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RESUMO
c) preseulle esiudo prop6e-:;e

a forrnecer guias que orientem a iocalizaqao dos canais a pariir de dernies extraídos. Forarri radiografados 18
iincisivos cer~iraissuperiores, -i O rnojcires si~perioses:c 1O molares inferiores, e tsaçadas linhas nas radiografias tomarido como ponto de
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i 3spécimenr a so!riciri@riciada Eiriha irapda com a entrada dos canais radiceilares. i'blos n~olasessi~perioreso ângulo formado pelas
:?~aasl i r ~ i ~ traçadas
as
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os
10,8rnm. Esses achados serverri de guias para as etapas de
perietraç20 da $irii::ra, I~:â;-lliza@odos carrais n dosgaste cornperisatorio durante a abertura cororaária.
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Denbro desse ccawtexto, o prcesenle estudo
Fsra fase 6 de fiisâdaniuntal irnpai~-ia;lcia propcje-se a fornecer guias orientadosas aos
visto qb~ese hern executada ~ r hpropiciar a
asadkrnicos, que e:iBão iniciando n * i
correta seslimar;5o das derriais fases do trataFEndodcpcriia,qiseauxiliern ria alapa deabePS~r~à
mrev-ihtaerrcTodhratico2,4,5.0
acesso adeq~~aado da câmara pulpar bem corno oferecer aos
ara ~an;al~.3dict!lar6 B chave para criar isrri
profissionais e
m referencial ern siluaç6es comai.obiecce no qua?O organismo possa se resla.. plexas,tantoem denkescom canaisatresiadon,
belocer6.1Cntreiaait0, mui1.a~
veres lei- acesso
de difícil loca.liza@o,comoem dentes portadoa cwreaiç calcificsidos é manobra difícil ou ata
res de pr6tese.
irnposs!vel. Pacientes idosos elou pacieiates
que se :;ubmeierarn a extensos procedimenboç
resiaur;-adrarespodem apresentzr calcificaçóes
Foram uiilizados 30 dentes humanos ewna câmara pialpar e nos canais radiculares 7,
traídos divididos em 10 incisivos centrais supodendo propiciar, dessa forma, erros na aborperiores, 10 rnolares superiores e 10 molares
dagem dos canais radiculares, seja da ornisinferiores. Para fins de identificação, os dentes
s%ona iocalizaçaio de urn canal, seja por uma
foram numerados de 1 a 30. Todos os dentes
pedura(;ão radiculâr. Essas siiuaçQes prejudiforam radiografados no sentido orbo-radial,
cam e muitas vezes inviabilizam a técnica
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usandoapareifio Prodenial e 30 películas Kodak
~illra-,speed.O tempo de exposição foi de 0,7
segundos para todas as radiografias. A disihn ciafoco-liinie, bem1como o processamento das
radiografias, forram padronizados.
Apcis, procede.~i-scA marcaçao de poritos
de referencia nas radiografias. A locaiizar,2o
desses pontos para os molares superiores e
infericires foi na face vestibular, ria uniao das
vestentes internas das cúspides vestibulares.
Para os iricisivos centrais, o ponto de eleiçáo
foi no bordo incisal, na face ~esfikular,e r i iirri
ponto equidistanfe das faces mesial e distal.
Nos molares superiores localizou-se na
radiografia a entrada dos canais mésio-vestiSular (MV) e disto-vestibular (h?\/) oiide traça-.
sarui-se dois pontos, os quais foram unidos ao
ponto de eleição situado na convergência das
vertentes internas das cúspides vestibulares
(Figura 1).
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deixar a broca sempre paralela As linhas
traçadas (Figura 3).

RESULTADOS
Os resultados estão cleinonstiados nas tabelas a seguir
TABELA 'i
Distâincias radiogrdf~kasda entrada do
canal radicuiiar de i r ~ ~ i scenfãajs
i j ~ . ~ akB
~ ~o
ponto da eleição sitiaado !na rietade do b w do irpcisa! e coincidência ou não da Eanha
tra~adacom a entrada d a u~,iiraa1radara.,ehlaa.

DENTE No
1
2

DISTANCIA
(PAM]
- ...-----.
.
.
.
.
.
.
.

3

2 '3
11

4

10,5

5

'iIy5

:'1

6
7
Figura I -Radiografia de molar superiorcom as linhas
traçadas partindo da entrada dos canais MVe DVaté
o poriici de eieiqao situado na convergência das
vertentes internas das cúspides veijlibulares.

Procedeu-se o mesmo com os molares
inferiores onde as linhas foram traçadas na
radiografia paslindo da entrada dos canais MV
e dista; (D) ate a convergência das vertentes
internas das cíispides vestibulares (Figura 2).
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na busca do canal MV de molar inferior.
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A seguir, introduziu-se na entrada dos canais, paralelamente a cada linha traçada, uma
lima tipo Kerr 25 a fim de verificar a coincidêricia ou não da linha traçada na coroa dentaria
com a entrada dos canais radiculares.
Procurou-se explorar ainda outros dados
desse experimento que pudessem ajudar o
clinico na localização dos canais radiculares
através da medição do ângulo formado entre
as linhas traçadas nas radiografias dos molares superiores e inferiores, a distância
radiografica entre a parede externa mesial e a
entrada do canal MV, e também a distância da
entrada dos canais ao ponto de eleição escolhido (nesse experimento a convergência das
vertentes internas das cúspides vestibulares
dos molares superiores e inferiores) . Para
isso, utilizou-se transferidor, réguamilimetrada
e um paquimetro com precisão de centésimos
de milímetro (Figura 4).

TABELA 2
Anguro forisaado pelas duas linhas
íira~adas
em cada radiografia ea @sYncidBn
cia ou náio dessas linhas corta a entrada dos
canais radiculares nos m01êres inferiores.

à linhatraçada

Figura 3-Co,ocaçao da broca
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COINCIDÊNCIA
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TABEL.W 3
Angasic formadk~pelas duas linhas
tra~adas
em ceda radiografia e a coincid6n-ia ou sa29adeçsss Iir~drascom a entrada dos
canais radltcuIar.esnos rns8arrs B U ~ ~ F ~ Q ~ G I S
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Ficji~va2 -Radiografia de molar inferior com as linhas
tra~ada:; partindo da entrada dos cariais MV e D ale
o porilo de eleic;Zo situado na ccjnvergêricia das
vertentos internas das ckpides veslibulareç.

Para os incisivcssc;enlrais,fçji localizada iia
radiografir a enfiada do tranal radicil2r e
Iraçad;~urna linha urlldcr o ptanto de eleiqao A
err.lvadado canal
As linhas ti-aqadaç nas radiografias foram
traizufe.idas a olho nu para as respacbivas po.as deóii5rirns oisando lápis pre.io número 2, de
?-riaraeiraa repnociuairo mais Iieirnenle possível
a ir~cliniaçeãodas lirihas marcadas nas radiogrci1fia.j
i~abertwracoron&iiafoirealizada com ponias diamantadas esf6ricas 1514 e brocas
carbidc da série 700, tornando o r:uidado de
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TABELA 4
Distáncias radiográficas entre a parede
externa mesial e a entrada do canal MV e
entrea êsnvergê.ncia d a ç v e ~ e n t e internas
s
das cospides vestibulares (ponto de eleição) e a entrada dos canais MV e D nos
molares inferiores.
Dente no Parede exl M e Ponto de eleição e canal (mm)
canal NiV ( mm)
MV
U
14
2,2Q
9
9,s
12
2,lO
9
1O
13
1,80
1O
1O
14
2,8;a
I
a
15
2,80
9
1O
16
2,90
1O
1O
17
2,96
8
8
18
2,50
9
9
49
2,94
8
8,s
20
$3
11
14,5
Media
2,63
9,O
9,.b
TABELA 5
Distâncias wdiográficas entre a parede
externa mesial e a entrada do canal MV e
entre a convergência dasvektentes internas
das cúspides vestibulares (ponto de eleiç%o)e a entrada dos canais MV e BV nos
molares superiores.
Dente no Parede ext M e
canal MV j mm)
21
2,28
22
@,I0

23
24
25
26
27
28
29
30

Ponto de eleição e canal (mm)
MV
DV

8
9,s

1O

2,84
2,82

9,5

93

8

9

2,92

73

8
8

2,94
2,74
2,56
2,9O
2.70

8

9
7
9

9,s

1O

11

9.5

9

7

DIACUSSAO
Os dados colhidos nesse experimento verdadeiramentefornecem guiasorientadoras aos
iniciantes de Endodontia, uma vez que definem com margem de segurança bastante precisa a localização dos canais de incisivos centrais superiores, molares superiores e molares
inferiores.
Até o momento, não foi encontrada descri&ãode urna metodologia semelhante a utilizada nesse experimento. Dada a relevância e
complexidade dessa primeira manobra da técnica endodôntica, alguns autores teceram consideraçóes sobre o acesso endodontico.
Rankow e Krasner6,por exemplo, relatam a
necessidadede uma ampla aberturacoronaria
e remo~ãocompleta do teto da câmara antes
da procura dos orifícios. Essa manobra é mui-
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tasvezes negligenciadapelos estudantes que,
no afã de encontrar os canais, colocam a
"carroça na frente dos bois" penetrando precocemente nos canais antes da remoção completa do teto da câmara. Invariavelmente, isso
impede a visualização por inteiro do assoalho
da câmara, conduz a omissão de canais e
deixa irregularidades que dificultam a total
assepsia da cavidade pulpar.
Buscando uma alternativa de acesso ao
canal radicular, Almeidal sugere uma janela
cervical por vestibular em casos de cáries
cervicais profundas, onde a entrada do canal
esta severamente calcificada, bloqueando a
entradade instrumentospeloacesso coronário
convencional. Seguindo esse pensamento, o
presente experimento também indica uma
maneira de facilitar o acesso em casos mais
complexos, na medida que, partindo da radiografia prévia e, transferindo as linhas traçadas
para a situaçãoclínica, favorecesobremaneira
a localização dos canais radiculares.
Nos incisivos centrais superiores, verificou-se a coincidência absoluta da linha traçada
com a entrada do canal radicular. A penetração
da broca em direção apical nesses elementos
, estando paralela a linha traçada, nos leva, via
de regra, a entrada do canal radicular. Sugerimos que essa manobra seja feita com cuidado
e, em caso de dúvida, que a broca seja dirigida
para palatino para diminuir a chance de perfurações radiculares, que são mais ocorrediças
por vestibular.
RessaltaTseque o traçado da linha oferece
o referencial no sentido mésio-distal, não servindo de guia no sentidovestibulo-lingual.Dessa maneira, deve-se contar com o conhecimento do operador da morfologia interna dos
canais radiculares,suas inclinaç6es, suascurvaturas e das peculiariedades de cada elemento dentário.
Nos grupos dos molares superiores e inferiores, verificamos haver também a coincidência absoluta do traçado da linha na radiografia
com a entrada dos canais radiculares na situação clínica. Nos molares superiores, o ângulo
formado entre as duas linhas é menor que nos
molares inferiores,o que nos leva a afirmar que
a distância entre a entrada dos canais mésiovestibular e disto-vestibulardos molares superiores é menor que a distância entre a entrada
dos canais mésio-vestibulare dista1dos molares inferiores.
Com relação a espessura de dentina existenteentrea entrada do canal mésio-vestibular
dos molares superiores e dos molares inferiores e a parede externa da raiz mesial desses
dentes, não houve diferença numérica significativa, ficando entre 2 5 8 e 2,63 mm. Esse
dado auxilia o operador, quando do desgaste
compensatório, no quanto de tecido dentario
pode ser removido sem que haja risco de
fragilizar demais a estrutura dental.
Outro dado também abordado na pesqui-
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sa, foi o comprimento da linha traçada desde o
ponto de referência eleito até a entrada dos
canais. Nos molares superiores, as linhasficaram em torno de 8,8 mm e nos molares inferiores, 9,15 mm. Esseachado permitesaber, em
milímetros, o quanto se pode introduzir de
broca, em media, nos molares superiores e
inferiores para se alcançar a entrada dos orificios.

Baseados nos resultados do experimento,
pode-se concluir que:
iA direção da linha traçada nos dentes
extraídos coincidiu com a entrada dos canais
em todos os casos, tanto em incisivos centrais
superiores, como em molares superiores e
inferiores.
iO ângulo formado pelas duas linhas
traçadas nas radiografias mediu em média
16,40 para os molares superiores e 28,050
para os molares inferiores.
H A distância radiográfica média entre a
entrada do canal mésio-vestibular e a parede
externa mesial dos molares superiores foi de
2,58 mm e nos molares inferiores de 2,63 mm.
iA distância radiográfica média das linhas traçadas desde o ponto de eleição até a
entrada dos canais foi de 8,8 mm nos molares
superiores e de 9,15 mm nos inferiores e de
10,8 mm para os incisivos centrais superiores.
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