltas apicais e, externamente, a Figura 13 evidencia diferentes
localizações dos vários forames apicais.

Figura 12. Anatomia interna apical, em que se pode observar a complexidade da região com deltas apicais nos prémolares superiores.
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Figura 13. Anatomia externa apical demonstrando diferentes localizações e número de
forames apicais por toda extensão do terço apical da raiz de pré-molares superiores (setas).

Avaliação morfológica radicular externa

Ao avaliar a anatomia radicular externa dos primeiros pré-molares superiores
birradiculares, foram encontrados 35 sulcos na raiz vestibular (únicos e duplos). A
face palatina apresentou sulco em 100% das raízes vestibulares, sendo sulcos
únicos em 86,67% (Tabela VI).

Tabela VI. Número e distribuição dos sulcos radiculares nos primeiros pré-molares superiores birradiculares observados a
olho nú.

SULCOS RADICULARES
Localização

Sulco (n)

Sulco Único

Sulco Duplo

Vestibular
Palatina

9
26

3
20

6
6
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A profundidade de sulco na secção correspondente a metade da extensão
total do sulco (M) foi de 0,54 ± 0,26 mm sendo que o menor valor encontrado nesta
análise foi de 0,33 ± 0,21 mm (p<0,05) na secção mais apical do sulco (M – 2). A
espessura de dentina na face interna e externa da raiz vestibular na região dos
sulcos radiculares decresceu no sentido coroa-ápice sendo que a espessura interna
apresentou valor mínimo de 1,02 ± 0,30 mm e a espessura externa apresentou valor
máximo de 1,26 ± 0,24 mm. Os valores de média do descritivo de circularidade dos
canais analisados na região do sulco mostrou presença de canais levemente
achatados com tendência a uma forma mais circular (Tabela VII).

Tabela VII. Análise dos sulcos radiculares nas raízes vestibulares de primeiros pré-molares superiores birradiculares.

Sulcos
Medidas
do Sulco

Raiz
Vestibular

Raízes
Espessura
Interna
1,22 ± 0,29 a
1,10 ± 0,32a
1,06 ± 0,34a
1,04 ± 0,32 a

Espessura
Externa
1,26 ± 0,24c
1,21 ± 0,28bc
1,14 ± 0,21abc
1,07 ± 0,22ab

Circularidade

M+2
M+1
M
M-1

Profundidade
do Sulco
0,55 ± 0,30b
0,57 ± 0,27b
0,54 ± 0,26b
0,44 ± 0,22ab

M-2

0,33 ± 0,21a

1,02 ± 0,30a

1,01 ± 0,27a

0,59 ± 0,19 a

0,61 ± 0,20a
0,59 ± 0,18 a
0,59 ± 0,18 a
0,58 ± 0,19 a

Letras diferentes significam diferença estatística entre linhas do mesmo parâmetro avaliado. (Teste TUKEY para amostras
independentes – p < 0,05).

O teste de correlação de Spearman entre o número de canais e circularidade
mostrou, de uma forma geral, uma correlação negativa fraca entre estes dois fatores
principalmente na secção transversal correspondente a metade do sulco que se
apresentou quase nula (r=0,007) (Figura 15). Em relação à correlação de Spearman
entre circularidade e profundidade de sulco, foi verificada uma correlação negativa
fraca considerando todas as secções transversais, porém, nas secções transversais
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mais cervicais em relação ao sulco (M+1 e M+2) a correlação foi negativa e
moderada mostrando uma tendência de que quanto maior a profundidade de sulco
mais achatados se apresentam os canais radiculares (Figura 16). Na figura 17
encontram-se os dados referentes à análise de correlação linear entre profundidade
de sulco e número de canais, na qual podemos observar uma correlação positiva
forte tanto considerando todas as secções transversais analisadas (r=0,68) como
também nas secções analisadas individualmente.
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Figura 15. Correlação de Pearson entre circularidade e número de canais considerando todas as secções transversais
analisadas (A), na secção correspondente a M - 2 (B), na secção correspondente a M – 1 (C), na secção
correspondente a M (D), na secção correspondente a M + 1 (E) e na secção correspondente a M + 2 (F).
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Figura 16. Correlação de Pearson entre circularidade e profundidade de sulco considerando todas as secções
transversais analisadas (A), na secção correspondente a M - 2 (B), na secção correspondente a M – 1 (C), na secção
correspondente a M (D), na secção correspondente a M + 1 (E) e na secção correspondente a M + 2 (F).
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Figura 17. Correlação de Pearson entre profundidade de sulco e número de canais considerando todas as secções
transversais analisadas (A), na secção correspondente a M - 2 (B), na secção correspondente a M – 1 (C), na secção
correspondente a M (D), na secção correspondente a M + 1 (E) e na secção correspondente a M + 2 (F).
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A média do comprimento da junção cemento-esmalte (JCE) à secção
transversal do sulco (SCS) foi de 3,41 ± 1,49 mm. A média do comprimento do sulco
desde a SCS à secção apical do sulco (SAS) foi de 6,19 ± 1,96 mm. A média do
comprimento da SAS à secção do forame (SF) foi de 8,38 ± 1,34 mm. A média do
comprimento das raízes, que corresponde da JCE à SF foi de 11,79 ± 1,38 mm. A
média do comprimento da JCE à secção transversal correspondente ao meio do
sulco (M) é de 6,51 ± 1,16 mm. Todos esses resultados corresponde aos pré-

3,41 ± 1,49

6,51 ± 1,16

11,79 ± 1,38

6,19 ± 1,96

8,38 ± 1,34

molares birradiculares com sulco na raiz vestibular (Figura 18).

Figura 18. Reconstrução tridimensional mostrando a média das distâncias (±DP) da JCE à SCS, da SCS à SAS, da SAS
à SF, da JCE à SF e da JCE à M, em milímetros, em primeiros pré-molares superiores birradiculares.
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Diversos métodos têm sido aplicados nos estudos in vitro de anatomia dental
interna e externa, tais como réplicas de resina em moldes de poliéster (CARNS;
SKIDMORE, 1973; MELTON; KRELL; FULLER, 1991), técnicas radiográficas
(PINEDA; KUTTLER, 1972; MOSHFEGHI et al., 2013), diafanização (VERTUCCI,
1984; PÉCORA et al., 1991; PINHEIRO JÚNIOR et al., 1993; WENG et al., 2009) e
secções seriadas (WEINE et al., 1969; TAMSE; KATZ; PILO, 2000), sendo alguns
destes métodos destrutivos que produzem alterações irreversíveis nos espécimes.
Com o surgimento da µTC, os estudos de anatomia dental têm sido realizados
de maneira mais detalhada, uma vez que esta técnica permite gerar imagens de alta
resolução da estrutura dental interna e cortes da superfície em qualquer orientação,
possibilitando rotação de 360º do espécime, com observação das características
morfológicas nos seus mais diversos ângulos, bem como a inclinação e
magnificação das áreas de interesse. Além disso, como pode ser observado nas
figuras deste estudo, é possível alterar cor, luz e textura dos tecidos dentais,
permitindo melhor visualização e entendimento da anatomia dental interna e externa
(PLOTINO et al., 2006; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012).
A µTC é uma técnica não invasiva e não destrutiva (VERSIANI; PÉCORA;
SOUSA-NETO, 2011; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2012; LI; LI; PAN, 2013;
VERSIANI; SOUSA-NETO; PÉCORA, 2013; LEONI et al., 2014), que possibilita a
análise dos canais radiculares antes, durante e após o tratamento endodôntico
(PLOTINO et al., 2006; VERSIANI; PÉCORA; SOUSA-NETO, 2011; VERSIANI;
SOUSA-NETO; PÉCORA, 2013). Os algoritmos usados nesse método permitem a
analise bi e tridimensional, que antes era impossível pelos métodos de
descalcificação e cortes transversais (MILANEZI DE ALMEIDA et al., 2013; SOUZAFLAMINI et al., 2014; LEONI et al., 2014), permitindo que as informações obtidas em
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laboratório contribuam com o planejamento e determinação de protocolos clínicos,
sendo estes dados quantitativos um diferencial importante do presente estudo em
relação aos demais estudos de anatomia de pré-molares superiores.
Diversos trabalhos analisaram a morfologia dos canais radiculares em dentes
permanentes (VERTUCCI, 1984; ÇALISKAN et al., 1995; SERT; BAYIRLI, 2004;
CARROTE, 2004; WENG et al., 2009) e evidenciaram que seu número e forma
podem variar em razão do grupo de dentes estudado, de características pessoais, e
ainda, em função do grupo racial (PÉCORA et al., 1991).
O presente estudo avaliou, por meio de µCT, canais radiculares dos primeiros
pré-molares superiores em relação aos parâmetros bidimensionais de número, área,
circularidade, diâmetro maior e menor e fator de forma a 1, 2 e 3 mm do forame
apical; e parâmetros tridimensionais de volume, área de superfície, índice de
estrutura do modelo e localização de canais acessórios, bem como características
anatômicas externas como presença, localização, profundidade, extensão dos
sulcos radiculares, espessura interna e externa de dentina e circularidade dos canais
correspondente às secções transversais avaliadas em relação aos sulcos
radiculares, considerando primeiros pré-molares superiores trirradiculares (n = 10)
em comparação aos unirradiculares (n = 32) e birradiculares com sulco (n = 30). A
literatura evidencia que os primeiros pré-molares superiores podem apresentar uma
raiz variando de 40 a 66% dos casos, duas raízes de 33 a 56,7% e três raízes de 1 a
3,3% (PÉCORA et al., 1991; CHAPARRO et al., 1999; TIAN et al., 2012), utilizando
diferentes métodos de avaliação, tais como tomografia computadorizada cone-beam
(CBCT), diafanização e cortes transversais (PÉCORA et al., 1991; CHAPARRO et
al., 1999; TIAN et al., 2012). Dessa forma, pode-se afirmar que, de acordo com a
literatura, a prevalência de primeiros pré-molares superiores trirradiculares na arcada
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dentária humana é baixa (PINEDA; KUTTLER, 1972; KEREKES; TRONSTAD, 1977;
PÉCORA et al., 1991; CHAPARRO et al., 1999; TIAN et al., 2012).
As análises quantitativas dos parâmetros bidimensionais, avaliados neste
estudo, mostraram que, em relação à circularidade, os canais dos primeiros prémolares superiores unirradiculares apresentaram forma levemente achatada com
tendência circular. Nos primeiros pré-molares superiores birradiculares, esse
parâmetro mostrou que a raiz palatina apresentou canais radiculares mais circulares
quando comparados com os canais da raiz vestibular. Já nos primeiros pré-molares
superiores trirradiculares, este descritivo de forma variou de 0,68 a 0,80,
evidenciando forma mais circular dos canais radiculares em todas as raízes. A
importância da anatomia dos canais radiculares tem sido registrada por diversos
estudos, que demonstram que as variações na geometria do canal parece ter grande
influência na efetividade da limpeza e modelagem, independentemente das técnicas
de preparo biomecânico utilizadas (PAQUE; GANAHL; PETERS, 2009; DE-DEUS et
al., 2010; TAHA et al., 2010; BÜRKLEIN et al., 2012; DE-DEUS, 2012; VERSIANI;
PÉCORA; SOUSA-NETO, 2013). Dessa forma, a tendência ao achatamento dos
canais radiculares pode dificultar o preparo biomecânico e a efetiva limpeza com
instrumentos manuais e rotatórios e, consequentemente, sua obturação (MILANEZI
DE ALMEIDA et al., 2013).
Os valores do diâmetro maior dos canais radiculares a 1 mm do forame apical
nos primeiros pré-molares superiores unirradiculares foram, em média, duas vezes
maiores que o diâmetro menor, o que difere dos dados de MILANEZI DE ALMEIDA
et al. (2013) que, ao estudar canais achatados, observaram que o menor diâmetro
manteve valores constantes nos três milímetros avaliados, enquanto que o diâmetro
maior diminuiu progressivamente em direção ao terço apical. Entretanto, nos
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primeiros pré-molares superiores bi e trirradiculares, os valores de diâmetro maior e
menor apresentaram-se mais constantes entre os milímetros avaliados. Os valores
de diâmetro anatômico sugerem a quantidade de instrumentação requerida na
região apical. A diferença anatômica entre os diâmetros maior e menor deve ser
levada em consideração durante o preparo biomecânico do SCR, uma vez que a
instrumentação no maior diâmetro destes canais pode levar a ocorrência de
perfurações laterais antes de completar a instrumentação (LEONI et al., 2014).
Entretanto, se for considerado apenas o menor diâmetro, o preparo biomecânico
pode ser insuficiente e dificultar a limpeza desta região. Outro aspecto importante foi
o aumento dos diâmetros maior (58%) e menor (36%) ao longo dos 3 mm avaliados,
que pode ser observado principalmente nos dentes unirradiculares, demonstrando
um aumento significativo de conicidade. Esse dado torna-se importante no momento
do planejamento do preparo biomecânico, em que se deve utilizar instrumentos que
permitem a realização de movimentos contra as paredes do canal radicular. Já nos
dentes trirradiculares, os aumentos dos diâmetros maior e menor foram mais
discretos, respectivamente, de 17 e 16% na raiz mésio-vestibular, 23 e 27% na raiz
disto-vestibular e 23 e 33% na raiz palatina. Destaca-se que a raiz mésio-vestibular
dos pré-molares com três raízes apresenta-se delgada na região apical.
Os dados do fator de forma apresentados neste trabalho, reafirmam a forma
mais circular e sem grandes achatamentos dos canais radiculares dos primeiros prémolares superiores. O valor médio do fator de forma para o canal vestibular dos
primeiros pré-molares superiores birradiculares foi de 0,79, semelhante aos
resultados encontrados por LI; LI; PAN (2013), que obtiveram valor médio de 0,82,
evidenciando a tendência circular destes canais. Nos dentes trirradiculares, este
descritivo de forma apresentou valores médios variando entre 0,68 e 0,88.
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Em relação aos parâmetros tridimensionais, as maiores médias de volume e
área de superfície foram encontradas nos canais radiculares dos primeiros prémolares superiores unirradiculares, e as menores médias foram observadas na raiz
disto-vestibular dos primeiros pré-molares superiores trirradiculares. Nota-se que
esses valores foram inversamente proporcionais ao número de raízes encontradas
nos pré-molares superiores. Além disso, pode ser observado que, nos primeiros prémolares superiores trirradiculares, o canal da raiz mésio-vestibular sempre foi mais
volumoso em relação ao canal da raiz disto-vestibular, como já apresentado na
literatura por VIER-PELISSER et al. (2010). Os valores de SMI foram semelhantes
em todas as raízes nos três grupos avaliados, evidenciando forma tridimensional
cônica com tendência cilíndrica do SCR.
A reconstrução em 3D dos primeiros pré-molares com três raízes permite
observar externamente a presença de coroas mais extensas no sentido mésio-distal,
bem como a presença de câmara pulpar ampla e profunda na região de furca,
principalmente na área em que estão localizados os canais vestibulares, mostrando
a tendência de uma abertura única e, logo abaixo, a separação em dois canais.
Segundo BELLIZI; HARTWELL, (1981), a presença da terceira raiz deve ser
suspeitada clinicamente quando a câmara pulpar não aparece alinhada como de
costume e também quando, em uma imagem radiográfica, a largura mésio-distal no
terço médio da raiz parecer igual ou maior que a largura mésio-distal da imagem da
coroa (SIERASKI; TAYLOR; KOHN, 1989). Os primeiros pré-molares superiores
trirradiculares

são

comumente

chamados

de

mini-molares

ou

radiculous

(CANTATORE; BERUTTI; CASTELLUCCI, 2009). Nestes casos, a cirurgia de
acesso deve ser modificada, formando um triângulo com base voltada para
vestibular (BARROS; TANOMARU; TANOMARU-FILHO, 2009).
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Em relação à análise qualitativa dos modelos tridimensionais, gerados no
presente estudo, os primeiros pré-molares superiores apresentaram sete tipos
diferentes de configuração morfológica do sistema de canais radiculares, segundo a
classificação de VERTUCCI (1984). A configuração morfológica do tipo I foi a mais
prevalente, tanto nos dentes unirradiculares como nos birradiculares com sulcos,
sendo o único tipo morfológico observado nos pré-molares superiores trirradiculares.
Alguns estudos, no entanto, observaram que a configuração do tipo IV, dois canais
separados em uma mesma raiz, foi a mais prevalente neste grupo dental
(VERTUCCI,

1984;

SERT;

BAYIRLI,

2004;

CANTATORE;

BERUTTI;

CASTELLUCCI, 2009).
Vale

destacar

que

6,25%

dos

primeiros

pré-molares

superiores

unirradiculares apresentaram uma configuração morfológica (1-2-1-2-1; Figura 8)
não descrita por VERTUCCI (1984), mas já descrita por LEONI et al. (2014) como
uma variação da classificação morfológica tipo VII de VERTUCCI (1984). Não foram
encontradas novas configurações anatômicas, como observado no estudo de LEONI
et al. (2014) que também utilizou a microtomografia computadorizada para avaliação
dos canais radiculares de incisivos inferiores.
A presença de canais acessórios variou, no presente estudo, de 1 a 5, sendo
observados nos terços médio e apical em 75% dos dentes unirradiculares, em
66,67% da raiz vestibular e 60% da raiz palatina dos pré-molares superiores
birradiculares com sulcos, e em 20% da raiz mésio-vestibular, 10% da raiz distovestibular e 20% da raiz palatina dos pré-molares superiores trirradiculares. VIERPELISSER et al. (2010), utilizando a mesma metodologia, observaram canais
acessórios em 60% da amostra de pré-molares superiores trirradiculares, sendo
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20% na raiz disto-vestibular e 40% na raiz palatina, além de deltas apicais em 70%
da amostra, sendo 30% na raiz disto-vestibular e 40% na raiz palatina.
Já AWAWDEH; ABDULLAH; AL-QUDAH (2008), por meio de diafanização,
demostraram menor presença de canais acessórios (19,3%) e maior presença de
deltas apicais (7%) nos primeiros pré-molares superiores, entretanto, foi realizada
análise do dente levando em consideração todas as raizes e não em cada raiz como
no presente estudo. A presença de deltas apicais, no presente estudo, foi observada
em apenas 3,12% dos pré-molares superiores unirradiculares e 3,33% dos prémolares superiores birradiculares com sulcos.
Segundo CANTATORE; BERUTTI; CASTELLUCCI (2009), a frequência de
canais acessórios em pré-molares superiores é significantemente alta, o que
também foi observada no presente estudo. No entanto, sabe-se que a desinfecção e
o debridamento desses canais por meio apenas do processo de instrumentação
ainda é ineficaz (BYSTRÖM; SUNDQVIST, 1981). Neste contexto, o uso da solução
de hipoclorito de sódio se faz importante no processo de desinfecção, solvência de
materiais orgânicos (NAENNI et al., 2004; HULSMANN; PETERS; DUMMER, 2005;
VIANNA et al., 2006) e de soluções quelantes na remoção da camada de smear e
smear plug, que permite maior possibilidade de obturação dos canais acessórios e
deltas apicais (ROBBERECHT; COLARD; CRINQUETTE, 2012).
Em relação à anatomia radicular externa, foram observados nos primeiros
pré-molares superiores birradiculares um total de 35 sulcos, sendo 23 únicos e 12
duplos. Os sulcos estavam localizados na face palatina da raiz vestibular em 100%
dos espécimes, como também encontrado por AL-SHARANI et al. (2013). Já
JOSEPH; VARMA; BHAT (1996), por meio de estudo biométrico, observaram que os
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sulcos radiculares também estavam presentes na face palatina da raiz vestibular em
62% dos dentes analisados.
No presente estudo, a maior e a menor média de espessura de dentina foram
encontradas nas regiões cervical e apical dos sulcos, respectivamente. Além disso,
os sulcos mais profundos foram verificados nas áreas mais cervicais do sulco
radicular. Esses resultados estão de acordo com LI; LI; PAN (2013), que analisaram
a espessura mínima de dentina na raiz vestibular de primeiros pré-molares
birradiculares, por meio de µCT, e observaram maiores valores de espessura de
dentina na região cervical, sendo que esses valores decresceram no sentido cérvicoapical. Acrescentaram ainda que os sulcos, em sua maioria, estavam localizados
nos terços cervical e médio da raiz. Resultados semelhantes também foram
observados por LAMMERTYN et al. (2009), que avaliaram, por meio de cortes
transversais, primeiros pré-molares superiores birradiculares sulcados.
Neste estudo, a presença do sulco radicular na face palatina da raiz vestibular
dos primeiros pré-molares superiores birradiculares levou à diminuição da espessura
de dentina nesta região. Esses resultados também podem ser observados no
trabalho de GU et al. (2013) que, por meio de µTC, relataram que as paredes onde
estão localizados os sulcos radiculares são as áreas de dentina com menor
espessura, concluindo que um desgaste excessivo da estrutura radicular nesta
região pode levar ao enfraquecimento da raiz, aumentando sua susceptibilidade à
fratura. Somado a essas informações, LAMMERTYN et al. (2009), por meio de
cortes transversais, verificou que a espessura de dentina correspondente à
localização do sulco diminuiu conforme a profundidade do sulco aumentou.
Neste estudo, a correlação entre número de canais e circularidade foi fraca
(Figura 15), quando comparada com a análise entre circularidade e profundidade de
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sulco (Figura 16), que evidencia que quanto maior a profundidade de sulco mais
achatados se apresentam os canais, especialmente nas secções transversais da
região cervical. Esses dados também foram observados por LI; LI; PAN (2013), que
associaram a presença de sulcos na face palatina da raiz vestibular de primeiros
pré-molares superiores com a forma dos canais, e afirmaram que o valor do fator de
forma se relaciona de maneira inversamente proporcional à profundidade do sulco
nestes dentes. No presente estudo, pode-se observar forte correlação positiva entre
profundidade de sulco e número de canais (Figura 17), considerando todas as
secções transversais analisadas (r=0,68) como também nas secções analisadas
individualmente, o que demonstra que quanto maior a profundidade de sulco maior
será a ocorrência da divisão dos canais. MATTUELLA et al. (2005) concluíram que
quanto maior o número de sulcos presentes e quanto mais profundos e extensos
estes forem, maiores serão as variações anatômicas internas.
Na Figura 18 pode-se observar que estes sulcos começaram, em média, a
3,41 mm abaixo da junção cemento-esmalte e terminaram, em média, a 8,38 mm
acima do forame apical. O comprimento médio do sulco radicular foi de 6,19 mm,
sendo maior que o valor apresentado no estudo de AL-SHARANI et al. (2013), que
observou média de 4,70 mm. Em relação à profundidade dos sulcos, a média de
valores nesse estudo foi de 0,49 mm, o que corrobora com JOSEPH; VARMA; BHAT
(1996), que verificaram valor médio de 0,46 mm. Estas informações são importantes
para o diagnóstico clínico, principalmente nos casos de lesões endo-perio, visto que
estes sulcos se iniciam 3,41 mm abaixo da junção cemento-esmalte, como
demonstrado neste estudo.
Os sulcos radiculares favorecem a retenção de bactérias, o que pode causar
doença periodontal e endodôntica (SIMON et al., 2000; FAN et al., 2008). Assim, na
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presença de bolsas periodontais, o sulco radicular se torna um reservatório ideal
para adesão da placa bacteriana e consequente formação de cálculo, dificultando a
higiene bucal e o tratamento da doença periodontal (FAN et al., 2008). Já SIMON et
al. (2000) relatam que em caso de necrose pulpar as bactérias do SCR, em virtude
da pequena espessura de dentina na região de maior profundidade de sulco, podem
alcançar a região do sulco radicular, e levar ao desenvolvimento de lesões
periodontais de origem endodôntica.
A radiografia periapical é um exame bidimensional e, portanto, não passível
de se fornecer os dados tridimensionais que a µTC oferece, e apesar desta ser um
método não aplicável clinicamente, fornece informações quali-quantitativas do
sistema

de

canais

radiculares

que

permitem

ao

cirurgião-dentista,

com

conhecimento sobre técnicas de instrumentação, melhor planejamento do protocolo
clínico do preparo biomecânico, assim como o reconhecimento das variações
morfológicas para conduzir o tratamento endodôntico em direção ao sucesso.
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1-

Os sulcos radiculares podem estar presentes, únicos ou duplos, nas

faces vestibular e palatina das raízes de primeiros pré-molares superiores,
porém, sua maior incidência é nas faces palatinas;
2-

A sua presença nem sempre resulta na formação de mais de um canal

nos primeiros pré-molares superiores;
3-

Apesar de novos tipos morfológicos não terem sido encontrados, fica

evidente a complexidade anatômica do SCR de primeiros pré-molares
superiores.
4-

Uma forte correlação entre a circularidade e a profundidade do sulco

foram observadas, principalmente nos seus pontos mais cervicais, mostrando
que quanto maior a profundidade do sulco, mais achatados os canais.
5-

A microtomografia computadorizada possibilitou maior acuidade no

estudo da anatomia interna e externa de pré-molares superiores uni, bi e
trirradiculares.
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Apêndice A. Modelos tridimensionais da anatomia interna de primeiros pré-molares
superiores unirradiculares.
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Apêndice B. Modelos tridimensionais da anatomia interna de primeiros pré-molares
superiores birradiculares.

02

03

04

10

13

14

16

17

18

22

25

26

Apêndices | 107

29

40

41

43

44

45

48

49

50

51

52

53

108 | Apêndices

54

55

58

59

56

57

Apêndices | 109

Apêndice C. Modelos tridimensionais da anatomia interna de primeiros pré-molares
superiores trirradiculares.
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Apêndice D. Modelos tridimensionais da anatomia externa de primeiros pré-molares
superiores unirradiculares.
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Apêndice E. Modelos tridimensionais da anatomia externa de primeiros pré-molares
superiores birradiculares.
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Apêndice F. Modelos tridimensionais da anatomia externa de primeiros pré-molares
superiores trirradiculares.
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Anexo 1. Documento de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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Anexo 2. Detalhes dos parâmetros de aquisição das imagens microtomográficas.
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Anexo 3. Detalhes dos parâmetros de reconstrução das secções transversais.

