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RESUMO
Introdução: O objetivo desta pesquisa é estudar “in vitro” a frequência do canal cavo inter-radicular na região 
de assoalho pulpar e do terceiro canal na raiz mesial de primeiros molares inferiores e determinar suas morfo-
logias, através da técnica da diafanização pelo protocolo proposto por Pécora et al.1 (1990). Métodos: Foram 
analisados cem primeiros molares inferiores permanentes humanos. Foram analisado o acesso coronário, a 
descalcificação e a desidratação dos espécimes, para posterior injeção de corante na cavidade pulpar. Os 
espécimes foram imersos em recipientes individuais contendo salicilato de metila para a diafanização. As 
amostras que apresentaram o terceiro canal na raiz mesial foram classificadas em três tipos morfológicos (tipo 
aleta, confluente ou independente) e as amostras que apresentaram o canal cavo inter-radicular foram classifi-
cadas em quatro tipos morfológicos (tipo “verdadeiro”, “cego”, “em alça” e “sem abertura”). As amostras foram 
analisadas através do microscópio óptico. Os resultados foram registrados em valores percentuais. Resultados: 
Observou-se a presença do canal cavo inter-radicular em 3% das amostras, sendo 1 do tipo “cego” e 2 “verda-
deiros”, o terceiro canal na raiz mesial estava presente em 15% das amostras, sendo 1 do tipo aleta, 9 do tipo 
confluente e 5 do tipo independente. Conclusões: O canal cavo inter-radicular e o terceiro canal na raiz mesial 
estavam ausentes na maioria das amostras (82%), a frequência do canal cavo inter-radicular ”verdadeiro” foi 
de 2%, do terceiro canal na raiz mesial foi de 15% e nenhuma amostra apresentou ambos os canais.
DESCRITORES: Cavidade pulpar • Dente molar • Molar inferior

ABSTRACT
Introduction: The aim of this “in vitro” study was to determine the frequency of the furcation canals in the pulp 
chamber floor and of the third canal in the mesial root of mandibular first molars and its morphologies, using 
the clearing technique with protocol proposed by Pécora et al.1 (1990). Methods: Hundred human permanent 
mandibular first molars were analyzed. The access cavities, decalcification and specimens dehydration were 
performed, for dye injection into the pulp cavity. The specimens were immersed in individual containers con-
taining methyl salicylate to diaphanization. The samples with the third canal in the mesial root were classified 
into three morphological types as follows: fin, confluent or independent types and that with the furcation canals 
were classified into four morphological types as follows: “real”, “blind”, “loop” or “sealed” types. The samples 
were analyzed by using optical microscope. The results were reported in percentages. Results: The frequency 
of furcation canals was observed in 3% of the samples, 1 “blind” and 2 “real” types and the third canal in the 
mesial root was present in 15% of the samples, 1 fin, 9 confluent and 5 independent types. Conclusion: The 
furcation canal and the third canal were absent in most samples (82%), frequency “real” furcation canal was 
2% and third canal mesial root was 15% of the samples and no sample showed both canals.
DESCRIPTORS: Dental pulp cavity • Molar 
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INTRODUÇÃO

O conhecimento da morfologia den-
tária interna é essencial para a correta 
execução do processo de sanificação e 
modelagem do canal radicular, o que só 
se torna possível através do amplo e deta-
lhado conhecimento da anatomia pulpar, 
de seus aspectos normais e, principalmen-
te, de suas variações (Krasner e Rankow2, 
2004). Segundo Malagnino et al.3 (1997), 
a anatomia interna é o único fator imprevi-
sível do tratamento endodôntico, por isso 
deve-se estar ciente da anatomia dentária 
normal e de suas variações mais frequen-
tes para se realizarem com sucesso as eta-
pas da terapia. Uma das mais importantes 
razões para falha no tratamento de canal, 
segundo Pineda e Kuttler4 (1972), é a falta 
de conhecimento anatômico.

Entre os métodos de estudo da anatomia 
interna dentária estão a investigação clí-
nica (Martinez-Berna e Badanelli5, 1985, 
Motta e Milano6, 2002), a infiltração de 
corantes, o seccionamento dentário  (Nie-
mann et al.7, 1993), as radiografias (Pineda 
e Kuttler4, 1972), estudo em microscópio, 
tomografia computadorizada (Navarro et 
al.8, 2007, Reuben et al.9, 2008) e a dia-
fanização (Pécora et al.1, 1990, Okumu-
ra10, 1927, Vertucci e Williams11, 1974, 
De Deus12, 1975). A técnica da diafaniza-
ção, utilizando salicilato de metila, favo-
rece a detecção dos detalhes anatômicos 
com mais acuidade, permite a observação 
tridimensional do elemento dentário por 
conferir transparência, preserva a forma 
anatômica original, é de fácil execução 
(não necessita de complexas aparelha-
gens) e baixo custo (Pécora et al.1, 1990, 
Okumura10, 1927, Vertucci e Williams11, 
1974, De Deus12, 1975).

Embora a literatura relate que o primei-
ro molar inferior apresenta três ou quatro 
canais, Vande Voorde et al.13 (1975), ava-
liaram a possível existência de um quinto 
canal, localizado na raiz mesial entre o 
canal mésio-vestibular e o mésio-lingual, 
que foi denominado de canal mésio-cen-
tral. Vários trabalhos, ao pesquisaram a 
incidência de um terceiro canal na raiz 
mesial de primeiros molares inferiores, 
encontraram diferentes percentuais (1,0% 
a 15%) de ocorrências (Martinez-Berna e 

Badanelli5, 1985, Navarro et al.8, 2007, 
Fabra-Campos14, 1985, Fabra-Campos15, 
1989, Goel et al.16, 1991), enquanto que 
outros estudos não o encontraram (Pine-
da e Kuttler4, 1972, Reuben et al.9, 2008, 
Walker17, 1988).

Outra variação anatômica que também 
apresenta controvérsia na literatura em re-
lação a sua frequência e dada a sua im-
portância clínica, é a presença do canal 
cavo inter-radicular, que se encontra no 
assoalho da câmara pulpar, saindo desta 
e percorrendo a dentina inter-radicular 
até alcançar o ligamento periodontal, em 
nível de furca, podendo servir como uma 
avenida de contaminação. Por isso, pode-
rão surgir os problemas endodônticos e 
periodontais simultaneamente. Diversas 
pesquisas relataram sua ocorrência e en-
contraram variados resultados (Niemann 
et al.7, 1993, Vertucci e Williams11, 1974) 
enquanto que outras não o encontraram 
(Pineda e Kuttler4, 1972, Motta e Milano6, 
2002, De Deus12, 1975).

Insucessos em tratamentos de molares 
inferiores devem ser investigados, bus-
cando-se localizar canais adicionais. O 
clínico deve estar ciente da importância 
do tratamento do sistema de canais radi-
culares e não apenas dos canais principais 
(Baugh e Wallace18, 2004).

É de grande importância o conhecimen-
to da anatomia interna e de suas variações 
para a correta execução do processo de 
instrumentação e obturação dos canais ra-
diculares, pois falhas em localizar canais 
radiculares adicionais, que servem de vias 
de penetração microbiana, poderão com-
prometer o tratamento. Esta pesquisa foi 
conduzida com o objetivo de estudar “in 
vitro” a frequência do canal cavo inter-ra-
dicular na região de assoalho e do terceiro 
canal na raiz mesial de primeiros molares 
inferiores e determinar suas morfologias, 
através da técnica da diafanização. 

MATERIAL E MÉTODO

Este estudo foi submetido ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal Fluminense/
Hospital Universitário Antônio Pedro, ob-
tendo o parecer favorável - CMM/HUAP 
n0158/07 (CAAE n0 0128.0.258.000-07).

Foram analisados 100 (cem) primeiros 
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molares inferiores permanentes humanos 
extraídos com rizogênese completa, sem 
idade e raça dos pacientes definidas, nem 
as razões pelas quais as extrações foram 
indicadas, obtidos aleatoriamente do Ban-
co de Dentes Humanos da FO-UFF (Fa-
culdade de Odontologia da Universidade 
Federal Fluminense).

Foi utilizada a técnica da diafanização 
pelo protocolo proposto por Pécora et al.1 
(1990). Os espécimes foram previamente 
armazenados em timol a 0,1% (Crystal 
Farm, Niterói, RJ). As amostras passaram 
por um processo de higienização, remo-
vendo-se o cálculo dental com auxílio da 
espátula Lecron (Golgran Indústria e Co-
mércio de Instrumentos Odontológicos, 
SP), e cáries e restaurações, utilizando-se 
brocas esféricas diamantadas #1012HL e 
#1014HL (KG Sorensen, SP) em alta ro-
tação (Kavo do Brasil S.A., Joinvile, SC). 
Após essa etapa, foi realizada a abertura 
coronária com brocas esféricas diamanta-
das, #1014HL e #1016HL, em alta rotação 
e logo após a trepanação, foram utilizadas 
brocas diamantadas tronco-cônicas, sem 
ponta ativa, #3083 (KG Sorensen, SP) para 
complementar a remoção do teto da câ-
mara pulpar.

Os condutos radiculares foram identi-
ficados primeiramente a olho nu e foi re-
alizada a patência dos canais radiculares 
com limas CCord #6, #8 ou #10, de acor-
do com o diâmetro do canal, para que não 
houvesse alterações na anatomia interna. 
O forame apical foi ultrapassado para per-
mitir o escoamento do corante. Os dentes 
que apresentaram calcificações e reab-
sorções foram excluídos deste estudo. Os 
elementos dentários foram constantemen-
te irrigados, utilizando-se uma seringa 
Luer-lock de plástico de 10 ml com solu-
ção de hipoclorito de Sódio (NaOCl) a 5% 
(Crystal Farm, Niterói, RJ), por 7 dias, com 
troca diária da mesma, por se tratar de um 
solvente de tecido orgânico e, depois, fo-
ram lavados em água corrente por 4 horas 
para remoção da solução. A seguir, cada 
dente foi colocado em recipientes indivi-
duais de vidro contendo 10 ml de solução 
aquosa de ácido nítrico a 5,0% (labora-
tório de Química da UFRJ, RJ), agitados 
quando possível, permanecendo imersos 
por 10 dias com troca da solução a cada 

24 horas até total descalcificação. Como 
parâmetros para descalcificação ideal foi 
considerada a flexibilidade do dente ao 
ser tocado, a consistência borrachoide 
e quando se tornou possível transpassar 
uma agulha fina gengival (Unoject 30G 
curta) através do dente (Tidswell et al.19, 
1994) na porção coronária. Após esse pro-
cedimento, foi realizada a lavagem por 24 
horas em água corrente para neutralizar a 
ação do ácido e remover seus resíduos e a 
secagem com gaze. 

Após a secagem com gaze, os dentes 
foram desidratados, colocados em ál cool 
a 96°GL (farmácia Bem Viver, Niterói, RJ) 
por 6 horas, para posterior injeção de co-
rante na cavidade pulpar. Nessa fase,  foi 
manipulada uma gelatina colorida, usan-
do-se um envelope de gelatina incolor 
(Royal) 12 gramas em 200 ml de água fria, 
levando-se ao aquecimento, sob agitação 
constante, até se obter completa diluição 
da gelatina. Após o resfriamento, foi adi-
cionada a mistura de 20 ml de tinta nan-
quim preta (Acrilex). Para injetar o corante 
no interior da cavidade pulpar foi utiliza-
da uma seringa Luer-lock de plástico de 
10 ml com uma agulha BD 20 X 5,5 (Bec-
ton Dickinson, Brasil). O completo preen-
chimento foi observado quando a solução 
extravasou através do forame apical. Os 
dentes foram, novamente, colocados em 
álcool a 96°GL por 6 horas e depois em 
álcool absoluto por mais 6 horas, para que 
o nanquim fosse fixado. Após esse tempo, 
foram secados em temperatura ambiente. 

O processo de diafanização foi con-
cluído imergindo-se e mantendo-se os 
dentes em recipientes individuais de vidro 
contendo 10 ml de solvente salicilato de 
metila (farmácia Bem Viver, Niterói, RJ), 
substância que promoveu a transparência 
dos espécimes, após cerca de 2 horas. 

A observação da configuração dos ca-
nais radiculares nos molares foi realizada 
com a utilização do microscópio óptico 
(modelo MC A242 50 mm, D.F Vascon-
celos S.A, SP), com um aumento de 16X, 
colocando-se cada dente imerso em uma 
placa de Petri contendo salicilato de me-
tila. Os resultados da avaliação de cada 
dente diafanizado, quanto à presença ou 
não do canal cavo inter-radicular e/ou do 
terceiro canal na raiz mesial, foram regis-
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trados e analisados em valores 
percentuais por representação 
gráfica. As amostras que apresen-
taram o canal cavo inter-radicu-
lar e/ou o terceiro canal na raiz 
mesial, foram fotografadas, para 
documentação ilustrativa, atra-
vés de uma Câmera Digital (D.S 
Vasconcellos N63 n04E1205) 
acoplada ao microscópio óptico, 
com um aumento de 16X, e no-
vamente examinadas quanto ao 
tipo da sua morfologia, de acordo 
com a classificação de Pomeranz 
et al.20 (1981) para o terceiro ca-
nal na raiz mesial e de Yoshida 
et al.21 (1975) para os canais cavo 
inter-radiculares.

Os dentes que apresentaram o 
terceiro canal na raiz mesial fo-
ram classificados segundo Pome-
ranz et al.20 (1981) em três gru-
pos: Grupo I: tipo aleta, quando o canal 
mésio-central se apresenta unido a um 
dos outros dois canais, como que uma 
aleta a mais na sua forma normal; Grupo 
II: tipo confluente, quando apresenta em-
bocadura própria e, em alguma altura da 
raiz, se une a um dos outros dois canais e 
Grupo III: tipo independente, aquele que 
apresenta embocadura e forame próprios.

Os dentes que apresentaram canais 
cavo inter-radiculares na região de assoa-
lho pulpar foram classificados, de acordo 
com Yoshida et al.21 (1975) em: Tipo A: 
canal cavo inter-radicular “verdadeiro”, 
que comunica a câmara pulpar com o pe-
riodonto; Tipo B: canal “cego”: canal que 
inicia no assoalho pulpar e/ou periodonto 
e finaliza na dentina; Tipo C: canal “em 
alça”, que inicia na câmara pulpar e/ou 
periodonto, passa através da dentina e re-
torna para a câmara pulpar e/ou periodon-
to e Tipo D: canal “sem abertura”: que se 
encontra na dentina ou dentina e cemen-
to, mas não tem abertura nem fim. 

Os resultados da avaliação dos dentes 
diafanizados, quanto ao tipo da morfo-
logia do canal cavo inter-radicular e do 
terceiro canal na raiz mesial, foram regis-
trados em valores percentuais, demons-
trados em tabela e ilustrados por imagens 
digitais. 

RESULTADOS

Os resultados da avaliação da frequ-
ência da presença ou não do canal cavo 
inter-radicular e do terceiro canal na raiz 
mesial dos dentes diafanizados estão de-
monstrados na Figura 1. 

Os resultados do tipo da morfologia 
do canal cavo inter-radicular na região de 
assoalho pulpar encontrados foram regis-
trados na Tabela 1 e ilustrados nas figuras 
2(A,B) e 3.

Figura 1-  Percentual de dentes que apresentaram ou 
não o canal cavo inter-radicular e/ou o tercei-
ro canal na raiz mesial.

Tipos de canais cavo número %

Canal cavo “verdadeiro” 2 2

Canal “cego” 1 1

Canal “em alça” 0 0

Canal “sem abertura” 0 0

Tabela 1-  Número e percentual dos diferentes 
tipos de morfologia do canal cavo 
inter-radicular encontrados na re-
gião de assoalho pulpar dos dentes 
diafanizados.

Os resultados do tipo da morfologia do 
terceiro canal na raiz mesial encontrados 
foram registrados na Tabela 2 e ilustrados 
nas figuras 4, 5(A,B,C,D), 6(A,B,C,D,E) e 
7(A,B,C,D,E).

DISCUSSÃO

Ao se realizar um tratamento endo-
dôntico em um primeiro molar inferior, 
é importante conhecer a sua anatomia 
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Tipos de terceiros canais número %

Aleta 1 1

Confluente 9 9

Independente 5 5

Figura 3 -  Vista vestibular do dente diafaniza-
do com o canal cavo inter-radicular 
“cego”.

Figura 2 (A e B) -  Vista vestibular dos dentes diafanizados com o canal cavo inter-radicular 
“verdadeiro” (n=2). 

Tabela 2 -  Número e percentual dos diferen-
tes tipos de morfologia do terceiro 
canal encontrados na raiz mesial 
dos dentes diafanizados.

habi tual e também as consideradas raras, 
como a presença do terceiro canal na raiz 
mesial e do canal cavo inter-radicular, 
pois, quando presentes, deverão ser diag-
nosticados e devidamente tratados, a fim 
de aumentar as taxas de êxito do proce-
dimento e favorecer o prognóstico do pa-
ciente (Goel et al.16, 1991, Baugh e Walla-
ce18, 2004, Weine22, 1982).

Vários métodos têm sido empregados 
para estudar a anatomia dentária interna, 
porém, nesta pesquisa, utilizou-se a dia-
fanização, por permitir, através da trans-
parência do elemento dentário, uma visão 
tridimensional, mantendo-se a forma ori-
ginal das raízes e dos canais, além de ser 
uma técnica relativamente simples (Péco-
ra et al.1, 1990, Okumura10, 1927, Vertuc-
ci e Williams11, 1974, De Deus12, 1975, 
Tidswell et al.19, 1994). 

Neste experimento, foram utilizados 
somente primeiros molares inferiores, de-
vido a sua complexidade anatômica, por 
serem dentes que irrompem cedo na cavi-
dade bucal, sendo fundamental sua con-
servação e permanência por longo tem-
po, pois atuam como chave de oclusão e 
também por ser importante para o estudo 
uma padronização dos dentes analisados 
(Rocha et al.23, 1996).

Nesta pesquisa, dos 100 dentes avalia-
dos, ao se estudar “in vitro” a frequência 
do canal cavo inter-radicular na região de 
assoalho e do terceiro canal na raiz me-
sial, pôde-se observar a presença do ca-
nal cavo inter-radicular em 3% dos casos 
(3 dentes), sendo 1 do tipo canal “cego” 
(1%) e 2 do tipo canal cavo “verdadeiro” 

Figura 4 -  Vista distovestibular do dente diafa-
nizado com o terceiro canal na raiz 
mesial do tipo aleta com o canal 
mésio-lingual.
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Figura 5 A -  Vista distolingual B,C - Vista mesial D - Vista mésio lingual dos dentes diafanizados 
com o terceiro canal na raiz mesial do tipo confluente com o canal mésio-vestibu-
lar (n=4).

Figura 6 A -  Vista distolingual, B,E - Vista mésio lingual, C,D - Vista mesial dos dentes diafani-
zados com o terceiro canal na raiz mesial do tipo confluente com o canal mésio-
lingual (n=5).
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(2%). Enquanto que Vertucci e Williams11 
(1974), também através da técnica da dia-
fanização, analisaram 100 primeiros mo-
lares inferiores e relataram a incidência de 
46% de canais acessórios na área de fur-
ca, sendo 13% os verdadeiros canais cavo 
inter-radiculares. Esses achados estão de 
acordo com os de Niemann et al.7 (1993) 
que observaram, através da técnica de in-
filtração de corantes alta prevalência, 48% 
de canais acessórios no assoalho da câ-
mara pulpar, ao analisarem 25 primeiros 
molares inferiores. Porém, este último tra-
balho não relatou se os canais acessórios 
encontrados eram os “verdadeiros” canais 
cavo inter-radiculares. Esses resultados 
corrobam com os achados de De Deus12 
(1975), que investigou, em 67 primeiros 
molares inferiores, através da técnica da 
diafanização, e não detectou nenhum ca-
nal cavo inter-radicular. Assim como  Pi-
neda e Kuttler4 (1972), que também não 
encontraram o canal cavo inter-radicular, 
estudando 300 primeiros molares inferio-
res por meio da análise radiográfica. A 
frequência do canal cavo inter-radicular 
foi nula também nos achados de Motta e 

Milano6 (2002) ao pesquisarem, por meio 
da injeção de corante na câmara pulpar, 
41 primeiros molares inferiores.

Não foram encontrados 2 tipos mor-
fológicos de canais acessórios cavo inter-
-radiculares, o canal “em alça” e o canal 
“sem abertura”. Essas ramificações so-
mente foram observados no estudo histo-
lógico de Yoshida et al.21 (1975).

A presença do terceiro canal foi detec-
tada em 15% dos casos neste trabalho, 
sendo encontrada também nos achados 
de Martinez-Berna e Badanelli5 (1985) em 
1,5%, Fabra-Campos14 (1985) em 2,1% e 
de Fabra-Campos15 (1989) em 2,6%, por 
meio de estudos clínicos. Navarro et al.8 
(2007), através da tomografia computado-
rizada, encontraram 14,81% e, utilizando 
a microscopia eletrônica de varredura, 
detectaram em 12%. Goel et al.16 (1991), 
através da tomografia computadorizada,  
em população chinesa, encontraram em 
15% dos casos, a presença do terceiro ca-
nal na raiz mesial. Esses resultados se con-
trapõem aos achados de Walker17 (1988) 
que estudou. através da diafanização, 100 
molares de origem chinesa e de Reuben et 

Figura 7 A,C,D -  Vista mésio lingual, B,E - Vista distovestibular dos dentes diafanizados com o 
terceiro canal na raiz mesial do tipo independente (n=5).
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al.9 (2008) que pesquisaram, através da to-
mografia computadorizada, 125 molares 
da população indiana e Pineda e Kuttler4 
(1972) através do exame radiográfico de 
300 molares, e não encontraram nenhum 
terceiro canal na raiz mesial.

Nessas pesquisas mencionadas, foram 
utilizadas diferentes quantidades de pri-
meiros molares inferiores e, foram aplica-
dos diversos tipos de metodologias. Algu-
mas amostras eram de variadas etnias e a 
esses fatores podemos atribuir a diversida-
de de resultados obtidos, além de não ter 
sido levada em consideração a idade dos 
dentes examinados e se eram hígidos.

Não se considerou a idade dos den-
tes avaliados nesse estudo e se sofreram 
processos agressivos (como cárie ou so-
brecarga funcional). Esses fatores podem 
influenciar no resultado da pesquisa, pois 
induzem à calcificação dentinária, seja fi-
siológica ou por dentina reacional, oblite-
rando possíveis canais acessórios.

A presença do terceiro canal foi detec-
tada em 15 dentes neste trabalho, sendo 
1 do tipo aleta com o canal mésio-lingual 
(1%), 9 do tipo confluente (9%) sendo 5 
confluindo com o canal mésio-lingual 
e 4 com o canal mésio-vestibular e 5 do 
tipo independente (5%). Já na pesquisa 
de Fabra-Campos14 (1985), dos 4 dentes 
que apresentaram o canal mésio-central 
3 eram do tipo confluente com o canal 
mésio-vestibular e apenas 1 confluía com 
o canal mésio-lingual. E em seu outro es-
tudo de 1989, dos 20 dentes com o ca-
nal mésio-central (2,6%) 13 dentes (65%) 
confluíam com o canal mésio-vestibular 
e 6 dentes (30%) confluiam com o ca-
nal mésio-lingual e 1 caso era do tipo 
independente. No trabalho de Gu et al.24 

(2009) os 7 dentes (19,4%) que apresen-
taram o canal mésio-central eram do tipo 
independente.

Nenhuma das amostras apresentou 
ambos os canais no mesmo dente.

Entre os métodos propostos para auxi-
liar na localização desses canais acessó-
rios, estão o uso da fibra ótica (Bahcall e 
Barss25, 2001), o microscópio óptico clíni-
co, pontas ultrassônicas e cuidadoso des-
gaste do assoalho com brocas esféricas no 
local onde estariam localizados os canais 
(De Deus12, 1975, Hartwell e Bellizzi26, 

1982).
Com esta investigação, espera-se con-

tribuir para o esclarecimento da incidên-
cia do canal mésio-central (15%) e do 
canal cavo inter-radicular (3%) e de suas 
configurações anatômicas em primeiros 
molares inferiores, alertando para impor-
tância do seu reconhecimento pelos pro-
fissionais, que devem empregar mais tem-
po na busca desses canais que são difíceis 
de serem encontrados. Caso essas rami-
ficações não sejam localizadas, limpas e 
tratadas, restos necróticos contidos nesses 
canais estarão em contato direto com o 
tecido perirradicular e inter-radicular, di-
ficultando o processo de reparo tecidual.

É importante o amplo conhecimento 
da anatomia dentária e de suas variações, 
como o canal cavo inter-radicular e o ter-
ceiro canal na raiz mesial de primeiros 
molares inferiores e o correto conheci-
mento técnico e científico para se obter 
maior porcentagem de sucesso no trata-
mento endodôntico.

CONCLUSÕES

De acordo com a metodologia empre-
gada e os resultados obtidos, pode-se con-
cluir que:

• o canal cavo inter-radicular e o 
terceiro canal estavam ausentes na 
maioria das amostras analisadas, 
em 82% (82 dentes);

• o canal cavo inter-radicular esta-
va presente em 3% das amostras 
(3 dentes), sendo 1 do tipo canal 
“cego” (1%) e 2 do tipo canal cavo 
“verdadeiro” (2%);

• não foi encontrado nenhum tipo 
morfológico de canal cavo inter-
radicular “em alça” e nem o “sem 
abertura”;

• o terceiro canal na raiz mesial esta-
va presente em 15% das amostras 
(15 dentes), sendo 1 do tipo aleta 
com o canal mésio-lingual (1%), 
9 do tipo confluente (9%) sendo 
5 confluindo com o canal mésio-
lingual e 4 com o canal mésio-
vestibular e 5 do tipo independente 
(5%);

• nenhuma das amostras apresentou 
ambos os canais no mesmo dente.
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