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__________________________________________________________________________Resumo 

Nascimento, T. E. Estudo morfológico e da microdureza dentinária da região da 
furca e adjacente de pré-molares superiores com raízes divergentes. 2013. 74p. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 

 

O objetivo do presente trabalho foi estudar a morfologia da área da furca de 

pré-molares superiores, por meio da microscopia Confocal de varredura a laser, bem 

como analisar comparativamente a microdureza dessa região com às adjacentes 

vestibular e palatina. Dez pré-molares superiores com raízes divergentes tiveram 

suas coroas seccionadas transversalmente ao meio, descartando-se a porção 

oclusal. As raízes vestibluar e palatina foram cortadas próximas ao terço cervical, 

desprezando-se os terços médio e apical. O remanescente dental foi incluído em 

acrílico de rápida polimerização e cortado longitudinalmente no sentido vestíbulo-

palatino, obtendo-se duas hemi-secções. Uma foi destinada ao estudo da morfologia 

da dentina e outra à análise da microdureza Knoop, com carga de 10g por 15s. A 

área de furca foi estabelecida como sendo a região compreendida entre duas retas 

ortogonais traçadas a partir do ponto de máxima concavidade da superfície externa 

da bifurcação. A microdureza foi avaliada por camadas (externa, média e interna) 

bem como por regiões (vestibular, central e palatina) da furca e adjacentes 

(vestibular e palatina).  As médias referentes às cinco mensurações de cada região 

foram submetidas à análise estatística (one-way – ANOVA) (α=0,05). Os resultados 

mostraram não haver diferença significante entre as regiões analisadas (p>0,05), no 

entanto, a camada interna mostrou-se mais dura que a externa (p<0,05). As 

fotomicrografias evidenciaram que a camada externa apresenta-se bastante tubular, 

com canalículos amplos e visíveis, enquanto que na interna os canalículos estão 

totalmente calcificados. A camada média apresenta canalículos visíveis em 

quantidade bem menor que a externa. No sentido do assoalho da câmara em 

direção à camada interna, os canalículos assumem inicialmente uma trajetória 

sinuosa, tendendo a formar um entrelaçamento entre eles a medida que se 

aproximam da camada média. 
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__________________________________________________________________________Abstract 

Nascimento, T. E. Morphological and dentin microhardness study of furcation 
and adjacent areas of maxillary premolars with divergent roots.  2013. 74p. 
Master Thesis - Faculty of Dentistry of Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2013. 
 

 

The aim of this study was to study the morphology of furcation areas of maxillary 

premolars, by confocal laser scanning microscopy (CLSM), and to evaluate 

comparatively the microhardness in these regions to those adjacent on vestibular 

and palatine. Ten maxillary premolars with divergent roots had the crowns 

transversely sectioned and the occlusal portions were discarded. The vestibular and 

palatine roots were cut near to the cervical third ignoring the middle and apical thirds. 

The remaining teeth were included in rapid polymerization acrylic stubs and cut 

longitudinally resulting in two hemi-sections. One was designed to the morphology 

study and the other one to the microhardness using a Knoop device with load of 

10g/15s. The furcation area was established as the region between two orthogonal 

lines drawn from the point of maximum concavity of the outer surface of the 

bifurcation. Microhardness was measured by layers (superficial, middle and inner) 

and by regions (vestibular, central and palatine) of furcation and adjacent (vestibular 

and palatine). The average for the five measurements for each region was subjected 

to statistical analysis (one way - ANOVA) (α = 0.05). The results showed no 

significant difference between the analyzed regions (p> 0,05), however the inner 

layer presented to be harder than the superficial one (p < 0,05). The CLSM images 

showed that the superficial layer is quite tubular with large and visible tubules while in 

the inner one the tubules are completely calcified. The middle layer showed a lower 

amount of visible dentin tubules than the superficial layer. From the chamber floor 

toward the inner layer, the tubules initially assume a winding trajectory, tending to 

form an interweaving among them as they approach to the middle layer. 
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O orgão dental, na sua grande maioria, é constituído por dentina, o que torna 

as propriedades desse tecido determinantes em quase todos os procedimentos 

restauradores (MARSHALL et al., 1997). 

O conhecimento das propriedades mecânicas da dentina permite 

compreender a distribuição e absorção das forças mastigatória, bem como, facilita o 

entendimento das alterações decorrentes das restaurações, processos patológicos e 

relacionados a idade do paciente (MARSHALL el al., 1997).  

Na área da endodontia muitos pesquisadores tem se dedicado ao estudo da 

microdureza superficial do tecido dentinário (CRAIG et al., 1959; RAUTIOLA e 

CRAIG, 1961; FUSAYAMA e MAEDA, 1969; CRUZ-FILHO et al., 1996; CIRANO et 

al., 2004; CRUZ-FILHO et al., 2011).  

A dureza superficial é a medida da resistência à deformação plástica que os 

materiais, ou os diferentes substratos apresentam (MECHOLSKY, 1995). Essa 

propriedade está diretamente relacionada à força de ligação dos átomos e pode ser 

avaliada, por meio de três ensaios diferentes: penetração, risco ou choque. 

Habitualmente, dois dos ensaios de penetração são utilizados nas pesquisas 

odontológica: o de dureza Vickers e o de dureza Knoop (SOUZA, 1982). 

Um dos primeiros trabalhos descrevendo a variação da microdureza nas 

diferentes áreas do tecido dentinário, mostrou que a microdureza tende a aumentar 

à medida que se distancia da polpa dental (CRAIG et al., 1959; RAUTIOLA e 

CRAIG, 1961).  

O estudo da correlação entre a densidade dos canalículos dentinários por 

unidade de área e a microdureza da dentina, evidenciou haver uma relação inversa 
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entre o número de canalículos e a microdureza do tecido dentinário (PASHLEY 

1985).  

Ao longo do tempo, vários autores se preocuparam, não só em investigar a 

microdureza superficial da dentina, como também, o efeito de soluções quelantes e 

desmineralizantes sobre essa propriedade (CRAIG et al., 1958; FUSAYAMA e 

MAEDA, 1969; FAIRBANKS et al., 1997; CRUZ-FILHO et al., 2001; FUENTES et al. 

2003; ARI et al., 2004; SAYIN et al., 2007; De-DEUS et al., 2008; LOTTANTI et al., 

2009; CRUZ-FILHO et al., 2011; PATIL e UPPIN, 2011; PIMENTA et al., 2012; 

AKCAY e ŞEN, 2012; ZAPAROLLI et al., 2012; GARCIA et al., 2013). 

A microdureza superficial já foi alvo de estudo nas mais variadas regiões do 

tecido dentinário, inclusive sobre a luz do canal radicular (CRUZ-FILHO et al., 2011). 

No entanto, apesar da relevância do assunto, pouca atenção tem sido dispensada à 

área da furca dental. O que se observa, até então, são cuidados práticos tomados 

pelo profissional para não toca-la com instrumentos, seja durante a cirurgia de 

acesso, bem como, durante a fase da biomecânica.  

A palavra furca, segundo texto publicado pelo Bureau of Library and Indexing 

Service, em 1950, expressa uma área ou região localizada entre duas ou mais 

raízes, anatômica e normalmente divididas em sua base. 

Alguns artigos sobre a anatomia interna dessa região foram registrados 

durante a segunda metade do século XX (BRÄNNSTRÖM e GARBEROGLIO, 1972; 

HESSION, 1977; GUTMANN, 1978; PERLICH et al., 1981).   

As restritas informações contidas na literatura revelam que a furca dos 

molares inferiores apresenta espessura média de 2,89mm para os primeiros e de 

3,01mm para os segundos (STERRETT et al., 1996). Morfologicamente, os 
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canalículos dentinários dessa região assumem uma trajetória centrípeta do assoalho 

da câmara pulpar em direção à bifurcação das raízes (FLAMINI, 2012). 

A furca dos molares inferiores é constituída, em grande parte, por uma 

dentina amorfa e menos canalicular que a dentina primária, sendo altamente 

resistente à penetração de fluidos (PÉCORA et al., 1990). No entanto, o uso de 

EDTA utilizado durante a biomecânica, alternado ou associado à solução de 

hipoclorito de sódio é capaz de reduzir, significantemente, a microdureza dessa área 

(ZAPAROLLI et al., 2012).  

 Observa-se pelas informações contidas na literatura que a morfologia do 

tecido dentinário na área da furca sugere apresentar características próprias e 

diferentes das demais regiões do elemento dental. 

Diversas metodologias são sugeridas para o estudo da morfologia do tecido 

dentinário: o histoquímico (PÉCORA et al., 1990); a imunoflorescência microscópica 

(AUBIN, 1985); diferentes tipos de microscopia de luz, como a polarizada (HALS, 

1983); microscopia de fase contraste e de interferência (KAYE e HEROLD, 1966); 

microscopia eletrônica de transmissão (SCHROEDER e FRANK, 1985); 

microradiografia (MJOR e SHACKLEFORD, 1966); movimentação de fluidos (RAPP 

et al., 1992) e microscopia eletrônica de varredura (MEV) (PASHLEY, 1985; MELLO 

et al., 2009). Recentemente, pesquisadores tem utilizado a microscopia Confocal de 

varredura a laser para investigar o grau de penetração de materiais obturadores e de 

bactérias através dos túbulos dentinários. O método adotado, segundo os 

estudiosos, é mais vantajoso que a MEV e que outras metodologias usadas para 

essa finalidade (ORDINOLA-ZAPATA et al., 2009; WANG et al., 2012). 

Estudar a morfologia e a microdureza do assoalho da câmara pulpar dos 

dentes multirradiculares torna-se oportuno para o conhecimento e embasamento do 
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profissional proporcionando melhor entendimento do assunto e maior segurança 

durante a realização da terapêutica endodôntica.  
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Em 1950, o Bureau of Library and Indexing Service publicou um texto com 

intuito de esclarecer o significado da palavra furca. De acordo com a publicação, 

furca é a área ou região compreendida entre duas ou mais divisões anatomicamente 

normais das raízes em suas bases.  

Com objetivo de estudar as propriedades mecânicas da dentina e do esmalte, 

CRAIG (1958) investigou as características desses tecidos, por meio da dureza 

Knoop. Este estudo permitiu a obtenção de informações específicas sobre a 

microdureza dos tecidos dentais. No ano seguinte, RAUTIOLA e CRAIG 

correlacionaram os valores da microdureza dentinária obtidos em diferentes regiões. 

Utilizando-se de ensaios de dureza Knoop, os autores concluíram que a dentina na 

região da junção dentina-esmalte e adjacente à câmara pulpar apresenta menor 

microdureza que a dentina ao seu redor. Salientaram que o tecido dentinário 

subjacente à lesão de cárie é mais duro que a dentina normal, bem como, a dentina 

translúcida é menos dura que a fisiológica. 

Na década de sessenta diferentes métodos foram propostos para a 

investigação dos tecidos dentais. KAYE e HEROLD, em 1966, utilizaram a 

microscopia de fase-contraste e de interferência para o estudo morfológico da 

dentina humana. No mesmo ano, MJOR e SHACKLEFORD empregaram a 

microradiografia para pesquisar a polpa e a dentina coronária. 

Com a finalidade de esclarecer quais os fatores que poderiam alterar as 

propriedades biomecânicas da dentina, FUSAYAMA e MAEDA (1969) avaliaram os 

efeitos da pulpectomia na microdureza dentinária. Os estudiosos concluíram que a 

dentina de dente despolpado é mais mole que à de dente com vitalidade pulpar. 

As características e a morfologia do tecido dentinário foram alvo de diversos 

estudos. BRÄNNSTRÖM e GARBEROGLIO (1972) estudaram os túbulos 
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dentinários e os processos odontoblásticos por meio da microscopia eletrônica de 

varredura. Para isto, utilizaram pré-molares de pacientes jovens, recém extraídos 

por motive de fratura. A partir das imagens obtidas, os autores observaram que os 

túbulos assumiam uma trajetória divergente no sentido da polpa para o cemento. Os 

processos odontoblásticos no interior dos canalículos foram encontrados a uma 

distância de um quarto do comprimento total do túbulo, a partir da polpa. Em alguns 

canalículos, os processos foram vistos entre 0,4 mm e 0,7mm da polpa. Na área de 

pré-dentina eles são revestidos por uma espécie de membrana e a medida que 

aproxima-se da periferia da raiz, a dentina interna dos túbulos parece estar envolta 

por substância amorfa. 

Em 1978, GUTMANN estudou a prevalência e a localização de canais 

acessórios na região da furca de molares. Foram utilizados 51 dentes hígidos, nos 

quais aplicou-se corante na câmara pulpar para evidenciação do sistemas de canais 

radiculares na região de estudo. Os resultados mostraram que 15,5% dos molares 

inferiores apresentaram canais acessórios, enquanto que nos molares superiores 

este índice foi de 23,5%. Diante dos achados, o autor concluiu haver uma via de 

comunicação entre a câmara pulpar e a superfície externa do dente, por meio de 

canais acessórios.  

 SELTZER e BENDER (1975) observaram que a dentina secundária regular é 

formada mais no assoalho e no teto da câmara pulpar do que nas paredes laterais. 

Complementaram que enquanto a dentina secundária regular se forma por toda a 

vida do individuo devido a estímulos fisiológicos, a dentina reparadora se constitui 

diante a uma lesão ao órgão pulpar. Em 1976, GARBEROGLIO e BRÄNNSTRÖM 

estudaram, por meio da microscopia eletrônica de varredura, a quantidade e 

amplitude dos canalículos dentinários nos dentes humanos. Verificaram a presença 
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de aproximadamente 45.000 canalículos por milimetro quadrado e diâmetro variando 

em torno de 2,5 µm, nas proximidades do tecido pulpar. Entretanto, a meia distância 

da espessura da dentina houve uma diminuição para 29.500 canalículos por 

milimetro quadrado e diâmetro por volta de 1,2 µm.  Na região próxima à junção 

amelodentinária o número reduziu para 20.000 canalículos com diâmetros médios 

de 0,9 µm. No ano seguinte, HESSION avaliou, radiograficamente, a morfologia dos 

canais radiculares de 164 dentes humanos extraídos. As radiografias foram 

examinadas sob ampliação, após a infusão de contraste radiopaco no sistema de 

canais radiculares, por meio de vácuo. A partir dos resultados concluiu-se que o 

número e forma dos canais eram correspondentes ao número e forma das raízes 

que os continham, com algumas exceções. Observou-se que a incidência de canais 

laterais para o grupo de incisivos e caninos superiores foi maior que a esperada. Os 

primeiros pré-molares apresentaram 2 canais principais e 2 raízes, enquanto que os 

segundos pré-molares, na proporção de 5:3, dois canais e uma raíz e, um canal e 

uma raíz. Dos 9 primeiros molares analisados, 7 mostraram-se com 4 canais, 1 com 

5 e, 1 com 3 canais. Metade das amostras dos incisivos inferiores continha de 2 a 3 

canais.  Dois anos depois, WHITTAKER e KNEALE (1979) quantificaram, por meio 

da MEV, os túbulos dentinários existentes na coroa dental e porção radicular. As 

eletromicrografias evidenciaram que os túbulos dentinários são mais numerosos na 

região coronária, diminuindo a quantidade à medida que direcionam rumo ao ápice. 

Em 1981, PERLICH et al. investigaram, por meio da MEV, o assoalho da 

câmara pulpar de 62 molares humanos extraídos, sendo metade da amostra 

superiores e a outra, inferiores. Verificaram que 8% dos espécimes apresentaram 

foraminas no assoalho da câmara, com diâmetros que variaram de 7 a 37μm. 
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MJÖR (1982) estudou os fatores que interferem na permeabilidade dentinária. 

O autor relatou que a penetração de substâncias ou fluidos através da dentina pode 

ser influenciada pela tensão superficial, forças capilares, carga elétrica e tamanho da 

molécula. 

Novos estudos sobre a morfologia da dentina surgiram em 1983, nos quais 

HALS, por meio da microscopia de luz polarizada, estudou as características dos 

túbulos dentinários gigantes e verificou que esses canalículos são revestidos por um 

manto colágeno de espessura média entre 5 e 15 µm. Observou que a camada de 

colágeno é constituída de fibras dispostas paralelamente ao longo eixo do túbulo 

dentinário. O autor salientou que, apesar da estrutura analisada pertencer a dentes 

de cervos, a morfologia apresenta semelhança com as de dentes humanos. Em 

1985, AUBIN, por meio de uma nova metodologia, a imunuofluorescência 

microscópica, pesquisou a morfologia, função e diferenciação dos odontoblastos. No 

mesmo ano, PASHLEY et al. publicaram um artigo que correlacionou a densidade 

canalicular por unidade de área e a microdureza dentinária. Nesse artigo os autores 

relataram que quanto maior o número de canalículos dentinários numa determinada 

região menor a microdureza do tecido, estabelecendo assim, uma relação inversa 

entre a microdureza e quantidade de túbulos por área. Salientaram, ainda, que a 

microdureza da dentina radicular diminui da região periférica em direção à porção 

próxima ao canal radicular. 

O trabalho de PASHLEY et al. (1985) proporcionou maior conhecimento sobre 

a dentina humana, bem como despertou a curiosidade de pesquisadores em 

investigar mais detalhadamente o tecido dentinário. Assim, SCHROEDER e FRANK 

(1985), por meio da técnica de microscopia eletrônica de transmissão, estudaram a 

morfologia da dentina com enfoque às características dos monocristais constituintes 
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da dentina peritubular. Mais tarde, PÉCORA et al. (1990) avaliaram a 

permeabilidade dentinária do assoalho da câmara pulpar em molares inferiores com 

raízes separadas. Os resultados mostraram que a solução de Dakin não altera a 

permeabilidade dessa região. O fato da furca de molares inferiores apresentar 

dentina mais amorfa e menos canalicular que a normal, dificulta significantemente a 

penetração de íons através dos canalículos. Dois anos depois, RAPP et al. 

estudaram a permeabilidade dentinária na região de furca de dentes permanentes. 

Utilizaram terceiros molares inclusos extraídos, os quais tiveram a metade oclusal da 

coroa e a porção apical das raízes removidas e o remanescente incluído em blocos 

de acrílico. O conjunto foi submetido à pressão positiva em um sistema fechado de 

fluidos. Os resultados indicaram que os valores de permeabilidade encontrados na 

furca foram semelhantes aos da dentina radicular, sugerindo a ocorrência de 

reabsorção em área de furca devido à presença de canais acessórios na região. 

BURROW et al., 1994 avaliaram a influência da idade e da profundidade da 

dentina na capacidade de adesividade de diferentes sistemas adesivos . Foram 

utilizados dentes molares humanos de jovens e idosos e analisadas as porções de 

dentina superficial e profunda. Três sistemas adesivos foram submetidos ao teste e 

posteriormente, à análise estatística. Concluíram que a idade do paciente, bem 

como a profundidade do tecido dentinário não influenciam na adesividade dos 

sistemas testados. 

O artigo publicado por MECHOLSKY, em 1995, sobre os príncipios 

mecânicos de fratura dos materiais odontológicos favoreceu o entendimento sobre o 

conceito de dureza. O autor relatou que dureza é a resistência de um material à 

rápida propagação de fissuras. Nesse artigo foram elencadas várias equações 
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matemáticas pelas quais é possível analisar a resistência a fratura de diferentes 

materiais. 

O efeito do EDTAC sobre a microdureza dentinária, em diferentes tempos de 

aplicação foi analisado por Cruz-Filho et al. (1996). Por meio desse estudo os 

pesquisadores observaram que a dentina próxima ao órgão pulpar apresenta menor 

dureza que a dentina adjacente ao cemento. Verificaram também, que o terço 

cervical da raiz apresenta-se mais duro que o apical. Os resultados mostraram que a 

redução da microdureza faz-se sentir no primeiro minuto de aplicação da solução, e 

que a microdureza da dentina é diminuída em função do tempo de aplicação do 

agente quelante. 

MJOR e NORDAHL (1996) analisaram por meio de microscopia óptica e 

MEV, a densidade e ramificações dos túbulos dentinários em dentes humanos. Os 

achados mostraram que as disparidades na densidade dos túbulos entre áreas 

internas e externas foram mais evidentes na coroa dental que na raiz. A quantidade 

de túbulos na porção média da raiz foi significativamente menor que na porção 

média da coroa. O número de ramificações dos túbulos dentinários foi abundante em 

áreas, nas quais a densidade dos canalículos era menor. 

Em 1996, STERRETT et al. preocuparam-se em estudar a relação entre a 

espessura da furca de molares inferiores e a idade do paciente. Verificaram que no 

primeiro molar inferior a espessura média foi de 2,89 mm, ao passo que no segundo 

molar foi de 3,01 mm. Concluíram não haver uma relação direta entre a idade do 

paciente e a espessura da furca. No ano seguinte, MARSHALL et al. avaliaram os 

efeitos do ácido fosfórico e cítrico em diferentes concentrações e pH, na 

desmineralização do tecido dentinário. Nesse trabalho os pesquisadores 

relacionaram as características da corrosão e a profundidade do tecido dentinário. 
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Observaram não haver diferença significante entre o índice de corrosão da dentina 

superficial em relação à profunda quando tratada com ácido fosfórico. Salientaram 

que diminuindo-se o pH de ambos os ácidos aumentava-se, significantemente, o 

efeito corrosivo, no entanto, a maior ação corrosiva foi visualizada com o ácido 

cítrico. 

Novas soluções quelantes e desmineralizantes introduzidas na Odontologia 

despertaram o interesse de pesquisadores em investigar a ação desses agentes 

sobre o tecido dentinário. Assim, Fairbanks et al, (1997) estudaram a capacidade 

quelante do EDTA, EDTAC e EDTA-T pela análise da microdureza da dentina 

radicular. As soluções testadas foram aplicadas sobre a dentina radicular pelo tempo 

de 5 minutos, sendo verificada a dureza Vickers após este tempo. A análise 

estatística evidenciou que todas as soluções reduziram a microdureza e que o EDTA 

e EDTA-T agiram de modo semelhante. A solução de EDTAC foi a mais eficiente, no 

tempo pesquisado. Em 1999, SALEH e ETTMAN avaliaram o efeito de diferentes 

soluções irrigadoras na microdureza da dentina radicular. Para tal, utilizaram dezoito 

incisivos superiores, nos quais foram mensuradas a microdureza à distância de 

500µm e 1 mm da junção amelo-dentinária. Os resultados evidenciaram que a 

associação de peróxido de hidrogênio com hipoclorito de sódio e o EDTA reduziram 

a microdureza.  

Cruz-Filho et al. (2001) pesquisaram a ação de três soluções quelantes sobre 

a microdureza da dentina radicular. Cinco incisivos centrais superiores tiveram suas 

coroas seccionadas e as raízes montadas em blocos de resina acrílica. Os 

espécimes foram cortados transversalmente aproveitando-se apenas o segundo 

corte da região cervical, o qual foi dividido em quatro partes. Cada quadrante foi 

submetido a ação de uma solução, conforme o agente quelante: EDTAC 15%, CDTA 
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1% e EGTA 1%. A água destilada e deionizada serviu como controle. Aplicaram-se 

sobre o corpo de prova 50 µL da solução a ser testada por um período de 5 minutos. 

A microdureza foi avaliada por meio de um aparelho de dureza Vickers com carga 

de 50 g durante 15 segundos. Os resultados mostraram que as 3 soluções avaliadas 

reduziram a microdureza dentinária de forma semelhante entre si. 

De acordo com a revisão bibliográfica realizada por TORABINEJAD et al. 

(2002), ficou bem estabelecido que a instrumentação do canal radicular promove a 

formação da smear layer. Segundo os autores há vários métodos utilizados para a 

sua remoção, no entanto, ressaltam que a manutenção ou não dessa camada, ainda 

é bastante crontroverso no âmbito científico. 

FUENTES et al., em 2003, avaliaram a microdureza da dentina radicular 

humana, por meio das durezas Vickers e Knoop. As raízes de terceiros molares 

foram cortadas transversalmente e a microdureza analisada em duas regiões 

diferentes: periférica (próxima ao esmalte) e interna (próxima ao corno pulpar). Os 

resultados evidenciaram que a região periférica é mais dura que a interna quando 

avaliadas por meio da dureza Knoop, no entanto, não houve diferença entre as 

regiões quando analisadas pela dureza Vickers. No ano seguinte, ARI et al. 

analisaram o efeito de diferentes soluções sobre a microdureza e rugosidade da 

dentina radicular. Utilizaram 90 dentes anteriores inferiores, os quais tiveram as 

coroas removidas na junção cemento-esmalte. Os dentes foram seccionados 

longitudinalmente, originando 180 espécimes e distribuídos em 6 grupos de acordo 

com a solução utilizada: GI - NaOCl 5,25%; GII - NaOCl 2,5%; GIII -  H2O2 3%; GIV 

-  EDTA 17%; GV -  gluconato de clorexidina 0,2% e GVI – água destilada (controle). 

Cada grupo foi subdividido em 2 sub-grupos de 15 espécimes cada. Parte foi 

destinada ao teste de dureza Vickers e a outra metade utilizada na análise da 
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rugosidade. Os resultados evidenciaram que todas as soluções, exceto a clorexidina 

0,2%, diminuíram, significativamente, a microdureza. Os grupos H2O2 3% e 

clorexidina 0,2% não tiveram nenhum efeito sobre a rugosidade dentinária. 

Concluíram que o gluconato de clorexidina 0,2% parece ser a solução irrigante ideal 

visto o seu efeito inócuo sobre a microdureza e rugosidade da dentina radicular. Em 

2004, CIRANO et al. avaliaram a microdureza da dentina e cemento radiculares de 

30 caninos. Os dentes tiveram a coroa e a porção cervical da raiz descartadas. A 

microdureza da dentina foi avaliada em 3 regiões: 1 - de 0,05 a 0,1mm da junção 

dentina-cemento; 2 – de 0,3 a 0,5mm da junção dentina-cemento; 3 – de 0,8 a 

1,0mm da junção dentina-cemento. O cemento devido a sua limitada espessura não 

foi dividido em regiões, mas sim, analisado como um todo. Concluiram que a 

microdureza na região 2 foi estatisticamente maior que na 3, que por sua vez, maior 

que a 1. O cemento apresentou menor dureza que o tecido dentinário radicular. 

SLUTZKY-GOLDBERG et al. (2004) estudaram a ação do hipoclorito de sódio 

2,5% e a 6% sobre a microdureza dentinária de dentes bovinos, com diferentes 

tempos de aplicação. As mensurações foram realizadas à 500µm, 1000µm e 

1500µm da luz do canal radicular. Para todas as distâncias avaliadas, a redução da 

microdureza foi mais evidente após o uso de hipoclorito de sódio 6%. 

OLIVEIRA et al. (2007) avaliaram o efeito de diferentes soluções irrigantes na 

microdureza dentinária. Trinta dentes humanos unirradiculares foram seccionados 

transversalmente nos terços cervical, médio e apical, originando 90 espécimes. 

Posteriormente realizou-se a distribuição das raízes em três grupos, de acordo com 

a solução utilizada: GI – soro fisiológico; GII – clorexidina 2%; GIII – NaOCl 1%. 

Avaliou-se a microdureza Vickers a 500 e 1000 m da interface polpa-dentina. Os 

resultados mostraram que os espécimes do GII e GIII tiveram a microdureza 
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reduzida significativamente em relação aos do GI. O efeito redutor foi observado 

tanto a 500 como a 1000 m do canal radicular. 

Em 2007, SAYIN et al. avaliaram o efeito de diferentes soluções irrigantes 

como EDTA, EGTA, EDTAC e HCl/tetraciclina sobre a microdureza dentinária. Para 

isto, utilizaram trinta raízes de dentes unirradiculares, as quais foram seccionadas 

longitudinalmente e incluídas em resina acrílica. Os espécimes foram distribuídos 

em grupos de acordo com a solução a ser testada: GI- NaOCl 2,5%; GII- EDTA 16%; 

GIII- EDTAC 15%; GIV- EGTA 17% e; GV- HCl/tetraciclina 1%. A superficie 

dentinária foi tratada com as soluções durante 5 minutos. Ao final, com exceção do 

GI, os espécimes receberam irrigação com NaOCl, sendo lavados em seguida com 

água destilada. A microdureza foi avaliada nos três terços da raiz, por meio de um 

microdurômetro com carga de 200g por 20 segundos. Os resultados mostraram que 

todos os grupos reduziram a microdureza. O uso do EDTA isolado e combinado com 

hipoclorito de sódio foi significantemente mais eficiente na redução. Os tratamentos 

combinados com NaOCl reduziram a microdureza, numa proporção muito maior em 

relação ao uso da solução isoladamente. No ano seguinte, DE-DEUS et al. 

analisaram a capacidade de desmineralização do EDTA 17%, EDTAC 17% e ácido 

cítrico sobre o tecido dentinário. Aplicou-se 1 mL da solução nos tempos e 15, 30, 

60, 180 e 300 s sobre os espécimes obtidos da porção cervical da raiz de molares 

superiores. Os resultados mostraram que o ácido cítrico apresentou a maior 

capacidade de desmineralização em todos os períodos, exceto aos 300 s quando o 

EDTA mostrou-se similar. 

Em 2009, LOTTANTI et al. avaliaram a capacidade de desmineralização e de 

remoção da smear layer das paredes dentinárias após os seguintes tratamentos: GI- 

NaOCl 1% durante a biomecânica e água deionizada, após; GII- NaOCL 1% durante 
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o preparo e EDTA na irrigação final; GIII- mistura de NaOCl 2% e ácido etidrônico 

(1:1) durante e após a instrumentação; GIV- NaOCl 1% durante a biomecânica e ao 

final, ácido peracético 2,25%. O volume da solução utilizada durante a 

instrumentação foi de 10 mL por 15 segundos, seguido de 5 mL da solução 

empregada na irrigação final por 3 minutos mais 5 mL de água deionizada. Os 

autores observaram que a mistura de NaOCl e ácido etidrônico removeu menor 

quantidade de íons cálcio que os grupos anteriores e mostrou-se semelhante ao 

grupo do NaOCl, o qual não teve nenhum efeito desmineralizante. Os grupos do 

EDTA e ácido peracético foram semelhantes entre si. No terço cervical o EDTA 

apresentou-se ligeiramente superior ao ácido peracético, porém, nos terços médio e 

apical as 3 soluções avaliadas comportaram-se de forma semelhante. Todos os 

protocolos de irrigação resultaram em remoção significante da smear layer. 

MELLO et al. (2009) avaliaram, por meio da microscopia eletrônica de 

varredura, a influência da irrigação final na remoção de smear layer e na 

permeabilidade dentinária. Utilizaram-se 40 dentes humanos anteriores, os quais 

foram instrumentados e distribuídos em 4 grupos, de acordo com a solução utilizada: 

GI (controle) -  NaOCl 1%; GII – EDTA 17%; GIII – EDTAT 17%; e GIV - Biopure 

MTAD. Os resultados apontaram que a menor permeabilidade dentinária foi 

observada no terço apical dos espécimes tratados com EDTAT. Todas as soluções 

quelantes foram capazes de remover a smear layer. Os pesquisadores concluíram 

não haver correlação entre a permeabilidade dentinária e a remoção da camada de 

smear. 

ORDINOLA-ZAPATA et al. (2009) avaliaram, por meio da microscopia 

confocal de varredura a laser, a profundidade e a porcentagem de penetração de 

diferentes cimentos obturadores nos túbulos dentinários. Para isso, utilizaram 30 
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dentes humanos unirradiculares superiores os quais foram distribuidos em 3 grupos 

de acordo com o material obturador empregado: GI - Sealer 26; GII – Sealapex e; 

GIII – GuttaFlow. Utilizou-se a técnica de condensação lateral para a obturação dos 

espécimes. Na sequência, os mesmos foram seccionados a 3 e 5mm do ápice e 

analisados em Confocal. Em relação a profundidade de penetração, as 

fotomicrografias evidenciaram que no GII o cimento atingiu os maiores índices, não 

havendo diferença entre GI e GIII. No entanto, quanto a porcentagem de penetração 

do material não foi encontrada diferença entre os grupos. 

CRUZ-FILHO et al. (2011) avaliaram o efeito de diferentes soluções quelantes 

na microdureza da dentina da luz do canal radicular. Trinta e cinco incisivos 

superiores humanos foram seccionados longitudinalmente em duas hemi-secções. 

Foram depositados 50µl de solução diretamente no canal raducular, conforme os 

grupos : EDTA 15%, ácido cítrico 10%, ácido málico 5%, ácido acético 5%, vinagre 

de maçã e citrato de sódio 10%. No grupo controle não houve o uso de solução. Os 

autores concluíram que o EDTA e o ácido cítrico foram as soluções mais eficientes 

na redução da microdureza dentinária. 

PATIL e UPPIN (2011) avaliaram o efeito das soluções irrigantes, mais 

comumente utilizadas, na microdureza e rugosidade da dentina radicular. Utilizaram-

se dentes incisivos superiores e inferiores, os quais foram distribuídos em 6 grupos, 

de acordo com a solução utilizada: NaOCl 5,0%,  NaOCl 2,5%, peróxido de 

hidrogênio 3%,  EDTA 17%, Gluconato de clorexidina 0,2% e água destilada. Em 

todos os grupos, as soluções permaneceram sobre a dentina por 15 minutos, sendo 

em seguida realizado as análises da dentina. Pode-se observar, por meio dos 

resultados, que o NaOCl 2,5% promoveu a maior redução da microdureza dentinária 

em relação as demais soluções. O EDTA apresentou os maiores valores de 
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rugosidade.   

AKCAY e ŞEN (2012) investigaram o efeito da adição de diferentes 

concentrações de Cetrimida ao EDTA na microdureza dentinária. Vinte e cinco 

dentes humanos unirradiculares foram seccionados longitudinalmente e as hemi-

secções distribuídas em 5 grupos, conforme a solução utilizada: I- EDTA 5%, II- 

EDTA 5% + cetrimida 0,25%; III- EDTA 5% + cetrimida 0,5%; IV- cetrimida 0,25%; V- 

cetrimida 0,5%. Os espécimes receberam 50mL da solução teste por 1 minuto, 

sendo em seguida submetidos ao teste de dureza Vickers com 50g de carga, por 10 

segundos. Os resultados mostraram que todas as soluções reduziram a 

microdureza. Apesar de não haver diferença estatística entre os grupos os menores 

valores da microdureza foram observados no grupo do EDTA com cetrimida 0,50%. 

 FLAMINI (2012) estudou a morfologia e microdureza da área da furca de 

molares inferiores com raízes separadas. Para o experimento foram utilizados 10 

molares, os quais tiveram a porção média da coroa cortada transversalmente. As 

raízes foram seccionadas próximas a porção cervical. O remanescente dental 

contendo a furca foi incluído em acrílico de rápida polimerização e cortado 

longitudinalmente no sentido mesio-distal. Uma hemi-secção foi destinada à análise 

da microdureza e a outra, ao estudo morfológico da dentina. O autor verificou que a 

camada localizada próxima ao assoalho da câmara pulpar apresentou menor dureza 

que a camada próxima à bifurcação das raízes. Morfologicamente, os canalículos 

dentinários assumem direção centrípeta rumo ao ponto externo da furca. 

WANG et al. (2012) avaliaram, por meio da microscopia confocal de varredura 

a laser, o efeito de diferentes soluções desinfetantes em biofilmes de Enterococcus 

faecalis jovens e adultos. As bactérias foram introduzidas nos túbulos dentinários por 

centrifugação e após 1 dia e 3 semanas de incubação, os 40 espécimes foram 



22 | Revista da Literatura 

 

submetidos a irrigação por 1 e 3 minutos, com as seguintes soluções: NaOCl 2%, 

NaOCl 6%, chlorexidina 2% e QMiX. A proporção de bactérias vivas e mortas foi 

avaliada por meio de imagens geradas pela microscopia confocal. Os resultados 

mostraram que uma quantidade menor de bactérias foram mortas no biofilme de 3 

semanas em relação a de 1 dia. Três minutos de exposição às soluções resultou em 

mais bactérias mortas que 1 minuto de exposição, em ambos os biofilmes. O NaOCl 

6% e o QMiX foram os grupos mais eficientes no combate ao biofilme jovem. Em 

relação ao biofilme de 3 semanas, o grupo do NaOCl 6% mostrou-se mais efetivo. 

Observou-se que a ação da solução de NaOCl 2% foi semelhante à clorexidina 2%. 

ZAPAROLLI et al., (2012) avaliaram o efeito do uso do EDTA de forma 

isolada e alternada com hipoclorito de sódio sobre a microdureza da dentina da furca 

de molares inferiores. Os pesquisadores utilizaram 20 dentes molares inferiores 

humanos, os quais foram distribuídos em 4 grupos conforme os protocolos de 

irrigação: GI- NaOCl 1%; GII- EDTA 17%; GIII-  NaOCl 1% e EDTA 17%, GIV- água 

destilada (controle). Os espécimes foram submetidos a ensaios de dureza knoop, e 

os dados submetidos à análise estatística. Concluíram que todas as soluções 

testadas, com exceção do grupo controle, reduziram significantemente a 

microdureza dentinária. 

GARCIA et al. (2013) avaliaram o efeito de três diferentes formas de  

apresentação de hipoclorito de sódio sobre a microdureza dentinária. Foram 

utilizados 24 dentes humanos recém extraídos, os quais tiveram as raízes 

seccionadas transversalmente nos terços cervical e apical, originando 48 espécimes. 

Estes foram distribuídos em 3 grupos (n=16), de acordo com a forma de 

apresentação do agente irrigante: GI – hipoclorito de sódio 2,5%; GII - Chlor-XTRA; 

GIII – hipoclorito de sódio gel 5,5%. Cada grupo foi sub-dividido em 2 sub-grupos 
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conforme o terço da raiz utilizado, cervical e apical. A microdureza foi mensurada 

antes e após a aplicação das soluções. Os autores verificaram que em todos os 

grupos houve redução da microdureza, no entanto, não apresentaram diferença 

significante entre si, independentemente do terço analisado. 
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O objetivo do presente trabalho foi estudar, por meio da microscopia Confocal 

de varredura a laser, a morfologia da furca de pré-molares superiores com raízes 

divergentes, bem como analisar comparativamente a microdureza dessa região com 

a dentina adjacente. 
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Após aprovação pelo Comitê de ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (anexo 1), foram 

selecionados 10 dentes pré-molares superiores com raízes divergentes cedidos pelo 

Banco de Dentes da mesma instituição. Os espécimes estavam estocados em 

solução de timol a 0,1% em geladeira a 9º C. Assim, permaneceram nessas 

condições até o momento de uso, quando então, foram lavados em água corrente 

por 24h para remoção do remanescente de timol.  

Inicialmente, os espécimes foram examinados, por meio de lupa (2X) para 

constatação da formação completa das raízes e ápices. Na sequência foram 

radiografados no sentido próximo-proximal para verificar a presença de nódulos 

pulpares, calcificação da câmara pulpar e ou do canal radicular e área de 

reabsorção interna. Os exemplares que não contemplavam as exigências mínimas 

eram substituídos. 

Os dentes foram inseridos no interior de moldes de silicone, incluídos em 

acrílico de rápida polimerização e levados à uma máquina de corte (Struers – 

Minitom, Copenhagen, Denmark). O conjunto formado dente/bloco de resina 

recebeu 2 cortes transversais, sendo o primeiro realizado próximo a porção média 

da coroa anatômica, descartando-se a porção oclusal. O segundo foi direcionado às 

raízes vestibular e palatina, no terço cervical próximo a bifurcação da raiz. As 

porções radiculares referentes aos terços médio e apical foram desprezadas. 

Realizou-se, ainda, um terceiro corte no qual o disco de diamante, quando 

acionado, seguiu uma trajetória passando pelo longo eixo do dente, no sentido 

vestíbulo-palatino.  Dessa forma obtiveram-se duas hemissecções, uma destinada à 

análise da microdureza e a outra ao estudo da morfologia da dentina. 
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Cada hemissecção foi lixada em água corrente com lixas de granulação 400, 

500 e 600 de modo a planificar a superfície da dentina. Em seguida, procedeu-se o 

polimento com disco de feltro (Diamond, FGM, Joinvile, Brasil) auxiliado com 

alumina (Alpha micropolish LC da Union Carbide). Durante essa fase, utilizou-se 

como recurso visual uma lupa de 40X de aumento para constatação da lisura da 

dentina. Ao final, os espécimes foram lavados em água corrente por 4 horas para 

eliminação dos resíduos das lixas e da pasta de alumina.  

 

1- Análise da microdureza dentinária     

Após esses procedimentos partiu-se para a delimitação da área da furca. 

Baseado na metodologia empregada por Pécora et al.  (1990), determinou-se o 

ponto da superfície externa da furca de máxima concavidade (a). A partir desse 

ponto foram traçadas duas retas ortogonais, estendendo-se até o assoalho da 

câmara pulpar. A área compreendida entre as duas retas foi estabelecida como área 

da furca (F) (Figura 1A). 

As retas ortogonais foram traçadas por meio de lâmina de bisturi número 15, 

e auxilio visual com lupa de 40X de aumento.  

A mensuração da microdureza foi realizada por meio de um aparelho de 

dureza Knoop (Shimadzu HMV-2000, Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan), 

ajustado com carga de 10g durante 15 segundos. 

A leitura da microdureza foi realizada em 3 regiões da furca dental e em 2 

regiões adjacentes à área da furca. A primeira região da furca analisada seguiu uma 

trajetória paralela à reta ortogonal traçada próxima a porção vestibular; a segunda 

região acompanhou à reta ortogonal oposta, junto a porção palatina; e a terceira 

seguiu uma bissetriz entre as duas retas anteriores (Figura 1B). 
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Realizaram-se para as regiões da furca 5 edentações para cada uma delas, 

de acordo com o trajeto pré-estabelecido. A primeira mensuração iniciou-se a 100µm 

do assoalho da câmara pulpar e seguiu em direção ao ponto mais externo da furca, 

ou seja, ponto “a”. Manteve-se uma distância de 200µm entre as edentações (Figura 

1B).  

Foram consideradas regiões adjacentes à furca a porção de dentina 

localizada para vestibular e palatina à furca, além dos canais radiculares 

respectivos. Traçou-se uma linha, com lâmina de bisturi número 15, passando pelas 

embocaduras dos canais vestibular e palatino chegando até a face externa da raiz. A 

primeira edentação foi realizada imediatamente e apicalmente à linha traçada, 

seguindo trajetória paralela ao canal radicular em direção ao terço médio da raiz.  

Foram obtidas 5 edentações com distância padronizada de 200µm entre elas para 

cada região adjacente (Figura 1C). 
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Figura 1 - Imagens da furca dental; A- delimitação da área da furca (F); B- ilustração das 
edentações realizadas de acordo com as regiões da furca e padronização da distância; 
C- ilustração das regiões adjacentes vestibular e palatina com as edentações 
realizadas apicalmente à embocadura dos canais.    

 

Ao final, calculou-se estabelecida uma média das mensurações para cada 

região, obtendo-se 5 médias para cada corpo de prova (3 referentes à furca e 2 das 

regiões adjacentes), as quais foram anotadas e arquivadas. O arquivo de dados 

contendo os valores médios da microdureza dentinária foi submetido à análise 

estatística, por meio do software BioEstat versão 5.0. 

 

2- Estudo morfológico da área da furca   

A região da furca das 10 hemi-secções destinadas à esse estudo, 

inicialmente, foi tratada com ácido fosfórico 37% por 1 minuto, para melhor a 

visualização dos canalículos dentinários. Na sequência, os espécimes foram lavados 

em água corrente por dois minutos e secos em toalha de papel absorvente.  

Utilizou-se um microscópio Confocal de varredura a laser (Lext OLS 4000 – 

Olympus, Santa Barbara, USA) (Figura 2), a fim de observar, em ampliações 

variáveis (216, 430, 1074 e 2.130X), a direção dos canalículos dentinários, bem 

como as características desse tecido na região da furca. 
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Figura 2 - Imagem do microscópio Confocal de varredura a laser. 
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1- AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA DENTINÁRIA 

Comparação da microdureza dentinária entre as regiões da furca 

Inicialmente, montou-se uma tabela com os dados originais referentes às 

medidas e médias da microdureza dentinária das regiões vestibular (V), central (C) e 

palatina (P) da furca dental (Tabela 1).  Os valores médios da microdureza referente 

a cada uma das regiões possibilitou a montagem de um arquivo de dados, chamado 

regiões da furca (RF). Esse arquivo foi submetido à análise estatística, por meio do 

software BioEstat 5.0, com nível de significância de 5% (α=0,05). O programa 

evidenciou que a amostra testada apresentou distribuição normal. Tal informação 

aliada ao modelo matemático do experimento facultou a realização do teste 

paramétrico de Análise de Variância (one-Way ANOVA). A Tabela 2 apresenta o 

resultado do teste entre as 3 regiões.      
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Tabela 1 - Medidas e médias da microdureza dentinária das três regiões da furca. Dados originais. 

Dente/medida 01 02 03 04 05  ± DP 

 V 37,7 39,6 43,2 44,2 45,4 42,0±2,9 

01 C 40,6 44,6 46,2 44,2 51,1 45,3±3,4 

 P 38,2 45,4 42,0 37,4 43,5 41,3±3,0 

  ± DP 38,8±1,3 43,2±2,6 43,8±1,8 42,0±3,2 46,7±3,2  

 V 39,0 38,8 40,3 41,0 40,4 39,9±0,8 

02 C 40,3 42,7 43,1 37,7 45,4 41,8±2,6 

 P 42,0 37,8 42,1 45,3 42,9 42,0±2,4 

  ± DP 40,4±1,2 39,7±2,1 41,9±1,2 41,3±3,1 42,9±2,0  

 V 36,3 40,6 41,0 39,6 41,7 39,8±1,0 

03 C 36,8 39,3 38,7 39,3 41,3 39,0±1,4 

 P 31,0 31,0 34,1 36,0 34,6 33,3±2,0 

  ± DP 34,7±2,6 37,0±4,3 38,0±2,9 38,2±1,6 39,2±3,3  

 V 36,1 39,0 38,3 37,4 38,7 37,9±1,0 

04 C 38,1 40,3 42,1 39,1 43,1 40,5±1,8 

 P 35,4 39,6 37,7 36,0 42,0 38,1±2,4 

  ± DP 36,5±1,1 39,6±0,5 39,3±1,9 37,5±1,3 41,3±1,9  

 V 44,9 45,1 45,1 47,2 47,7 46,0±1,2 

05 C 41,3 44,3 42,7 42,0 45,8 43,2±1,6 

 P 47,0 48,3 50,1 50,0 52,1 49,5±1,7 

  ± DP 44,4±2,4 45,9±1,7 46,0±3,1 46,4±3,3 48,5±2,6  

 V 33,8 36,6 35,1 41,6 43,8 38,1±3,8 

06 C 30,3 34,9 31,9 30,7 40,0 33,5±3,6 

 P 30,5 42,4 40,3 36,8 42,0 38,4±4,4 

  ± DP 31,5±1,6 38,0±3,2 35,8±3,5 36,4±4,5 42,0±1,5  

 V 34,9 36,8 34,9 37,2 37,1 36,1±1,0 

07 C 30,3 34,9 31,9 34,9 38,3 34,0±2,7 

 P 35,4 35,7 38,7 37,4 39,3 37,3±1,5 

  ± DP 33,5±2,3 35,8±0,8 35,1±2,8 36,5±1,1 38,2±0,9  

 V 35,4 42,7 42,0 46,3 46,8 42,6±4,0 

08 C 43,1 47,1 46,2 44,1 46,5 45,4±1,5 

 P 46,2 44,5 46,3 45,4 46,9 45,8±0,8 

  ± DP 41,6±4,5 44,8±1,8 44,8±2,0 45,3±0,9 46,7±0,2  

 V 33,3 34,8 35,7 36,1 38,7 35,7±1,8 

09 C 33,9 32,6 33,9 36,8 37,4 34,9±1,8 

 P 31,2 34,6 34,3 35,4 34,6 34,0±1,4 

  ± DP 32,8±1,6 34,0±1,0 34,6±0,8 36,1±0,6 36,9±1,7  

 V 38,3 41,5 41,1 42,3 45,0 41,6±2,1 

10 C 37,8 38,2 37,8 38,9 38,9 38,3±0,5 

 P 35,9 38,1 37,9 39,2 39,6 38,1±1,3 

  ± DP 37,3±1,0 39,2±1,6 39,0±1,5 40,1±1,5 41,1±2,7  
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Tabela 2 - Resultados da Análise de Variância entre as regiões da furca. 

Fontes de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor de F Valor de p 

Regiões 0,656 2 0,328 0,0180 0,9831 

Resíduos 492,405 27 18,237   

Total 493,06 29    

 

A Análise de Variância evidenciou não haver diferença significante da 

microdureza dentinária entre as regiões analisadas (vestibular, central e palatina), 

visto que o valor de p calculado foi >0,05. 

 

Comparação da microdureza dentinária entre as regiões da furca (vestibular, 

central e palatina) e adjacentes vestibular e palatina. 

A Tabela 3 expressa os dados originais referentes às medidas e médias da 

microdureza dentinária das regiões adjacentes vestibular (AV) e palatina (AP). Os 

valores médios da microdureza referente a cada região adjacente associados aos 

valores médios das três regiões (vestibular, central e palatina) da furca geraram um 

arquivo de dados, denominado regiões da furca e adjacentes (RFA). 

Os resultados da Análise de Variância (one-Way ANOVA) referente aos 

dados do arquivo RFA estão expresso na Tabela 4. Pelo exposto, nota-se que o 

valor de p evidenciado pelo teste estatístico foi maior que 0,05, o que implica não 

haver diferença significante da microdureza dentinária entre as 3 regiões da furca, 

bem como, entre as regiões da furca e adjacentes vestibular e palatina.  
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Tabela 3 - Medidas e médias da microdureza dentinária das regiões adjacentes à furca. Dados 
originais. 

Dente/medida 01 02 03 04 05  ± DP 

01 AV 42,0 40,3 41,7 42,4 45,4 42,3±1,6 

 AP 51,1 46,6 48,3 47,5 41,3 46,9±3,2 

        

02 AV 32,3 35,4 33,3 34,1 34,0 33,8±1,0 

 AP 36,0 34,6 32,8 31,6 31,4 33,2±1,7 

        

03 AV 41,0 37,7 36,6 37,1 37,1 37,9±1,5 

 AP 34,6 31,6 31,9 35,4 32,8 33,2±1,4 

        

04 AV 35,1 34,1 33,2 34,1 33,6 34,0±0,6 

 AP 38,5 37,4 36,6 36,2 35,7 36,8±0,9 

        

05 AV 30,5 29,4 31,9 33,8 30,5 31,2±1,5 

 AP 37,0 36,7 35,4 38,3 37,1 36,9±0,9 

        

06 AV 54,3 52,4 48,3 47,9 43,4 49,2±3,8 

 AP 56,9 54,1 45,5 45,4 39,3 48,2±6,4 

        

07 AV 41,0 37,7 36,6 37,1 37,1 37,9±1,5 

 AP 37,0 36,7 35,4 38,3 37,1 36,9±0,9 

        

08 AV 44,3 44,2 45,7 41,0 43,0 43,6±1,5 

 AP 49,2 44,6 46,6 45,0 42,0 45,4±2,3 

        

09 AV 47,0 46,6 45,8 44,6 45,4 45,8±0,8 

 AP 49,7 43,8 45,0 43,0 42,0 44,7±2,7 

        

10 AV 35,9 37,0 36,3 34,8 33,1 35,4±1,3 

 AP 37,6 38,1 33,1 36,6 33,5 35,7±2,0 

 

 

Tabela 4 – Resultados da Análise de Variância entre as regiões da furca e adjacentes. 

Fontes de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor de F Valor de p 

Regiões 101,477 4 25,369 1,3856 0,2533 

Resíduos 823,911 45 18,309   

Total 925,38 49    

 

 



Resultados | 43 

 

 

Comparação da microdureza dentinária entre as camadas de dentina da furca. 

A partir dos dados da Tabela 1 somaram-se as médias referentes às 

primeiras edentações da região vestibular, central e palatina de cada corpo de 

prova. Esta somatória permitiu a obtenção de 10 valores médios da microdureza da 

região mais próxima ao assoalho da câmara pulpar, a qual foi denominada de 

camada externa (E). Da mesma forma, somaram-se as médias das terceiras e das 

últimas edentações. Assim, foram obtidos valores médios da microdureza referente à 

região de dentina localizada entre o assoalho da câmara pulpar e o ponto “a”, e 

também valores médios da região dentinária mais próxima ao ponto “a” (Tabela 5). 

Essas duas regiões de dentina foram chamadas de camada média (M) e interna (I), 

respectivamente (Figura 3).   

 

Tabela 5 - Valores médios da microdureza Knoop conforme a camada da furca dental. 

 Camadas 

Dentes Externa Média Interna 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

38,8 

40,3 

34,7 

36,5 

44,4 

31,5 

33,5 

41,5 

32,8 

37,3 

43,8 

41,8 

37,9 

39,3 

45,9 

35,7 

35,1 

44,8 

34,6 

38,9 

46,6 

42,9 

39,2 

41,2 

48,5 

41,9 

38,2 

46,7 

36,9 

41,1 

 ± DP 37,1±3,9 39,8±3,9 42,3±3,7
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Figura 3 - Esquema da seleção das edentações para determinação das camadas de dentina externa, 
média e interna.  

 

Os valores médios obtidos para cada camada de cada corpo de prova foram 

submetidos à análise estatística, com nível de significância de 5% (α = 0,05). O 

programa mostrou distribuição normal das amostras sugerindo a realização de teste 

paramétrico por meio da Análise de Variância (one-Way ANOVA). A Tabela 6 

apresenta os resultados do teste.     
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Tabela 6 - Resultados da Análise de Variância entre as camadas de dentina. 

Fontes de 
variação 

Soma dos 
quadrados 

Grau de 
liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor de F Valor de p 

Camadas 134,499 2 67,249 4,0927 0,0273 

Resíduos 443,647 27 16,431   

Total 578,14 29    

 
 

A Análise de Variância mostrou que a diferença entre as medianas é 

significante, uma vez que o valor de p (p=0,0273) calculado é inferior a 0,05. Com a 

finalidade de esclarecer quais dentre as camadas apresentavam diferenças entre si, 

realizou-se o teste complementar de Tukey-Kramer, o qual pode ser visto na Tabela 

7. 

 

Tabela 7 - Teste de Tukey entre as camadas de dentina (externa, média e interna). 

Médias Camadas Diferença Q (p) Valor Critico 
ά = 0,05 

E= 37,1640 

M= 39,8190 

I= 42,3500 

(E - M) 

(E – I) 

(M – I) 

2,6550 

5,1860 

2,5310 

2,0712 

4,0457 

1,9745 

ns 

<0,05 

ns 

 

3,509 

 

Baseado no teste anterior verifica-se que a camada interna da furca dental 

apresenta microdureza semelhante a da camada média (p>0,05), que por sua vez, é 

semelhante à da camada externa (p>0,05). No entanto, houve diferença significativa 

dos valores médios da microdureza entre as camadas interna e externa (p<0,05). A 

Figura 4 ilustra o gráfico da diferença das médias dos valores de microdureza entre 

as camadas externa, média e interna.  
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Figura 4 - Representação gráfica da diferença das médias da microdureza 
entre as camadas, com o grau de significância. 

 
 

2- ANÁLISE MORFOMÉTRICA DA DENTINA DA ÁREA DA FURCA 

A dentina da furca dos pré-molares superiores mostrou características 

bastante diferentes e específicas entre as 3 camadas dentinárias. A camada 

externa, localizada na região mais próxima do assoalho da câmara pulpar apresenta 

uma dentina bastante canalícular, com a luz ampla e bem visível microscopicamente 

(Figura 5). Essa característica é visualizada em toda extensão da camada externa 

desde as proximidades da entrada do canal vestibular até a região oposta junto à 

entrada do palatino (Figura 6).        
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Figura 5 – Fotomicrografia da camada externa. A- disposição dos canalículos dentinários 
(430X); B – detalhe dos canalículos evidenciando a amplitude e densidade nessa região 
(1074X).  

 

 

Figura 6 – Fotomicrografia da camada externa (430X). A- área de dentina próxima a embocadura do 
canal vestibular; B- área intermediária entre os canais radiculares; C- área próxima a embocadura do 
canal palatino.  

 

Os canalículos dentinários, no sentido do assoalho da câmara em direção à 

camada interna, assumem inicialmente uma trajetória sinuosa (Figura 7A), tendendo 

a formar um entrelaçamento entre eles a medida que se aproximam da camada 

média (Figura 7B). 

A B C

A B
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Figura 7 – A- fotomicrografia mostrando a sinuosidade dos canalículos da camada externa. 
Na seta verifica-se o inicio do entrelaçamento dos canalículos (430X); B- entrelaçamento 
dos canalículos próximos a camada média (216X). 

 

Na camada média a quantidade de canalículos visíveis microscopicamente é 

bem menor que na camada externa (Figura 8). Eles estão mais espaçados entre si e 

verifica-se grande quantidade de canalículos calcificados (Figura 9A). Essa 

calcificação aumenta nitidamente a medida que aproxima-se da camada interna 

(Figura 9B).   

 

 

Figura 8 – Fotomicrografia da furca de um mesmo espécime evidenciando os canalículos da camada 
externa (A); média (B) e interna (C) (1074 X).  

 

 

A B C

A B 
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Figura 9 – A- evidenciação dos canalículos da camada média (seta) localizados entre as 
camadas externa e interna (430X); B- detalhamento da área mais calcificada próxima ao final 
da camada média (1074X). 

 

Ao final da camada média e inicio da interna a calcificação dos canalículos é 

completa (Figura 10A). A dentina da camada interna assemelha-se à dentina 

esclerótica, com praticamente nenhuma luz de canalículo visível (Figura 10B). 

Microscopicamente, o tecido nessa região tem a aparência de uma massa compacta 

de dentina (Figura 10C), que se estende por toda camada interna até limitar-se com 

o tecido cementário na bifurcação das raízes. 

 

 

Figura 10 – A- detalhe dos canalículos localizados no final da camada média e inicio da interna 
(1074X); B- canalículos da camada interna evidenciando total calcificação (1074X); C- camada de 
dentina interna assemelhando-se à massa de tecido dentinário (1074X).  

 

A B

A B C
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Figura 11 – Montagem de 4 fotomicrografias (430X) da furca 
com a divisão hipotética das camadas externa (A), média (B), 
interna (C) e a região do cemento (D). 
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O presente estudo teve como objetivo estudar a morfologia da área da furca 

de pré-molares superiores com raízes divergentes, por meio da microscopia 

Confocal de varredura a laser, como também analisar comparativamente a 

microdureza dessa área com as das regiões adjacentes vestibular e palatina. 

Diferentes métodos são utilizados para o estudo da morfologia do tecido 

dentinário. A microscopia eletrônica de varredura (MEV) tem sido bastante 

empregada para essa finalidade (MELLO et al., 2009), entretanto, no presente 

estudo optou-se pela microscopia Confocal de varredura a laser. Testes preliminares 

mostraram que o Confocal é muito mais simples e rápido de se realizar, não 

havendo necessidade da desidratação e nem metalização dos espécimes. As 

imagens fornecidas apresentaram qualidade semelhante ou superior à MEV, além 

de ser um método mais viável economicamente.  

Quanto a mensuração da microdureza, basicamente dois métodos são 

utilizados, o da dureza Vickers e o da Knoop. Trabalho anterior avaliou, por meio de 

ambos os métodos, a microdureza dentinária da região próxima ao esmalte 

(periférica) e adjacente ao corno pulpar (interna). Os resultados evidenciaram que a 

região periférica mostrou-se mais dura quando analisada por meio da dureza Knoop, 

não havendo diferença em relação à interna quando avaliada pela dureza Vickers 

(FUENTES et al., 2003). A microdureza da dentina radicular diminui no sentido da 

dentina periférica para a interna, visto que a quantidade de canalículos dentinários 

próximo ao tecido pulpar é maior (PASHLEY et al., 1985; BURROW et al., 1994). 

Dessa forma, era de se esperar que ambos os métodos empregados por FUENTES 

et al. (2003) acusassem maior dureza para a dentina periférica. Tendo em vista os 
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achados anteriores adotou-se, para o presente estudo, a dureza Knoop para análise 

da microdureza. 

Os resultados mostraram haver uma semelhança entre a microdureza da área 

da furca e adjacentes vestibular e palatina. A mensuração da microdureza nas três 

regiões da furca ocorreu no sentido vertical, do assoalho da câmara pulpar em 

direção a bifurcação da raiz. Nessa trajetória, pode-se perceber pela análise das 

fotomicrografias que as edentações foram realizadas em áreas do tecido dentinário 

com diferentes características, o que poderia resultar em durezas diferentes de uma 

região para a outra. Por exemplo, a primeira edentação foi realizada na porção de 

dentina denominada camada externa, na qual os canalículos dentinários 

apresentaram-se amplos e em grande quantidade. A última edentação ocorreu na 

área de dentina referente à camada interna, na qual os canalículos dentinários 

estavam totalmente calcificados. A densidade dos canalículos tende a aumentar na 

direção ápice-coroa, bem como no sentido cemento-canal radicular (MJOR e 

NORDAHL, 1996; TORABINEJAD et al., 2002). Para as três regiões o valor da 

microdureza da primeira edentação foi menor em relação ao da última edentação. 

Tal achado deve-se à relação inversa existente entre a densidade dos canalículos 

dentinários por unidade de área e a microdureza da dentina (PASHLEY, 1985). No 

entanto, as edentações foram realizadas da mesma forma para as três regiões, 

iniciando-se na camada externa, posteriormente na média e terminando na interna. 

Dessa forma o valor médio das microdurezas de cada região resultou em valores 

semelhantes entre si, não havendo diferença significante entre as regiões. Achados 

semelhantes foram descritos por FLAMINI (2012) em relação a microdureza das 

regiões mesial, média e distal da furca de molares inferiores.  
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A semelhança da microdureza dentinária ocorreu também entre as regiões da 

furca e adjacentes palatina e vestibular. As edentações realizadas nas regiões 

adjacentes seguiram uma trajetória paralela ao canal radicular, no sentido cervico-

apical. Apesar de existir uma variação na microdureza da dentina radicular, a qual 

tende a diminuir do terço cervical para o apical (CRUZ-FILHO et al., 1996), a 

mensuração ocorreu somente na região cervical na porção de dentina localizada 

próxima à furca, o que pode justificar a similaridade da microdureza entre as regiões 

da furca e adjacentes. 

Quando a microdureza foi avaliada por camadas de dentina da área da furca 

observou-se que a camada externa apresentou-se, significantemente, mais mole 

que a camada interna. Pelas fotomocrografias das duas regiões pode-se verificar 

que a dentina da camada externa é mais tubular, com canalículos dentinários 

amplos e visíveis, enquanto que na camada interna os túbulos dentinários 

encontram-se totalmente calcificados. Nessa região, a dentina assemelha-se à 

dentina esclerótica com aparência de uma massa dentinária compacta. Segundo 

PASHLEY (1985) quanto maior o número de canalículos em determinada área do 

tecido dentinário menor a microdureza. 

Microscopicamente a dentina da camada média apresenta grande parte dos 

canalículos dentinários calcificados. Poucos canalículos localizados próximos à 

camada externa foram visíveis. Apesar de não ser o foco do presente estudo as 

fotomicrografias das três camadas do mesmo espécime evidenciaram nitidamente, 

maior número de canalículos na camada externa que na média, e essa por sua vez, 

maior que na interna. A densidade dos canalículos por milímetro quadrado tende a 

aumentar do ápice para a coroa dental, bem como do cemento para a luz do canal 

radicular (MJOR e NORDAHL, 1996; TORABINEJAD et al., 2002).  Estudo anterior 



56 | Discussão 

 

 

mostrou que nas proximidades do tecido pulpar a densidade canalícular por 

milímetro quadrado é de aproximadamente 45.000. Na porção de dentina 

intermediária ao tecido pulpar e esmalte reduz para 29.500, diminuindo para 20.000 

na região próxima à junção amelo-dentinária (GARBEROGLIO e BRÄNNSTRÖM, 

1976).  A menor quantidade de canalículos observada nas camadas média e interna 

da furca dos pré-molares deve-se não somente à relação da densidade dos 

canalículos por região mas, principalmente, à calcificação dos túbulos dentinários, 

especialmente na camada interna. A calcificação dos canalículos pode ocorrer 

devido a estímulos externos (SELTZER e BENDER, 1975; MJOR, 1982) ou em 

função da idade do paciente (GARBEROGLIO e BRÄNNSTRÖN, 1976, 

WHITTAKER e KNEALE, 1979). A calcificação dos canalículos da camada interna e 

média pode estar relacionada à um outro fator ainda não conhecido, associado 

provavelmente ao processo de formação da furca dental.      

Achados semelhantes às características do tecido dentinário observadas no 

presente experimento foram verificados em dois estudos anteriores. No primeiro, 

sobre a morfologia do tecido dentinário da área da furca de molares inferiores, o 

autor relata que a dentina dessa região é bastante mineralizada, tendendo a uma 

maior calcificação à medida que se aproxima da camada interna. No segundo 

analisou-se a permeabilidade dentinária na região da furca de molares inferiores 

com raízes separadas. Nesta pesquisa, PECORA et al. (1990) constataram que 

após a instrumentação dos canais por meio de diferentes técnicas não houve a 

penetração de íons cobre através dos canalículos ao longo da furca. A 

permeabilidade foi observada somente na região próxima ao assoalho da câmara 

pulpar, visto que a furca desses dentes é constituída de uma dentina amorfa e 

menos tubular que a normal a medida que aproxima-se da bifurcação. Apesar das 
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características da dentina relatadas anteriormente, ZAPAROLLI et al. (2012) 

verificaram que o uso de EDTA associado ou não à solução de hipoclorito de sódio 

reduz, significantemente, a microdureza dentinária da furca de molares inferiores. A 

penetração de soluções irrigantes através dos túbulos dentinários já foi detectada a 

uma distância de até 1.500µm da luz do canal radicular (SALEH e ETTMAN, 1999; 

SLUTZKY-GOLDBERG et al, 2004; OLIVEIRA et al., 2007). No entanto, pelo 

exposto, o líquido irrigante utilizado durante a biomecânica deve agir, 

provavelmente, somente na dentina da camada externa e no máximo, inicio da 

média. 

    Poucos estudos direcionados à furca dental são encontrados na literatura. 

Há ainda, uma carência muito grande de informações sobre essa região no que se 

refere aos diferentes itens: características do tecido dentinário nos demais dentes 

multirradiculares, o quanto essa área suporta de força quando da presença de 

contenção intrarradicular, qual a relação existente entre a furca e a lesão nessa 

região e como se apresentam os prováveis canais laterais nessa área. Assim, novas 

pesquisas devem ser realizadas no sentido de melhor embasar o cirurgião dentista 

diante das intervenções endodônticas em dentes multirradiculares.                  
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Com base nos resultados obtidos neste estudo, podemos concluir que: 

1. As regiões vestibular, central e palatina da furca dos pré-molares 

superiores, bem como as adjacentes vestibular e palatina apresentam 

microdureza semelhante entre si. 

2. A camada interna da furca é mais dura que a camada externa. 

3. Os canalículos dentinários, no sentido do assoalho da câmara em 

direção à camada interna, assumem inicialmente uma trajetória 

sinuosa, tendendo a formar um entrelaçamento entre eles a medida 

que se aproximam da camada média. 

4. Morfologicamente a dentina da camada externa é mais tubular, com 

canalículos dentinários amplos e visíveis, enquanto que a camada 

média apresenta grande parte dos canalículos dentinários calcificados 

e na camada interna os túbulos dentinários encontram-se totalmente 

calcificados.  
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